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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 optulea,  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. 40, cu un tiraj 

ultim de 400 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. pentru aceste două numere 
beneficiem şi de sprijinul sponsorului nostru societatea 
ENERGOBIT SRL căreia îi multumim. 

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. 

 Trebuie să remarcăm progresul incontestabil în evoluţia 
calitativă a conţinutului publicaţiei noastre. 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 
reprezentate în acest număr de: interviul cu domnul profesor  
doctor Dinu Giurăscu, membru al Academiei Romăne,  
ercetător dr. Gelu Neamţu referitor la poezia românească a 
refugiului din Ardealul de Nord din perioada 1940-1944, a 
prezentării participării Româniaie la concursul internaţional de 
poezie haiku la PECS în Ungaria  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. De asemnea acest număr dublu aduce cu sine două 
rubrici noi o rubrică eveniment şi una privind incursiunea în 
lumea artei plastice. 

Colaboratorii care au publicat în „Gândul Anonimului” în 
intervalul de timp 2003 – 2010 îi redăm în ordinea alfabetică: 
Andrei Constantin, student, Baciu Vladimir pictor, Bălei Ioan 
grl. Lt.(r),  Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei 
Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – 
col. (r), Baciu Livia, profesor Câmpia Turzii, Bălăei Ioan grl. 
Lt. cu trei stele (r), 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, Nicoliţov Valentin, poet,  Prodan 
Dumitru aviator (r),. Scurtu Ioan prof. univ. Dr, Scutelnicu 
Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), 
Vaduva Gheorghe Grl. Bg.(r) dr., Văceanu Laura, poetă,  
Vintilă Nicu  avocat , prof. univ. dr. 

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor: 
§ Teodor Dobre – 5 aprilie 2006 
§ Suciu Ion – 30 noiembrie 2008 
§ Vatrici Mircea – 23 august 2010 

Dumnezeu să-i odihneacă! 
 
Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul colaboratorilor, 
sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna  şi al sponsorului nostru Energobit srl, pe care îi aşteptăm cu aceeaşi plăcere şi cărora  le 
mulţumim anticipat. (I. MAZERE) 



           Gândul Anonimului nr. 39-40                                                                           Decembrie  2010  
 

4 

 
                      Proză scurtă şi fragmente 
 

 

 
                 Col. (r ) Ion Mazere Luneanu 

   ÎNTOARCERE ÎN TIMP 
Sătenii de altădată si acum 

IV 
Agonia 

 
 Au trecut câteva luni de la înapoierea lui 

Deleanu din satul natal,  iar experienţa confruntării 
amintirilor din copilărie continuă să-i alterneze 
încă în memorie, diferit. Osebit de trist cu privire 
la dramatismul vieţii prin care a trecut şi trece Batu 
cu veteranii săi localnici, de par a fi ai nimănui şi 
nostalgic pentru generaţia mai tânără, mulţi, poate 
prea mulţi care neavând încotro au ales calea 
pribegiei, pe alte meleaguri străine pentru a-şi 
câştiga existenţa în condiţii dificile, dezmoşteniţi 
de tradiţii, viaţa spirituală şi practică în care au 
evoluat până la maturitate. Fără a ne da bine seama 
când şi câţi de se mai întorc la izvoare, precum ce 
şi cât pierde obştea şi ţara prin depopulare, 
respectiv bătrânii, destui rămaşi de izbelişte  fără 
ocrotirea necesară şi mângâierea  apropiaţilor din 
familie, până la trecerea în veşnicie. 

Şi continuă Deleanu îngândurat. În rest 
numai natura îşi urmează neabătut calea rostuită de 
milenii, când frunzele copacilor de pe alei şi din 
parcuri îngălbenite încep să cadă straturi, straturi, 
lăsând crengile golaşe şi mugurii semn pentru 
primăvară. Până atunci ceaţa, bruma şi uneori 
îngheţul prevestesc venirea iernii. Nimic nou în 
această succesiune a anotimpurilor, decât o uşoară 
umbră de regret că anii trec. Totuşi, omul deşi 

tributar timpului rămâne psihic independent de 
aceasta prin trăirile lui moral-spirituale, care îi 
permit să călătorească cu gândul înainte şi înapoi 
în diferite ipostaze şi chiar să  lase urme vizibile 
sau mai puţin vizibile după propria dăruire a 
trecerii prin viaţă, să rămână şi după.. 

 
Din sat veşti mărunte, nesemnificative. 

Uneori Deleanu, în lipsa altor detalii, la gândul ce 
mai fac lunenii săi, prietenii, respectiv Batu, îşi 
simte inima mică, iar sufletul i se închide ca o 
floare la întuneric. Alteori, probabil, obişnuit cu 
senzaţii încărcate de vrednicia jertfelnică a celor 
din sat, fără să vrea prin memorie i se strecoară 
diverse fapte meritorii ştiute sau auzite ce ţin de 
bucurii ori necazuri, pe cele mai semnificative le 
notează în jurnalul zilnic, pentru a le prelua după 
trebuinţă cu alte prilejuri, cum spunea cândva – “le 
aşez aici deocamdată, să mai dospească, sau să se 
mai matureze. Că cine ştie când şi cui or putea fi 
de folos”. 

A mai trecut un an. Aparent viaţa se scurge 
pe făgaşul ei normal până într-o zi. Ziua aceea 
când brusc o veste ce merită reţinută întrerupe firul 
monotoniei. Cu acest prilej Deleanu a aflat de la 
prietenul său din sat, Simi, că Batu s-a prăpădit. A 
dispărut precizează Simi printr-o scrisoare în care 
relatează lucruri pentru noi, incredibile. 

- Adică cum? Întreabă Dinuţu pe colegul său 
de taifasuri, după ce ascultă vestea cu surprindere, 
nu a decesului ci a condiţiilor. 

- Da! A dispărut fără urme. 
- Cum fără urme? 
- Uite aşa, poate nu-ţi vine să crezi cele 

stipulate în scrisoare vag, pe care e bine să  le luăm 
ca o informare primară, vorbeşte cuprins şi 
Deleanu de emoţii, asupra cărora vom mai reveni.  

De fapt sfârşitul lui Batu era previzibil, 
necunoscut a rămas momentul. Totuşi atrag atenţia 
împrejurările şi ultimele lui forme de manifestare 
ce vin să întregească un tablou sumbru al vieţii 
sale, care ar fi rămas altfel necunoscută, alături de 
întreaga lui generaţie sacrificată pe timpul şi după 
cel de Al Doilea Război Mondial, plătind în plus 
despăgubiri de război URSS-ului, repet şi pentru 
praful rămas pe opinca românaşilor cum spunea 
cineva. în luptele de la Odesa, Cotul Danului, 
Stepa Calmucă, Crimeia, Stalingrad... Şi ce a urmat 
în colectivă, apoi după revoluţie cu crize care nu 
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ştim şi nimeni nu ne spune când şi cum se vor 
sfârşi.  

Prin vecini circula o ciudată versiune a 
dispariţiei lui Batu. Versiune care are toate şansele 
să devină o poveste incitantă, cu toate exagerările 
şi răutăţile care nu-s departe de adevărul vieţii sale 
dramatice, într-o etapă istorică nu mai puţin 
dramatică. 

De fapt se susţine în scrisoare cu completările 
de mai târziu, că în ziua cu pricina s-a iscat o mare 
furtună pe Valea Arieşului, care de fapt a stat la 
baza dispariţiei lui Batu. Timpul neprielnic cu o 
ceaţă densă, apoi nori negri ca tuciu vânturaţi de 
vânt la joasă înălţime antrenau în plus şi nori de 
praf că nu se mai vedea la câţiva paşi. Apoi a 
început o ploaie torenţială cu grindină şi rafale 
vijelioase de vânt, trăsnete şi fulgere cum rar s-a 
întâmplat. Un adevărat potop. Se trăgeau clopotele, 
oamenii se închinau, se punea la adăpost  ce se mai 
putea şi se  aşteaptă să treacă furtuna … Că ce poţi 
face împotriva naturii dezlănţuite? Nimic.  

Valea Grădinoaii, restul văilor şi pâraielor de 
pe Coastă şi de pe  dealuri au început să se reverse 
pe drumuri şi prin grădinile oamenilor, iar de sus 
continua să verse. Apa revărsată a intrat şi în 
ograda lui Batu, aproape de Valea Grădinoaii, până 
la pragul casei. Batu surprins cum sta la poartă 
rezemat de gard, ca altădată, simte răceala apei 
până la glezne, apoi până la genunchi, se 
îngrozeşte. Ce să fie ? Doamne nu mă lăsa! 

- Apă! Apă! Ţipă Batu speriat, în timp ce 
instinctiv îşi freacă ochii orbi. Şi cu tot întunericul 
ce-l domina cuprins de o criză nervoasă, în 
subconştient şi mintea sa şi aşa dereglată a început 
să vadă o întindere mare de apă ce gâlgâia peste 
tot.  

Din cerul negru pentru el ploaia curgea mai 
abitir. Înfricoşat şi cuprins de criza nervoasă ce se 
repeta mai des în ultimul timp, a început să 
răcnească cât îl ţineau puterile cu gura căscată şi 
ochii seci bulbucaţi: 

- Perim! Perim! Ne îneacă apele … 
Cu fantezia minţii sale, slăbită, asocia ceea ce 

mai putea simţi că se petrece în jurul său, ca un 
potop. 

Agitat peste măsură, într-un ultim spasm ca 
cel al morţii, Batu pentru prima dată de la căderea 
sa în infirmitatea fizică şi mentală se desprinde şi 
părăseşte locul unde dormita zile şi luni în şir ca o 
paiaţă. Şi miraculos, cu ultimele resurse fizice şi în 
condiţii neprielnice, instinctiv, cu un mers 
necontrolat se îndreaptă spre Groptilă. Loc mai 

înalt unde probabil se considera mai în siguranţă. 
Mergea pipăind cu mâna gardurile şi cu picioarele 
marginea cărării, poticnindu-se des, susţin unii din 
cei care l-au văzut în acele clipe. Concomitent el 
alterna rugi, cu ţipete stranii sub imboldul 
pericolelor imaginate ce l-au scos din sărite, după 
cum mărturiseşte Ică, bărbatul lui Uca, Crampaş, 
lelea Ileana a lui Creţu şi Hopa, vecini, care au 
încercat să-l liniştească şi să-l întoarcă din cale, dar 
n-a fost posibil. El înlătura cu o forţă greu de 
imaginat tot ce-i sta în cale şi ţipa: - Fugiţi! Fugiţi! 
Potopul ne îneacă. Fugiţi … Cu o mână întinsă 
înainte dintr-un instinct al nevăzătorului, uneori o 
rotea deasupra capului ameninţător. Alteori imita 
rugile cu gura căscată lăsând să se creadă că ar 
vrea să adauge blesteme la adresa unora sau altora 
pe care îi ştie necinstiţi dar nu-i numeşte. Reţinut şi 
omenos cum era când avea mintea trează, aşa a 
rămas şi în continuare chiar dacă nu mai are nimic 
de pierdut. 

- Dumnezeule unde eşti? Fugea, se închina 
ori ameninţa, înfricoşând pe orice om cu mintea 
trează … 

În starea aceea de sorginte nervoasă rar 
întâlnită chiar şi la nebuni, el vedea peste tot apă şi 
dezastre. O apă mocirloasă ce creştea continuu şi 
vedea pe suprafaţa ei plutind, smulşi din rădăcini, 
copaci şi acoperişuri de case. Printre lucrurile ce 
pluteau purtând pecetea unui groaznic prăpăd, se 
mai zbăteau si chipuri de oameni încleştaţi de câte 
un trunchi de copac, unii se afundau încet, apoi 
ieşeau la suprafaţă pentru câteva clipe, ca să se 
afunde iarăşi, fără să mai apară. Alţii târâţi de 
valuri pluteau spre necunoscut, spre pieire, 
implorând sprijin: 

- Ajutor! Ajutor! Această supremă rugă a sute 
de glasuri se răsfrângea cu putere pe câmpia de ape  
în imaginaţia lui Batu. Furtună, ape şi nenorocire 
omenească erau realităţi fantastice ce putea 
produce mintea chinuită a omului păşind în neştire. 
O lume în care primejdia ca şi rugile de ajutor nu-ţi 
lasă nici o speranţă. O lume unde şi cei cu puţine 
şanse nu pot rămâne solitari, agăţându-şi speranţa 
de soare când el se întunecă. O stare a omului 
înnebunit de cruzimea vieţii şi de sărăcia în care se 
perpeleau. 

Cerul i s-a părut lui Batu că s-a spart şi se 
prăbuşeşte, în atmosfera neclară, vârcolaci din 
povestirile cunoscute călărind monştri apar  ca în 
ceasul de pe urmă, iar sfinţii rumeni la înfăţişare 
pentru el şi-au pierdut credibilitatea, dacă nu 
intervin pentru a potoli prăpădul ce bântuie 
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omenirea. Rar, de sus se mai oferea câte un colac 
de salvare muribunzilor, care simbolizau pentru el 
loc de jertfă, patimă …  

Un ţipăt isteric îl surprinde pe Ică ca să se 
trezească aruncat de Batu în mijlocul unor 
boscheţi, de unde Ică priveşte spre el pentru ultima 
dată, cum se tot îndepărta greu spre Groptilă, 
rostind cuvinte puţin înţelese sau ţipând cu putere: 

- S-a terminat cu noi. S-a terminat cu toate, 
apele au trecut şi peste Obrejă. Sfârşitul lumii. În 
viziunea sa, mormintele se despică, iar morţii fac 
semne de disperare, vorbesc, cer ajutor. Deşi n-a 
sosit încă ceasul izbăvirii pentru Judecata de Apoi 
– “Doamne nu mă lăsa, ce să fie?! Uitaţi-vă cum se 
zbat să se salveze şi ei”.  

Vorbea Batu cu atâta convingere încât te face 
să crezi că îi vede, spunea Hopa  şi îi aude cu 
adevărat. Ba, mai mult îi vede răzvrătiţi părăsind 
rândurile şi se împrăştiau în toate direcţiile pentru a 
se salva. Bătrâni, femei şi copii îşi văd liniştea şi 
somnul de veci deranjat, riscând să-şi piardă şi cei 
doi metri pătraţi de pământ agonisit pentru 
totdeauna. De acum nu numai viaţa ci şi moartea se 
află în primejdie, părea a spune Batu. O situaţie 
halucinantă de-a binelea. Din morminte surpate i se 
părea lui Batu că se ridică greoi unii bătrâni cu 
plete lungi, bărboşi, feţe osoase, voinici, purtând 
straie ciudate, cămăşi ca de zale din fire groase de 
cânepă, şerpare late cu amnar, cosor şi măciuca  la 
brâu. Cine să fie?  

Printre aceştia mai cunoscuţi apar după 
porecla probabil din neamul lor: Bodor, Iambor, 
Bornoi, Cătinelu, Ficica, Holanu, Budi, Mămăliga, 
Pucea, Purecu, Sâncrăianu, Posi, Morcovel Bandu, 
Broscoi, Pleşugu, Troancă, Pontosu, Spidoc, 
Purenţa, Gugulici, Şotca, Şoşoi, Vâja, Moji, 
Frezaş, Gâdălean, Becichi, Pocica, Refugiatu, 
Biluca, Menu... Unii dispăruţi pe plan local 
adăugaţi de noi să rămână pentru istorie... Toţi cer 
ajutor. Dar cine să-i ajute? Nimeni. Singuri nici 
atât nu pot evita furia apelor răvăşite. 

 
Unde sunteţi voi luneni? De nu cumva vă 

faceţi vinovaţi de dezlănţuirea stihii nestăpânite. 
Probabil aceia erau veterani ale unor glorii, care 
ne-au lăsat crezul lor moştenire până la noi aproape 
uitat. Ce păcat. 

În dezechilibrul său mintal Batu îşi închipuie 
că Arieşul s-a revărsat până sub Coastă, ba chiar a 
început să inunde şi Pădurea Mare, iar viile erau 
smulse de valuri şi purtate la vale – o să mai faceţi 

voi lunenii vin când o face plopul pere…o reluare 
din anecdotica sa pe vremuri bune.  

IMAGINAŢII ŞOCANTE 
Batu brusc se opreşte din mers. Ceva s-a 

întâmplat. Se pare că lipsa gardului după care se 
ghida şi un şoc îi provoacă amintirea că se află 
lângă căsuţa lui Dani Pupoşu, neîngrădită,  care de 
fapt i-a creat suspansul neaşteptat. Un fel de tindă 
cu un singur geam mic, acoperită cu carton 
gudronat. Înăuntru un prici şi nişte ţoale vechi, o 
măsuţă, un godin şi un scaun ciobănesc. Fără alte 
acareturi.  

Dani de meserie era fântânar, cam adus de 
spate, nu cunosc dacă din născare sau l-au îndoit 
muncile grele pentru scos pământul ca un 
escavator de la diferite adâncimi până da de apă. 

Oprirea sărmanului Batu lângă căsuţa fără 
gard a sărăntocului Dani, plecaţi în viaţă de pe 
poziţii sociale diferite, primul dintr-o familie 
înstărită iar Dani din neamul “afumaţilor”,  ambii 
sfârşind ca paznici la CAP, dacă au vreo legătură 
intimă, credem că  aceasta nu poate fi decât sărăcia  
în care ambii se perpelesc fără limită. Deh! Cum o 
daí, cum o găseşti. Des auzite ... 

În scurtul popas Batu ca un om lucid 
deschide ochii memoriei şi i se pare că vede pentru 
câteva clipe, în bufet la Turcu (turc de-adevăratelea 
pripăşit întâmplător pentru scurt timp la Luna) pe 
unde a mai zăbovit şi el cândva, o lume de vis. 
Unii din prieteni aflaţi sub umbrare încă 
nerăsturnate de furtună, alţii în salon cu mişcări 
dubioase şi glasuri surde privesc melancolic în jur 
şi golul din pahare. Nici unul nu se îndoieşte că 
sfârşitul e aproape, dar nu se îndură să plece de pe 
loc, însetaţi de alcool şi sătui de viaţă. – Fie ce-o 
fi… Lumina obscură şi fumul gros de tăbac le dă 
feţelor o paloare cadaverică, întrebându-se uneori 
între ei prin gesturi abia schiţate – Ce-i de făcut:? 

Frânturi din ceea ce urmează au fost reţinute 
de Deleanu de la Dani Pupoşu, Uca, Ică şi Hopa 
junior, vecini care l-au auzit vorbind multe, unele 
neînţelese pe timpul scurtului popas, întregite 
ulterior de Deleanu şi ajutat de Simion R, prieten 
apropiat care îi cunoştea vocabularul în condiţii 
normale. Batu de fapt a fost un rapsod recunoscut 
în sat şi un talentat staroste care la nunţi improviza 
vorbe de duh la adresa naşilor, socrilor şi chiar 
mirilor, gustate cu haz de nuntaşi. 

În alte condiţii, diametral opuse se adresează 
prietenilor într-o notă negativ hazlie.: 
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- Măi nătărăilor! Nu vă e teamă de 
nenorocirea abătută asupra noastră? 
Neisprăviţilor! 

Degeaba încercaţi să vă ascundeţi în alcool 
nu scăpaţi, vorbeşte de parcă-i vede pe: 

MILĂ S. cu mâna întinsă în afară, 
care priveşte în sus şi în jur rostind încet ca 
pentru el: 

- Nu mai pică nimic, măcar o 
jumătate de deţ.. Asta e! 

PĂU-CALM – statornic obiceiului nu se 
îndură să se mişte de pe loc, Unde e mai bine ca 
aici? Simte o plăcere să se lase bătut de soartă, 
soarta sa, când are chef. Bun şi pentru a le întinde 
nervii  sau să-şi înveselească la plictiseală 
tovarăşii, dispuşi să se recreeze acolo la un pahar 
de vorbă. 

POCI-TARE – Mahmur, cu ochii închişi, 
plescăind din  buze, vorbeşte singur, pare a se ruga 
de soţie – un pahar, un singur pahar m-ar drege, 
după care mă las … 

BOSCAR G. – Ca un lunatic se trezeşte în 
faţa bufetului, plecând de fapt în altă parte. Când 
un zâmbet amar îi strâmbă faţa şi face o mişcare ca 
pentru a fugi de ispită, dar rămâne pe loc un timp. 
Nu ştia ce să facă. Se mai gândeşte – Am promis, 
însă făgăduinţa începe de mâine. Acesta va fi 
ultimul meu pahar şi păşeşte convins spre ai săi 
ortaci cu care nu s-a mai văzut de ieri la Turcu.  

ŞOŞO I  – Căzut sub masă îl apucă sfârşeala. 
Fără putere întreaga lui fiinţă era destrămată. 
Minut cu  minut îl tortura  spaima urâtului, a 
golului din memorie şi al fiinţei pulverizate în 
pustiu. În jur un deşert artificial sumbru şi 
ameninţător i se contura pe retina ochilor 
înceţoşaţi. Sub impulsul alcoolului, moleşit, 
privirea îi rătăceşte printre umbre şi penumbre ale 
deşertului halucinant ce devorează lucruri şi fiinţe 
reale, şi ireale; chiar şi  pisica ce îi lingea gura 
ancrasată de resturi culinare, în jungla umbrelor de 
sub masă părea pentru el un leu, iar mustăţile colţi 
fioroşi. Lui însă nu îi era frică, mai mult îl 
deranjează provocarea şi faptul că trebuie să amâne 
momentul pentru a-i da lovitura de graţie. Încearcă 
să se întoarcă pe partea cealaltă, dar nu reuşeşte. 
Ahh! Un ţipăt, s-au geamăt ce nu sperie nici pisica, 
obişnuită cu aşa ceva … 

GOLU C. – Cu capul greu şi paharul din faţă 
uşurat, nu-i vine să creadă că s-a terminat. Se mai 
caută prin jebe dar lampa aprinsă din colţ nu-i 
oferă mai mult succes  decât speranţă din te miri ce  
şi miros de feştilă arsă. 

EVLAVIOSUL I. – Se strecoară uşurel şi 
smerit printre mese şi meseni cu două damigene-n 
cârcă. Pare schimbat la faţă nu şi la nărav. După 
câteva plecăciuni în faţa altar-barului se roagă 
încet – Aceste două pline. Turcu. Nu e prea mult? 

Nu ! Pentru că sper să dau paştele (adică 
pasca)  anul acesta dacă timpul se îndreaptă – 
Dă...! Doamne! Dă …! 

LAVRI POL. – Nordic de origine aciuit în sat 
întâmplător, prin căsătorie cu Barbura. Om uns cu 
toate alifiile, de curând a intrat cu Turcu într-o 
alianţă secretă de afaceri nu prea curate.  Sosit 
dintr-o călătorie, neştiută de noi, pufăie ironic 
fumuri străine. În mâna stângă ţine o valiză 
diplomat din piele maronie purtând ecusonul 
„Poiana Turcului”, însă cu luna întreagă în loc de 
semilună, de care se foloseşte în diverse relaţii – 
„Curat murdar” ar fi spus Conu  Iancu . 

Lavric. – coborând scările lasă în urmă un iz 
de Kent. În şosea maşina Turcului îl aşteaptă 
pregătită pentru un voiaj, nonşalant, pe Coasta 
oilor cu lâna de aur, pe unde a mai poposit Ovidiu 
anticul poet exilat de care cine-şi mai aminteşte. 
Loc legendar, secret şi bine păzit de cei cu 
ecusonul verde, dar nu inaccesibil diplomaţiei 
moderne, de unde cu puţin vicleşug şi risc acoperit 
se pot achiziţiona rarităţi ademenitoare ce se 
consumă în taină la case mari fără lege şi tot mai 
mult de cei puşi să apere legea.  

În salonul mare apar câţiva străini cu feţe 
puhave, îmbrăcaţi caraghios ca nişte năluci cu 
buzunare mari, umflate şi monograme discrete, 
într-o forfotă numai de ei ştiută, se pare că iau în 
primire ce a mai rămas lucruri şi fiinţe la un loc 
fără acte. Echipa nou venită schimbă în faţa 
Turcului pe cei ce şi-au pierdut cumpătul şi 
încrederea că afacerea lor mai poate continua.  

Apoi cei veniţi cu priviri viclene ciocnesc 
pocale în cinstea celor care pleacă şi a clienţilor 
statornici care rămân. Pocale pline cu vin 
alambicat prin cap de şarpe după o alchimie, alta, 
ce aduce beneficii mult mai mari. În orice caz, vin 
produs nu din struguri zdrobiţi cinstit cu picioarele,  
curat, cum am văzut la tata producând rubiniul 
oferit la praznice, cumetrii şi pentru cuminecătură, 
sângele Domnului fără teamă de-a păcătui. 

Batu deşi se afla în faţa pierii presimţea fie şi 
din vagi aduceri aminte cum acolo ca şi în altă 
parte duhneşte iad murdar de murdărie omenească. 
Nu întâmplător el degajat întoarce capul înapoi şi 
cu un sarcasm aruncă spre bufetul lui Turcu o 
ultimă privire de orb, dojenindu-i pe cei de acolo 
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pentru prima şi ultima dată ca un paroh: şi repetă 
cele spuse la început. 

- Măi,  nenorociţilor! Nu vă e teamă de 
potopul abătut asupra noastră? Degeaba încercaţi 
să vă  ascundeţi  în alcool, vă amăgiţi, nu scăpaţi!. 
Referindu-se de fapt la foştii lui ortaci de care se 
delimitează într-o conjunctură atât de precară 
pentru el şi generaţia sa.  

După această scurtă meditaţie ce nu-i 
aparţine numai lui, Batu revine la starea anterioară 
şi se urneşte spre Groptilă cântând slab “De ce m-
aţi dat de lângă voi”… des fredonat la nunţi. 

Şi era cât se poate de trist să-l mai auzi mereu 
– Cum murdarele valuri antrenează oameni, copii 
neajutoraţi sub privirea consternată a neputinţei 
generale, cum generaţia lui aluneca spre peire.  

Nici cădelniţa părintelui Matei slujitorul 
Domnului nu mai fumega, iar mirosul de tămâie 
jilăvită devenise searbăd. În rest nu mai era nici loc 
nici timp pentru rugăciune. 

Se mai auzeau, ce-i drept rar, şi voci ce 
ofereau speranţe: 

- Liniştiţi-vă, cei de sus se adresau celor 
duşi de apă, vom lua măsuri, nu vă lăsaţi, răbdare. 
Alţii din cei responsabili stau retraşi în turla 
bisericii, loc mai sigur, împăcaţi cu – Doamne 
ajută. Acolo unii mimau din buze vorbe 
neexprimate, alţii se închinau pe sub ascuns să nu-i 
vadă şeful. Câţiva cel puţin formal se menţineau în 
graţia Celui de sus şi aşteptau milă … 

 Cine a văzut în acele clipe pe bătrânul Batu 
ca un mag părăsit de prieteni şi de sfinţi, s-au 
îngrozit, susţin câţiva martori oculari. Suferinţele 
sale şi mânia au dat feţei un aspect de cruzime, dur, 
dar pe aceeaşi faţă se putea constata şi liniştea 
supremă a  morţii. Împrejurări în care îi scapă 
printre buze ultimele cuvinte ce par a-l frământa… 

 
ULTIMELE CLIPE 

Dacă Dumnezeu nu v-a părăsit de tot luneni, 
să vă aibe în grija Sa, că prea mult aţi ţinut şi ţineţi 
la pământul vostru. Prea mult aţi trudit,  şi jertfit  
pentru tot ce curge acum pe apa sâmbetei la vale. 
Păcat. Păcatele însă sunt ale voastre. Totuşi oare 
suntem noi vinovaţi care am provocat mânia răului, 
ca să culegem acum rezultatul potopului. Mă 
îndoiesc. Mă îndoiesc şi de faptul când şi cum vă 
mai puteţi reface dacă scapă cineva din acest 
cutremurător dezastru. În timp ce se apropia de 
punctul final se auzeau slab şi vorbe de căinţă 
pentru greşelile făcute în viaţă. Apoi pas cu pas în 
agonia ceasului din urmă în care era încleştat 

ajunge la Groptilă loc care îi oferea şi şansa 
retrăirii altor amintiri din tinereţe: cu Dodu 
luntraşul, Laţâca ceteraşu, Cionica boctaru, 
Dungalău hoitaşu, Iacob clopotaru … invalizi: 
Hetea Simion, Fetiţă Virgil, Boar Constantin, 
Crişan Ion şi Barta Petre, trecuţi la cele veşnice. Şi 
mulţi cu războiul rămaşi în pământ străin fără 
cruce la căpătâi,  ca şi destui alţii fără noroc ca 
el…  

Acolo Batu se linişteşte, devine altul. A 
pierdut deja contactul cu infernul pământesc,  care 
l-a scos din sărite, se întinde cu obrazul pe iarba 
moale, îi simte răcoarea, se rostogoleşte de câteva 
ori ca un copil, apoi rămâne într-un repaus 
meditativ. Curând şuviţe puţine ale părului său sur 
se alintă pe frunte în suflul vântului călduţ ca după 
ploaie blândă. Speranţa până în acest punct s-a 
dovedit pentru el mai păgubitoare decât moartea. 
Moartea cel puţin e una  singură şi permanentă, în 
timp ce el în viaţa cu fiecare speranţă iluzorie 
simţea gustul morţii. Aşa tot sperând să amâne 
moartea, viaţa îl înşela mereu, torturându-l până n-
a mai putut răbda. Acum nimeni şi cu nimic nu-l 
mai înşeală, iar greierii din jur îi cântă marşuri 
nemuritoare. 

Totdeauna mi-au fost dragi, iarba pe 
Groptilă, izvorul şi Arieşul, părea să-şi spună sieşi 
după cum sta lungit pe spate. Lumea din viaţa de 
apoi nu mă mai sperie, deoarece orb nu pot s-o mai 
văd. Se ridică în picioare, se gândeşte. La ce …? 

Face câţiva paşi spre malul apei unde simte 
cum susurul Arieşului îi murmură în timpane ceva 
tainic. Apoi Batu se lasă uşor cu trupul să plutească 
în van şi are impresia că vede cerul albastru ca o 
scamă de nor spre care a plonjat hotărât. Senzaţia 
lui Batu că pluteşte spre cer ca o expresie a foamei 
sale de înalt, tot mai înalt, fost aviator în cătănie îl 
înviorează. Lacom şi flămând, poate prea flămând de 
înaltul suprem spre care a plonjat. Dar înaltul acela cu 
cât se apropie de el, apare ca un amestec insipid greu de 
înţeles. Şi brusc înaltul dorit pe cale de-a fi atins devine 
altul, straniu, înşelător, şiroind în jos, prea jos, într-o 
manieră cu totul bizară, dar fără să-l mai deranjeze. 
Dimpotrivă, în spasmul pe care îl încearcă Batu îşi 
înfige cu sete degetele în coama armăsarului moale ca 
valul, de care se agaţă să facă un ultim salt în spinarea 
acestuia. Şi planează mai hotărât cu tot efortul 
spasmodic spre destinaţia, unde îl aşteaptă fericirea. 
Întâlnirea cu Ana scumpa lui soţie. 

Călătoria lui Batu se încheie pentru noi tragic în 
punctul final, când îi apare Ana. Inima i se umple de 
bucurie fără s-o mai poată stăpâni; iar răsuflarea lui iese 
pe buze mai uşor şi rar tot mai rar frânând bătăile 
sărmanei inimi.  
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Toate presimţirile lui au devenit un fapt, 
amplificându-i  mai mult şi definitiv „tăcerea”. 

Clopotele serii veşnice sună dulce, îngânate de 
valurile Arieşului ce-l conduceau pe Batu la vale, spre 
„fericirea” veşnică, lăsând în urmă nedumeriri ce rar 
provoacă pe cineva, cu un sătean sărac mai puţin, ca 
atâţia alţii, care şi-au pierdut speranţa aşteptând 
sfârşitul, sfârşitului… 

Pe mal greierii cântă aceleaşi marşuri 
nemuritoare. 

„Ană” … pare să fi fost ultimul cuvânt „acum 
suntem fericiţi şi nu ne mai despărţim niciodată …” 

 
 Urmează ... 

Col (r) Ion Mazere Luneanu 
 

 
De la stânga la dreapta: Marin Cezar, ... Marin... şi 
Ion Mazere 
Membri ai Cenaclului Anonimul după şedinţa de 
aprobare a conţinutului acestor două numere de 
revistă 

                 
Pătruşcă Gheorghe revoluţionar, 

cititor şi susţinător alrevistei 
noastre 

 

          

                             

 

                             

                          
                                                                                                                                          

Colonelul Ion Mazere împreună cu domnul 
academician Dinu Giurescu cu ocazia 

înmânării cărţilor: Comuna Luna Istorie, 
Un destin Asumat 

şi Masacrul de la Luna 
 

 

Constantin Tulai din Luna cititor 
consecvent şi sprijinitor al revistei 

noastre 

Caporal Nemeş Ştefan din 
Luna la 1923 după naşterea 

României Mari 
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               Dr.ing. Gheorghe INDRE 
 

REFUGIATUL 
 

Soarele de toamnă timpurie, căzută peste spinările 
dealurilor transilvane de undeva din cotloanele zăvorâte 
ale vremurilor imemoriale, umplea curtea dreptunghiulară 
a casei de la Luna cu o lumină blândă purtând în 
desfăşurarea ei atotcuprinzătoare dulceaţa zahărului din 
struguri, galbenul boabelor de porumb, savoarea 
inconfundabilă a gustului de mere coapte şi aroma 
busuiocului purtat de femeile participante la trista 
ceremonie, ce se desfăşura după toate regulile ritualului 
religios, indiferentă la uriaşa durere a familiei care-şi 
pierdea stâlpul principal de sprijin, axul central în jurul 
căruia se clădise. Vocea preotului gravă şi încărcată de 
solemnitate rezumă firul poveştii unei vieţi desfăşurată pe 
aproape toată întinderea unui secol plin de evenimente 
spectaculoase şi încărcate de  mult prea multe semnificaţii 
pentru a putea fi ilustrate din punctul de vedere al trăirii 
lor de catre cel ce a fost Gheorghe Sabău.  
 Ne despărţim azi, pentru totdeauna, de cel care a 
fost GHEORGHE Sabău - om absolut remarcabil, ce a 
poposit pe aceste meleaguri în anii grei ai războiului, în 
urma cu 55 de ani, mânat de vitregia vremurilor, marcat 
de dominaţia străină asupra Ardealului de Nord, 
vremelnică stăpânire ce a zguduit şi zbuciumat multe 
destine, printre care şi pe al său. 
 Stabilit aşadar aici, în această vatră de românism 
autentic, badea GHEORGHE a transformat o poreclă, 
aceea de “REFUGIAT”, într-un titlu de nobleţe autentică, 
un simbol ce certifică tăria sa de caracter, dragostea şi 
ataşamentul său profund faţă de poporul şi tradiţiile 
neamului românesc, pe care le-a iubit şi respectat cu 
veneraţie, cu decenţă şi modestie şi pentru a căror 
păstrare şi apărare a decis, în toamna ploioasă, umedă şi 
rece a tristului an 1941, să-şi părăsească părinţii şi copilul 
din prima căsnicie pentru a fugi în România, la Turda şi a 
se putea înrola din nou în armata română, neputând 
suporta presiunea psihologică a ordinului de încorporare 
primit de la Budapesta, care la-r fi determinat să 
servească unui neam străin, a cărui ocupaţie necruţătoare 

a îndurat-o un an de zile ca pe una din cele mai grele 
experienţe ale lungii şi mult încercatei sale existenţe. 
 La 23 iunie 1913, vede lumina zilei, pentru prima 
data, GHEORGHE - al doilea fiu al familiei de ţărani 
săraci Maria şi Vasile Sabău. Şi-a petrecut copilăria, 
adolescenţa şi o parte din tinereţe în ţinutul mirific al 
codrilor Sălajului, într-o localitate cu nume poetic, uitată 
parcă de lume într-o încremenire tăcută în tiparele unor 
tradiţii arhaice, comuna Băiţa de sub Codru. Părinţii lui s-
au cunoscut şi întâlnit în Sătmar, în primul deceniu al 
acestui veac de sfârşit de mileniu, acolo unde Văsălica, 
băiatul primarului din satul Gaura, comuna Valea 
Chioarului, a întâlnit-o ca militar în termen pe Maria 
Lang din Băiţa, venită la oraş cu treburi negustoreşti. Din 
căsnicia lor au rezultat doi băieţi: Traian, născut în 1911 
şi Gheorghe Sabău, “matucul” casei, cum obişnuia să-l 
alinte tatăl său, datorită constituţiei sale firave şi 
plăpânde. 
 Codrenii, locuitorii acelor plaiuri de basm şi 
legendă, cărora le aparţine şi Băiţa de sub Codru, sunt 
oameni personali şi falnici, oameni care au definit în 
peisajul culturii populare româneşti un port specific, o 
tradiţie comportamentală, un tip aparte şi inconfundabil 
de demnitate omenească, a cărei forţă şi complexitate o 
fac să dureze peste timp, derivă din înfrăţirea intimă a 
acestor oameni cu codrul - adăpost şi sprijin, sursa de 
existenţă şi rezervă inepuizabilă de viaţă, mister şi 
fascinaţie - care a alimentat imaginaţia creatoare a zeci de 
generaţii, armonie de sonorităţi şi culoare din care au 
apărut doinele cu noduri şi paleta coloristică a ţesăturilor 
şi ceramicii populare specifice acestei zone. Din această 
zonă reprezentativă pentru civilizaţia şi cultura 
transilvană s-a plămădit şi spiritul lui Sabău Gheorghe, 
om simplu şi fără instrucţie multă, dar cu o imaginaţie, o 
putere de judecată, un talent de povestitor şi un caracter 
puternic, capabil de curaj şi de asumarea responsabilă a 
unor sarcini, ce numai gândite ar speria pe mulţi oameni 
de azi. 
 Copilaria şi-a petrecut-o în această mirifică lume 
a satului transilvan de la început de secol,  unde a urmat 
cursurile şcolii elementare de 7 clase din satul natal, sub 
îndrumarea învăţătorului Ciulea din Regat, despre care 
povestea cu respect, cu veneraţie şi lacrimi în ochi, până 
în ultimele zile ale vieţii. 
 La şcoală se remarcă prin ascuţimea minţii şi 
apetitul neobişnuit pentru lectură, tatăl lui, Văsălica, 
obişnuind - în simplitatea sa - să-l certe de câte ori îl 
surprindea citind, cu asprele cuvinte: “Zvârle cartea 
dracului, măi lependerule, că doar nu te-oi face popă!” şi 
obligându-l de mic la corvezile legate de munca campului 
sau de gospodărie. Este remarcat însa de Ferencz Ioşca, 
boierul satului şi de preotul din sat care-l pusese să-i 
mediteze pe nepoţii săi, Ghiuriţo şi Cotico, instruindu-l să 
folosească nuiaua de frăgar pentru a-i atenţiona şi 
determina să se concentreze asupra lecţiilor. 
 Il remarcă şi învăţătorul, care adeseori l-a solicitat 
să-l asiste şi chiar să-l suplinească, punându-l pe el să 
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citească şi să le explice copiilor lecţiile din programa 
şcolară a vremii. 
 Fire meditativă, înclinată spre visare şi creaţie, 
copilul de tăran era atras cu predilecţie de lumea 
bătranilor povestitori din sat, se adăpa din poveşti ca 
dintr-un izvor dătător de lumină şi viaţă. Privindu-şi 
existenţa retrospectiv, în ultimii ani obişnuia să le spună 
copiilor şi nepoţilor săi că: “Eu repede dădeam zece copii 
de joacă pe un bătrân care spunea poveşti”. Obişnuia să 
meargă cu părinţii la şezătorile organizate în nopţile lungi 
de iarnă şi povestea cu mult farmec despre bătrânul 
Pavlovschi Ştefan că începea în şezătoare o poveste la ora 
9 seara şi o termina dimineaţa, la 2 - 3, când aproape toţi 
participanţii adormeau, rămănând el singur cu ochii uimiţi 
de încântare, învăluit în vraja poveştii, până când bătrânul 
îl mângâia pe creştet, spunându-i cu drag: “Ciciuli la 
gămăli, asta maine sear-o fi” şi copilul era pregătit seara 
urmatoare să asculte o nouă poveste, întotdeauna alta. 
Aşa se face că el însuşi a învăţat o sumedenie de poveşti, 
pe care le istorisea uneori - răpit de frumuseţea lor - 
copiilor săi, ce-l ascultau vrăjiţi la rândul lor şi dornici ca 
noaptea de poveste să nu se sfârşească niciodată. 
 Astfel a ajuns târziu să-şi regăsească numele de 
Gheorghe al Gaureanului într-o carte de poveşti, în care 
autorul preciza că povestea “AFLATUL” a cules-o la 
recoltarea porumbului de la un oarecare Gheorghe al 
Găureanului. 
 Dar nu numai poveştile l-au impresionat şi i-au 
marcat conştiinţa, ci şi observaţiile atente asupra vieţii 
satului, asupra oamenilor şi preocupărilor lor, menţionând 
adesea, când vorbea cu copii săi, că bunicul său din partea 
mamei - Dumitru Lang - era vara cioban, iar iarna olar,  
în fiecare iarnă mesteşugind căruţe intregi de oale, pe care 
le încredinţa, odată terminate, unui sătean pentru a le 
vinde. Hărnicia şi complexitatea activităţilor acestor 
oameni nu puteau să nu impresioneze receptivitatea sa de 
copil înzestrat. 
 Incă de copil, apoi ca adoleşcent şi în prima 
tinereţe, lucrează la munca câmpului şi la codru, la 
exploatarea şi tăierea pădurii impreună cu fratele său mai 
mare, Traian, despre care vorbea cu admiraţie şi respect, 
spunând că “atunci când Traian intra între lemne părea ca 
le loveşte trăsnetul”, aşa cădeau copacii şi se desprindeau 
ramurile sub loviturile sale puternice şi precise. Munca la 
pădure a fost un exerciţiu de bărbăţie şi curaj, ce începea 
la 4 dimineaţa când Marişca mama lor îi trezea spunându-
le cu glas poruncitor că a răsărit soarele şi se termina 
seara tarziu de primavară devreme până toamna târziu. 
Lucrau cu săptămâna împreună cu consătenii lor, 
organizaţi pe echipe, ei doi formând o echipă respectată şi 
apreciată. 
Badea Gheorghe povestea despre coliba din pădure că: 
“La cap te încingeai de la caldura focului iar la picioare 
îngheţa apa în cantă”. 
 De la fratele său Traian şi de la unchiul Gheorghe 
fratele mamei a învăţat că rezultatele muncii depind de 
organizarea şi pregătirea minuţioasă şi precisă a sculelor 

si a planului de lucru, că oricât de brută şi grea ar fi 
munca, ea trebuie usurată şi facută rodnică de puterea 
judecăţii omeneşti a învăţat încă din acei ani că 
“STĂRUINŢA şi  RĂBDAREA înving” că “să faci BINE 
nu este niciodata prea târziu dar să faci RĂU cu bună 
ştiinţă este întotdeauna prea devreme“ toate aceste poveţe 
pline de substanţă transmitându-le mai târziu cu 
generozitate cu eleganţă şi succes, copiilor săi, colegilor 
şi oamenilor cu care a lucrat şi care l-au iubit, l-au stimat 
şi apreciat întotdeauna.  
 Spirit independent şi nemulţumit de îngrădirile şi 
limitele concepţiei de viaţă ale tatălui său Gheorghe 
Sabău părăseşte casa natală pentru a lucra ca ucenic la un 
rotar din Urmeniş un sat învecinat, apoi ca tâmplar şi 
dulgher asigurandu-şi astfel singur existenţa şi iniţiindu-
se în aceste meserii din practicarea cărora şi-a asigurat 
mai târziu existenţa sieşi precum şi numeroasei sale 
familii.  
 La frageda vârstă de numai 20 ani se căsătoreşte 
pentru prima dată cu Petran Veroana fată din sat, căsnicie 
din care va rezulta o fetiţă Florica pe care a iubit-o şi a 
ocrotit-o până în ultimii ani de viaţă. 
 Din cauza fizicului plăpând este amânat un an cu 
satisfacerea serviciului militar, an greu, în care în 
căutarea de lucru în severa iarnă a anului 1934 merge 
împreună cu alţi consăteni la ZAGRA Năsăudului unde 
va lucra la construcţia unei căi ferate forestiere şi de unde 
pleacă în armată, la Unitatea de Jandarmi din Oradea. 
 Având 7 clase, se remarcă prin studierea legilor şi 
este promovat ca sergent şi repartizat ca ajutor de şef de 
post în orasul Câmpeni, ce aparţinea de Legiunea de 
Jandarmi din Turda. 
 Va povesti mereu, cu precizie şi cu multe detalii, 
experienţa sa în Munţii Apuseni, o lume pe care a 
îndrăgit-o, a admirat-o şi a respectat-o. 
 Datorită condiţiilor politice, după 5 ani de armată 
şi concentrări, în martie 1939, la două săptămâni după 
eliberare, este concentrat din nou, reluându-şi activitatea 
în armată ca jandarm în cadrul Legiunii Turda, pe lângă 
postul de jandarmi din Câmpeni, din această perioadă 
rămânându-i în minte numeroase amintiri despre oamenii 
pe care i-a cunoscut şi evenimentele pe care le-a trăit cu 
mare intensitate şi uneori cu suferinţe fizice, cum sunt: 
mitingul popular din Alba Iulia, ocazionat de vizita 
Patriarhului Miron Carstea, pe atunci prim-ministru al 
României, arestarea demnitarului legionar Iosif Trifa, 
lider al moţilor din Apuseni, asigurarea ordinii în Gara 
Războieni, unde, în calitate de şef de gardă, a fost rănit la 
cap, ca urmare a presiunilor exercitate de căpitanul care 
comanada   garda şi care şi-a pierdut atunci alături de el 
ambele picioare sub roţile trenului, datorită incapacităţii 
sale de a intelege forţa oarbă a panicii care cuprinde o 
masă de oameni disperaţi şi înfometaţi. 
 Anii 1939 - 1940, încărcaţi de istorie tumultoasă 
şi cu furtuni politice catastrofale, care au dus la 
declansarea celui de al doilea razboi mondial, cea mai 
mare calamitate care s-a abătut vreodată asupra omenirii, 
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l-au găsit în uniforma armatei române, prezent la datorie, 
mereu în primele rânduri, plin de entuziasm şi energie, 
neprecupeţindu-şi forţele, fiind iubit şi apreciat de 
superiori şi colegi, considerat întotdeauna un om de bază, 
un camarad curajos şi cinstit, pe ajutorul şi cuvântul 
căruia te puteai baza în orice împrejurare. 
 In această perioadă tumultoasă, sensbilitatea şi 
receptivitatea minţii sale vor înregistra într-un mod 
absolut specific, dar cu mare precizie multe din 
experienţele trăite pe care le va povesti mai târziu copiilor 
săi, pentru că avea convingerea că le pot fi de folos în 
descurcarea complicatelor iţe ale vieţii, în soluţionarea 
rapidă şi eficientă a problemelor şi necazurilor cu care 
viaţa ştia că îi va confrunta. 
 Faptele, evenimentele, întâmplările pe care le-a 
trăit în lunga sa existenţă, l-au implicat - în calitate de 
autor şi de martor - fiind întotdeauna un participant şi un 
observator lucid, atent şi curios, preocupat de întelegerea 
rosturilor şi semnificaţiilor a ceea ce se întâmplă, 
preocupat de reacţiile sale şi ale oamenilor din jur, în faţa 
situaţiilor complicate de o mare diversitate cu care a fost 
confruntat. Mintea sa de excepţie, înarmată cu o absolut 
remarcabilă putere de sesizare a detaliilor şi predispusă la 
descifrarea înţelesurilor, i-a permis să reţină şi să 
povesteasca mai târziu, într-un stil personal şi 
inconfundabil, cu mult farmec şi cu o emoţie vibrândă, 
derivată din retrăirea la mari cote de intensitate a 
întâmplărilor povestite, pentru toţi cei care erau 
predispuşi sau dornici să-l asculte şi care, chiar dacă la 
început priveau cu îngăduinţă sau neâncredere efortul său 
de a le comunica experienţa trăită, sfârseau în marea lor 
majoritate prin a se lăsa vrajiţi şi acaparaţi total de 
frumuseţea relatării, de coerenţă logică a mesajului, de 
farmecul ademenitor al unei oralităţi care funcţiona ca un 
adevărat elixir, făcându-i adeseori pe ascultători să-şi uite 
propriile griji, necazuri, suferinţe şi probleme şi să se lase 
purtaţi de firul călăuzitor al povetirii, prin locuri, perioade 
şi printre oameni concreţi, pe care nu le-au cunoscut 
niciodată, dar care, prin vocea povestoitorului, le 
deveneau dintr-o dată foarte apropiate, făcându-i să 
dorească ca povestea să fie fară sfârşit, aşteptând cu 
curiozitate deznodamântul fiecărei situaţii complicate 
relatate şi începutul a unei noi relatări, sesizănd adeseori, 
cu dificultate, când începea o noua poveste şi se sfârşea 
alta. 
 Astfel, le povestea copiilor săi despre retragerea 
armatei şi civililor polonezi prin România în tumultosul şi 
durerosul an 1939, despre experienţa sa în Basarabia în 
primăvara anului 1940, ultima primavară a României 
Mari, pe care a trăit-o ca jandarm în compania de poliţie 
militară din Călăraşi Târg la 15 km de Chişinău, despre 
clipele trăite în noiembrie 1940 pe dealurile din Paşcani 
în timpul zguduitorului şi distrugătorului cutremur, despre 
anul 1940 - 1941 petrecut acasă la parinţi sub cizma 
străină, umilit şi insultat zi de zi de aroganţa şi 
necugetarea vremelnicilor stăpâni, împăunaţi de propriile 
lor resentimente şi ambiţii de mărire. 

 In toamna rece, umedă şi ameninţătoare a anului 
1941, în cenuşiul unei existenţe închisă vremelnic într-un 
fel de închisoare a conştiinţelor păzită straşnic de cerberi 
ai unor porniri primitive de dominaţie şi asuprire, 
GHEORGHE Sabău întors acasă, langă fetiţa sa orfană, 
din prima căsnicie, şi langă bătrânii săi părinţi, lipsiţi de 
apărarea ştiinţei de carte şi ajunşi la discreţia 
imprevizibilă a noilor stăpâni, primeşte ordin de 
incorporare de la Budapesta, fiind astfel somat să se 
înroleze în armata străină, care a cotropit pământurile 
moşilor şi strămoşilor săi. 
 In faţa acestei situaţii, decide cu curaj şi 
demnitate să părăsească Ardealul de Nord şi să se 
refugieze în România, pentru a se înrola din nou în 
Armata Română, în care se instruise şi pe care o servise 
timp de 6 ani cu devoţiune şi mândrie, în respectul deplin 
al legilor şi superiorilor, necrutandu-şi forţele şi energia 
fizică şi întelectuală pentru a putea răspunde cu cinste 
misiunilor încredinţate. 
 Experienţa dureroasă a refugiului, cu riscurile şi 
spaimele inerente, cu trăirile de mare intensitate pe care 
sensibilitatea sa sufletească le-a resimţit rezonant, a 
reţinut-o în cele mai mici detalii ale desfăşurării ei şi de 
câte ori o povestea, pe faţă i se aşternea o înnegurare 
impresionantă, ascultătorul având senzaţia situării într-un 
spaţiu geografic atemporal, cufundat într-o ceaţă densă, 
care opaciza totul şi înneca respiraţia cu un amestec de 
spaime şi nelinişti, făcându-te să resimţi tu însuţi durerea 
dezrădăcinării în toată nuditatea ei cutremuratoare. 
 Reuşind să se refugieze în comuna Pata, nume 
fară importanţă geografică sau istorică, nume cu conotaţii 
peiorative, amintind de ideea de impuritate şi neglijenţă 
vinovată, GHEORGHE Sabău realizează că modesta casă 
de ţară în care a intrat şi a fost întâmpinat cu “Bun venit” 
românesc sub faldurile tricolorului desfaşurat pe tot 
peretele casei de bârne, reprezenta cel mai luminos şi cald 
adapost văzut vreodata, un simbol al pământului promis, 
o construcţie cu dimensiuni de templu aşezat în centrul 
lumii pentru a iradia de acolo forţă, curaj şi înţelepciune. 
 Ajuns de acolo din nou la Legiunea de Jandarmi 
Turda, reîntâlneşte pe bunul său prieten şi fost superior 
plutonier major Iosif Flonta, fost şef de post în Câmpeni, 
cu care  lucrase ani de zile cu bune rezultate. Având 
funcţia de secretar al Legiunii, o cunoaştere şi o 
întelegere clară a conjuncturii politice şi a dificultăţilor pe 
care armata română le întâmpina in război, preţuind în 
acelaşi timp, foarte mult pe fostul său subaltern şi 
colaborator, plutonierul, după ce l-a îmbrăţişat cu lacrimi 
în ochi şi i-a ascultat planurile vijelioase de a se înrola din 
nou în armată, îl sfătuieşte să se angajeze ca muncitor 
necalificat la Industria Sârmei Câmpia Turzii, societate 
care avea producţie de război şi-n care îi putea asigura o 
mobilizare la locul de muncă, clarificându-i astfel 
onorabil şi legal situaţia militară, tânarului de 28 ani, 
despre care era convins că ajutându-l şi protejându-l de 
ameninţările şi vitregiile războiului obţine un cetăţean şi 
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un om de nădejde, care îşi va face datoria faţă de ţară şi 
ca civil. 
 Sfătuit de prietenul său Flonta se adresează pentru 
ajutor administratorului societăţii Industria Sârmei 
Câmpia Turzii, Matei, unul din principalii acţionari ai 
acestei fabrici, om cu studii economice la Viena, originar 
din Baiţa de sub Codru. Administratorul l-a primit cu 
bucurie pe tânărul frumuşel şi istet, fiind foarte ataşat de 
oamenii din locurile sale natale şi i-a făcut angajarea în 
uzină, care avea aşa cum i-a spus Flonta, producţie de 
război şi putea asigura pentru lucrătorii ei mobilizare la 
locul de muncă. Aşa a ajuns Gheorghe Sabău la primul 
său contact cu marea industrie a vremii, în calitate de 
muncitor necalificat la început la secţia ZINCATOR, 
unde se împrieteneste cu mulţi locuitori din Luna, printre 
care şi cu viitorul său cumnat Teofil Petricaş. Om bun 
liniştit şi înţelept, timid şi modest, Teofil atrăgea atenţia 
prin politeţea şi cumsecadenia comportamentului său, 
avea în ochii săi mari, albaştrii, senini, şi luminoşi o 
permanentă strălucire, ce iradia în jur bunătate şi o mare 
capacitate de dăruire. 
 Badea Gheorghe, în vremea aceea un tânăr chipeş 
şi inteligent, cu trăsături regulate şi mult farmec, înarmat 
cu experienţă de viaţă acumulată în lungii săi ani de 
instrucţie militară şi serviciu de jandarmerie, avea o 
formidabilă ştiinţă a comunicării, era serios, harnic şi 
disciplinat şi l-a convins foarte repede pe administratorul 
Matei că el ar fi cea mai bună partidă pentru Ileana, fata 
lor de casă, care le slujea pentru rezolvarea treburilor 
casei. 
 In micul oraşel, administratorul Matei devenise 
un fel de protector al său, un îndrumător bine intenţionat, 
care avea încredere în cumsecadenia şi bunul simţ al 
tânărului sălăjan, care i se adresase şi pe care-l simţea ca 
pe unul de-al lui, fapt pentru care îl invită acasă la el sa-l 
ajute la treburile gospodariei. 
 Acolo, în curtea administratorului, a vazut 
Gheorghe Sabău prima crescatorie amenajată de nutrii, cu 
bazine de beton în care apa se schimba continuu, cu cuşti 
special construite, totul într-o ordine şi curaţenie perfectă, 
în care preocuparea pentru curăţenia şi ingrijirea blănii, 
pe care straniile vietăţi o exercitau permanent, era dublată 
de efortul omenesc al gospodarului priceput şi atent, 
indrăgostit de animale, mândru şi fericit de rezultatele 
sale. 
 Muncind alături de administrator la îngrijirea 
acestor animale interesante, Gheorghe Sabău căuta rosturi 
şi inţelesuri adânci ale acestor preocupări dincolo de 
câştigul asigurat  din valorificarea blănurilor şi a cărnii. 
Era impresionat de diferenţa dintre modul tradiţional în 
care cresteau animalele în curtea casei părinteşti şi 
ordinea, curăţenia, rigoarea şi marea ştiinţă ce le folosea 
administratorul pentru acest scop, citind şi 
documentându-se din cărţi, făcând totul, cum spunea mai 
târziu, “ca la carte”, referinţa pe care o va reţine pentru a 
spune mai târziu copiilor săi, că-n viaţă lucrurile serioase 
trebuie făcute “ca la carte” şi că cititul şi întelegerea 

carţilor sunt adăpost şi sprijin, sunt hrană şi apă, menite 
să-i ferească şi să-i protejeze în lupta cu greutăţile vieţii. 
 Cu tot confortul casei administratorului şi cu toată 
dorinţa arzătoare a acestuia de a-i asigura rostul vieţii 
alături de Ileana, Gheorghe Sabău refuza tentaţia acestui 
aranjament facil, în primul rând pentru că fata nu-i plăcea, 
iar in plus avea experienţa primei sale căsnicii, realizată 
în grabă, la o fragedă vârstă, fără o analiză suficientă a 
familiei viitoarei soţii, fapt care l-a costat enorm de mult. 
In plus, în Baiţa de sub Codru, fetiţa lui ramasese singură, 
iar gândul acesta îl frământa dureros şi a continuat să-l 
muncească până în ultima clipa a vieţii. 
 Florica, primul lui copil, născut din dragostea sa 
aprinsă pentru Veroana, avea probleme cu auzul, iar după 
ce Veroana s-a prăpădit, suferinţa ei era şi mai greu de 
îndurat, nemaibeneficiind de grija şi ocrotirea 
binefăcătoare a dragostei de mama. 
 Episodul scurtei sale convieţuiri cu Veroana, 
întreruptă de neânţelegerile cu familia ei, de pribegia sa în 
căutarea unui loc de muncă, de ani lungi de serviciu 
militar, va rămane însă pentru el o temă productivă de 
reflexie şi meditaţie, o lecţie asupra năruirii viselor şi 
strădaniilor sale de a-şi construi o casă şi a întemeia o 
familie în acord cu principiile sale de viaţă, avântate şi 
poate prea intolerante şi insuficient elaborate, era în fapt 
acest episod o experienţă dureroasă, care i-a marcat 
întreaga existenţă. Confruntarea violentă cu socrul şi 
cumnaţii săi, comportamentul dur şi violent faţă de 
Veroana, care nu-şi putea abandona total familia pentru a 
trăi numai în acord cu principiile severe şi necruţătoare 
ale soţului său, toate acestea se circumscriau unui anumit 
stadiu de dezvoltare a civilizaţiei rurale româneşti a 
acelor ani, marcată, cum Gheorghe Sabău spunea mai 
târziu, de săracie materială şi o oarecare înapoiere a 
oamenilor, de un anumit izolaţionism neproductiv, de 
lipsa ştiinţei de carte şi fragilitatea oamenilor vremurilor 
şi acelor locuri în faţa unui secol, în care telefonul, 
radioul, mai târziu televiziunea, cinematograful veneau să 
schimbe total viaţa oamenilor, pretinzandu-le să se 
acomodeze la schimbări fară precedent, al căror rost nu-l 
înţelegeau pe deplin şi care îi şi speria, tulburandu-le 
ordinea şi o tradiţie fară de care ei nu-şi puteau imagina 
existenţa. 
 Muncit de astfel de frământări, conştient însă de 
nevoia de a-şi rostui din nou viaţa, avea deja 28 de ani, 
gândul căutării unei tovarăşe de viaţă, era singurul sens 
pe care-l găsea pentru existenta sa. 
 Vremurile erau extrem de aspre şi neândurătoare. 
Satele erau văduvite de tineri, care fuseseră înrolaţi şi 
îndurau ororile războiului în întinsele stepe ruseşti. Pentru 
fetele tinere din sat, soseau mereu veşti însângerate 
despre flăcaii căzuţi la datorie, şi-ntotdeauna făceau ca cei 
mai buni dintre ei erau răpiţi pentru totdeauna în ghearele 
hidoase ale morţii. In aceste condiţii, Teofil, viitorul 
cumnat, a fost impresionat de cât de multe lucruri ştie 
străinul acesta frumos şi asculta cu plăcere istorisirile lui 
despre cele petrecute în armată. 
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 In plus, fire sociabilă şi prietenoasă, Gheorghe 
Sabău a cunoscut repede alţi lucratori din Luna, surprins 
mereu de inteligenţa vie a acestora, umorul lor, o anumită 
siguranţă de sine, un sentiment aparte al mândriei de a fi 
lunean, oameni harnici şi ambiţioşi, care foloseau arma 
ironiei cu mare iscusinţă, atât în  relaţiile dintre ei cât şi în 
relaţiile cu ceilalţi. 
 Gheorghe işi amintea din perioada cât a servit ca 
sergent ajutor de şef de gară pe linie, în misiunile de 
patrulare pentru verificarea tronsonului de linie Războieni 
- Călăraşi - Turda, era întotdeauna impresionat de hotarul 
lunenilor, de locurile pe care aceştia le deţineau, terenuri 
bogate, acoperite integral de lanuri de grau, porumb, 
cânepă, secară, foarte  bine lucrate din care se scoteau 
recolte cum nu văzuse în pământul sărac al Baiţei, dar şi-a 
spus mereu ca oamenii care deţineau şi lucrau aceste 
pământuri trebuie să fie tare instăriţi. Faţă de gara 
Călăraşi Turda, Luna era situata la cca. 5 km, undeva în 
vale, în fapt pe un alt nivel al platoului podişului 
Transilvaniei, de la distanţa aceea se vedeau doar 
vârfurile unor plopi înalţi, plantaţi în centrul satului şi 
turla înaltă şi semeaţă a unei biserici de piatră. Misiunea 
lor era printre altele să observe şi să legitimeze grupurile 
de oameni care-i întâlneau în lungul liniei, chiar dacă 
aceştia erau în trecere şi cu gânduri paşnice. Aşa se face 
că într-o seară, însoţit de subalternul şi prietenul său 
Dunca, au stat de vorbă cu un grup de tinere fete din 
Luna, ce se întorceau de la câmp, mai mult din curiozitate 
şi curtoazie, timp în care a schimbat câteva priviri cu 
Maria, o tânără cu ochi vii, o privire luminoasă şi directă, 
cu trăsături regulate şi un aer aparte de cinste şi 
corectitudine feciorelnice. Maria, şi ea la rândul ei, l-a 
privit cu interes pe tânărul, frumuşelul şi autoritarul 
sergent. Atrasă nu atât de uniforma şi ţinuta sa corectă, 
cât mai ales de aerul său aparte, de faţa rotundă, cu 
trăsături regulate, frunte inaltă şi nasul drept, sub care se 
desena linia perfecta a unor buze masculine ce se 
deschideau într-un zambet care nu putea ascunde un aer 
de preocupare şi seriozitate. Nici unul din ei nu s-a gândit 
atunci, în vara fierbinte şi plină de ameninţări a 
tumultosului an 1939 că, trei ani mai târziu, viaţa îi va 
reântâlni împreună pentru a parcurge un drum de 55 de 
ani, într-o convieţuire exemplară, în care eforturile şi 
strădaniile lor s-au materializat în constituirea unei 
numeroase şi puternice familii, ai cărei urmaşi s-au risipit 
din Israel până în îndepărtata Germanie, ducănd cu ei 
substanţele roditoare ale unor rădăcini indestructibile 
adânc înfipte în pământul şi spiritul românesc. 
 În cursul uneia dintre conversaţiile lor de după 
orele de muncă, la un păhărel de palincă în crâşma lui 
Gozner - patronul unui mic restaurant de langă gară, 
Teofil i-a vorbit de sora sa, o fată bună, cuminte, harnică 
şi ascultatoare, invitându-l să le facă o vizită într-o seară. 
Teofil era căsătorit de câţiva ani buni şi avea deja trei 
copii (un baieţel şi doua fete), locuind împreună cu 
Todara, soţia lui, mama şi sora Sofia, într-o modestă casă 
de doua camere, tinda şi casa mare, făcută din paiantă şi 

situată undeva pe dealul satului, într-o curte mare şi 
frumoasă, într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, în care 
apa de baut se găsea doar la doi metri adâncime, iar 
pământul grădinii era productiv şi fertil hrănind în fiecare 
an viţa de vie, care înconjura casa, pomii legumele şi 
porumbul pe care le cultivau. 
 Gheorghe asculta cu curiozitate şi interes 
destăinuirile tânărului bărbat calm şi aşezat, cu trasături 
puternic masculine, sprâncene bine desenate şi ochi de un 
albastru senin, surprins de multitudinea detaliilor pe care 
le afla de la un om care era, în general, retras şi tăcut, 
marcat de o oarecare sfiiciune, izvorâtă dintr-o mare 
delicateţe interioară şi un acut sentiment al cinstei şi 
corectitudinii. Se imprietenise, printre alţi luneni, şi cu 
Ieronim Giurgiu, om mai săgalnic şi pus mereu pe şotii, îi 
spusese despre conversaţia lui cu Teofil şi-şi exprimase 
dorinţa de a o cunoaste pe Maria, pe care dorea mai întâi 
să o vada fara ca ea sa ştie. Ieronim, om isteş şi plin la 
rândul lui de farmec şi succes la fete, în una din după-
amiezele de duminică din iarnă lui ‘42, în pusta satului 
unde se adunau flăcaii şi fetele la horă vara, iar iarna se 
băteau cu zăpadă şi se hârjoneau plini de viaţă şi veselie, 
i-a spus lui Gheorghe, cu care venise împreuna de la oraş, 
că fata pe care o va strange în braţe după ce o va lovi cu 
zăpadă este Maria Petricaş. Aşa, folosind acest mic 
şiretlic tineresc, a văzut-o Gheorghe pe Maria, o fată 
scundă, plină de viaşă, îmbujorată la faţă de gerul iernii şi 
forţă dătătoare de viaţă a tinereţii; în mintea şi-n sufletul 
lui s-a aprins luminiţa unui sentiment ciudat, a fost 
invadat de un fior cald şi de o surpriză plăcută, susţinute 
poate şi de imaginea şi interesul stârnit de destăinuirile lui 
Teofil. Ceva îi spunea de departe că el mai văzuse undeva 
această figură, fără să poată face o trimitere directă la 
uitata intalnire din 1939, peste care se aşternuseră, 
troienite de timp, mormane de întâmplări şi trăiri de mare 
intensitate, galerii de portrete omeneşti, întalnite în 
lungile sale pelegrinări şi călătorii din Ardeal şi până la 
Chişinau, parcurse prin Moldova retragerii poloneze şi 
atmosfera spitalului din Somcuta Mare, unde funcţionase 
un an greu ca agent sanitar sub comanda uni doctor 
ungur. Cert este că în acea după-amiază de iarnă geroasă, 
în care pe întinsele stepe ale Donului zeci de mii de flăcăi 
români îndurau ororile celui mai cumplit război cunoscut 
vreodata de omenire, tânărul Gheorghe Sabău a hotărât că 
va da curs invitaţiei lui Teofil şi era deja străbătut de 
fiorul emoţiilor şi grijilor pe care o asemenea viziţă ţi le 
produce. 
 S-a dus aşadar în peţit, frământat de îndoieli şi 
nelinişti, s-a dus în faţa unui examen greu, pe care işi 
dorea din tot sufletul să-l poată trece cu bine. Şi avea 
reale motive să se îngrijoreze, deoarece Maria era orfană 
de tată, işi pierduse tatăl la numai 16 ani şi rămăsese 
împreună cu mama şi fratele ei Teofil, care era mai mare 
decat ea cu 13 ani şi s-a căsătorit de tânăr. 
 Sofia, mama Mariei, era o femeie mică de stat, 
energică şi inteligentă, fără ştiinţa de carte, dar cu o mare 
pricepere în cunoasterea şi descifrarea complicatelor taine 
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ale fiinţei şi sufletului omenesc. A fost căsătorită cu 
Teodor Petricaş, lucrător la calea ferată, care s-a stins la 
numai 55 de ani, răpus de o boală de stomac, după o 
lungă şi grea suferinţă. Teodor a fost un om modest, 
harnic şi cinstit, om calm şi apreciat de rude, săteni şi 
colegi de serviciu, pe care baiatul sau Teofil îl moştenea 
foarte mult. Impreună cu Sofia, a avut o căsnicie fericită, 
dăruită de Dumnezeu cu 3 copii (doi baieţi - Mitru şi 
Teofil şi mezina casei, Maria). Viaţa lor a fost greu 
încercată de un tragic accident, în urma căruia Mitru s-a 
otrăvit din greseală cu esenţa de oţet, băută din întâmplare 
într-o joacă de copii nevinovaţi. Sofia a suferit mult atât 
după copil, cât şi dupa pierderea soţului, dar era un om 
tare, o fire optimistă, încrezatoare în puterile vieţii şi 
convinsă că Dumnezeu îi apară de rele pe cei buni ţi 
cinstiţi. Locuia acum împreună cu Todara nora sa, o 
femeie tânără, frumoasă şi inteligentă, plină de ambiţii, 
curată şi foarte severă, dar rea de gura şi autoritară în faţa 
ei Teofil neândrăznind decât arareori să se impună. De la 
soţul ei Sofia moştenise permisele de cale ferată, care îi 
dădeau dreptul ei şi Mariei la călătorii gratuite cu trenul, 
drept pe care l-a folosit adeseori, mânată de o curiozitate 
neostoită, de un spirit viu şi cercetător. Greutaţile vieţii 
însă au lăsat urme adânci în existenţa Sofiei, care se 
simţea tot mai obosită şi preocupată de soarta feţei sale, 

pe care şi-o dorea rostuită la casa ei, lângă un om harnic 
şi de treabă. Cu aceste gânduri l-au primit în casă pe 
Gheorghe Sabău, care era deja la cei 28 de ani ai săi un 
om matur, cu picioarele pe pamânt, făcând o foarte buna 
impresie. 
 Dupa doua sau trei vizite, Maria, ai cărui peţitori 
dinainte de război erau acum toţi risipiţi în serviciul 
datoriei, l-a rugat pe Gheorghe să se hotărască dacă are 
sau nu gânduri serioase, formula elegantă, prin care ea îi 
dădea de înţeles că nu i-ar displace să se căsătorească 
amândoi. Sofia, la rândul ei, a fost foarte plăcut 
impresionată de farmecul tânărului, de mulţimea de lucru 
pe care le ştia, de modul în care povestea experienţele şi 
întâmplările prin care trecuse. 
 S-au hotărât astfel să se casătorească în caslegile 
anului 1942, căsătorie care însă nu putea fi pe deplin 
oficiată întrucât Gheorghe Indre, fiind refugiat, nu avea 
toate actele şi documentele necesare. Vestea s-a răspândit 
repede în sat, cum că Maria Petricaş s-a căsătorit cu 
REFUGIATUL şi această porecla l-a însoţit pe Gheorghe 
până la ultimul său drum. 
 

Dr.ing. Gheorghe INDRE

 
 

              
          General-locotenent cu trei stele (r) 

 
BĂLĂEI IOAN 

Născut în municipiul Făgăraş la 24 Decembrie 
1940 a urmat studiile elementare şi liceale în oraşul 
Câmpia Turzii şi s-a format ca ofiţer la Şcolile Militare de 
Ofiţeri M.A.I. din Oradea şi M.Ap.N. ,,Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu, unde a absolvit în 1961 ca ,,şef de promoţie”, 
fiind avansat la gradul de locotenent. 

A îndeplinit funcţii de comandă şi stat major în 
structurile Comandamentului Naţional al Grănicerilor la 
eşaloane operative, subunităţi şi unităţi, a fost şef de stat 
major şi comandant de unitate, şef de birou şi de secţie 
pază şi operaţii, locţiitor al comandantului pentru pază, şef 
de stat major şi prim-locţiitor al comandantului 
Comandamentului Naţional al Grănicerilor României în 
perioada 1992-1999. A deţinut şi funcţia de şef al Grupului 
de Control al ministrului de interne. 

A funcţionat o perioadă ca şef al catedrei de 
specialitate în Centrul C.N.Gr. de perfecţionare a 
pregătirii cadrelor, cu sediul în municipiul Oradea. 

În perioada 1980-1985 a îndeplinit funcţia de 
ofiţer 1 în Direcţia Operaţii din Marele Stat Major al 
Armatei Române. 

Timp de 7 ani a fost numit de Guvernul României 
ca preşedinte al părţii române în Comisia Mixtă de 
Frontieră Româno-Jugoslavă. 

Este licenţiat în ştiinţe militare al Academiei de 
Înalte Studii Militare şi ofiţer licenţiat în specialităţi civile 
economice de planificare-organizare. 

A absolvit Colegiul Naţional Superior de Stat 
Major şi cursuri postuniversitare în specialităţile: 
management operaţional, psihologie-pedagogie cadre 
didactice, legislaţia regimului juridic al frontierei de stat. 

A fost avansat la gradul de general de brigadă cu 
o stea în 1994 şi după 6 ani la gradul de general-maior cu 
două stele, iar după încă 8 ani la gradul de general-
locotenent cu trei stele, în rezervă. 

Preşedintele României i-a acordat în anul 2000 
Ordinul Naţional ,,Pentru Merit” în grad de ,,Mare 
Ofiţer”. 

A elaborat şi publicat peste 120 de lucrări, studii, 
articole, comunicări ştiinţifice, instrucţiuni, manuale şi 
regulamente de specialitate. 

Este autorul a două volume de proză scurtă, 
,,Jurnal de Frontieră” şi ,,Anotimpuri Răvăşite”, primul 
fiind premiat în 2006 la ,,Salonul de carte al Editurii 
M.I.R.A.”. 

A reprezentat România la o serie de conferinţe, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, schimburi de experienţă, vizite de 
documentare, şedinţe de cooperare-conlucrare 
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O VOCE DIN POPOR 

 
Trenul plecase din staţia Ploieşti Sud şi lua treptat viteză 
trecând pe lângă nesfârşite garnituri cu vagoane cisternă 
pentru petrol aflate pe liniile alăturate şi care îţi dădeau 
impresia că şi ele se deplasau în sens invers din ce în ce 
mai repede.  

Călătorii abia urcaţi în vagon îşi căutau încă 
locurile sau îşi aranjau bagajele se pare întotdeauna mai 
numeroase şi voluminoase decât spaţiile rezervate. 
Vagonul era tip salon, constructorul a preferat în ofertă să 
crească numărul locurilor pentru câştig, renunţând la 
compartimente în favoarea unui culoar pe mijloc strâmt şi 
incomod.  

Astfel, intimitatea compartimentului a dispărut, 
atmosfera favorabilă comunicării şi apropierii dintre 
călătorii obligaţi multe ore să le petreacă împreună a fost 
înlocuită cu o stare de disconfort şi datorată privirilor 
venite din toate părţile şi mai ales a riscului ca tot ce spui 
sau doreşti să transmiţi cu voce tare celor apropiaţi să fie 
auzit şi probabil comentat la fel ca în tramvai. Oamenii se 
străduiesc În aceste condiţii să vorbească mai Încet şi mai 
puţin şi chiar să reducă deplasările care vrând nevrând 
atrag atenţia şi devin o paradă a modei. Cu toate acestea 
vagonul este zgomotos, obositor, îndeosebi la coborârea 
şi urcarea călătorilor în staţiile de pe parcurs după care se 
aşterne o relativă linişte în care imaginea oamenilor 
dormind chinuiţi este dezolantă. Dacă în „salon" sunt şi 
copii mici, neplăcerile sporesc considerabil. Probabil că 
aceste vagoane sunt folosite cu randament maxim în 
condiţii civilizate în ţările care îşi respectă călătorii 
deservindu-i cu ele numai pe distanţe scurte, ceea ce la 
noi nu este cazul.  

Ne aflăm la mijlocul lunii octombrie când cu 
fiecare an sporesc târgurile şi serbările de toamnă în care 
roadele grădinilor, produsele gospodăreşti tradiţionale, 
creaţiile populare meşteşugăreşti invadează pieţele 
oferind oamenilor legume, fructe şi mâncăruri de toate 
felurile, posibilităţi de aprovizionare şi o atmosferă 
generală de petrecere şi bucurie în anotimpul cel mai 
bogat al anului.  

În toate judeţele, administraţiile locale şi 
societăţile comerciale, producătorii agricoli se întrec în a 
relua tradiţiile zonale în pregătirea bucatelor specifice, a 
produselor meşteşugarilor în lemn, ceramică, textile, 
papură, piele şi blănuri, a bunătăţilor prezentate şi 
consumate în concurs de plăcinte, sarmale, mici, tocăniţe, 
fripturi, grătare la care nu lipsesc ţuica, pălinca, mustul şi 
vinul, spectacolele folclorice şi focurile de artificii.  

Suntem invitaţi prin toate mijloacele să 
participăm la „Zilele laşilor", „Festivalul Castanelor", 
„Sărbătoarea verzei şi cartofului", „Zilele oierilor", 
„Toamnă Bucovineană", „Vinurile Dobrogei", „Târgul 
Moţilor", etc., etc. Amploarea şi diversitatea acţiunilor de 
toamnă, bogăţia şi frumuseţea produselor româneşti 
tradiţionale, din păcate insuficient promovate şi susţinute, 

cadrul general al acestor adevărate sărbători, depăşesc cu 
mult manifestările „Zilei Recoltei" de odinioară. Şi totuşi 
statisticile arată că România importă astăzi 80% din 
produsele agroalimentare de pe piaţă. Oare sărbătorile 
recoltei de toamnă să păstreze acelaşi caracter 
propagandistic din trecut? Cu siguranţă le domină acum 
scopul comercial şi periodic electoral.  

La capătul vagonului, un bătrânel uscăţiv, încă 
înalt dar adus puţin de spate se oprise aparent dezorientat 
privind în lungul culoarului şi din când în când la biletul 
de tren scos la calculator.  

Stătea acolo nehotărât şi stingher ţinându-şi 
pălăria într-o mână şi un fel de raniţă din pânză la 
picioare.  

Mi-a atras atenţia faptul că n-a întrebat pe nimeni 
nimic, privind liniştit foiala oamenilor şi ferindu-se cât 
putea din calea celor care trăgeau geamantane pe roţi.  

Întrucât în faţa mea era un loc liber nerevendicat 
de nimeni până atunci, i-am făcut semn cu mâna să se 
apropie.  

La început mi s-a părut că nu m-a observat apoi 
printr-un gest a verificat dacă pe el l-am vizat. Odată 
clarificate lucrurile s-a aşezat ţinând raniţa în braţe şi 
pălăria deasupra.  

- Pune unchiule raniţa sus la bagaje că poate 
mergi mai departe, îi spun încercând să-l provoc la vorbă. 
L-am ajutat, după care s-a aşezat cuminte pe fotoliu 
scoţându-şi din buzunarul hainei o batistă mototolită.  

- Mulţam!  
- S-a şters pe frunte de năduşeala efortului şi 

poate a emoţiilor după care şi-a aţintit privirea pe geam. 
Mă pregăteam să-l întreb ceva, să-l invit la vorbă pe acest 
bătrânel cu siguranţă ardelean, ce mi se părea interesant şi 
original. În timp ce-l priveam discret, s-a întors brusc 
spre mine spunând:  

- Mă cheamă Aron, în sat îmi zice şi „Coasă". Mă 
duc la un nepot în Moldova, la Roman. Vin de la Iclod, 
judeţul Cluj şi n-am mai fost plecat aşa departe de acasă 
de vreo zece ani. Am fost mai aproape la Turda, cu 
personalul la o nepoată Doina, profesoară de sport, la 
care ţin foarte mult. Mi-am vizitat şi nişte neamuri în 
comuna Luna lângă Câmpia Turzii. Părinţii mei se trag de 
acolo de pe valea Arieşului. Mai am rude la Câmpia 
Turzii pe profesorii de la liceu, Bodea Aron şi Mera 
Eugen. Acum îs şi ei pensionari.  

A tăcut la fel de brusc cum a şi început. Am fost 
surprins de modul în care s-a prezentat singur vrând parcă 
să prevină o discuţie pe care nu o dorea.  

Şi totuşi m-am hotărât să insist:  
- Bade Aroane şi eu am crescut în Ardeal, la 

Câmpia Turzii, nu departe de Cluj. Profesorii Bodea şi 
Mera mi-au fost colegi şi prieteni buni. Am copilărit 
împreună şi ne vedeam mereu cu ceilalţi colegi de liceu. 
Mergeam  la Cluj şi Zalău cu maşina şi treceam prin 
comuna dumitale. Era bogată şi evidenţiată pe regiune 
pentru producţiile în agricultură, Citeam de Iclod în ziarul 
Făclia de la Cluj. Acum lucrurile cum mai merg?  
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Pentru câteva clipe a întors privirea spre mine. 
Apoi a răspuns scurt.  

- Mărg bine! Ca şi p-aci. Dumneata nu vezi că 
acum toamna când trăbă curăţat şi arat câmpul lucră un 
singur tractor, de parcă l-a uitat cineva acolo.  

Se uită pe geam încruntat şi într-adevăr undeva în 
depărtare se vedea un tractor stingher, pierdut în mijlocul 
terenurilor lăsate pârloagă, ori cu resturi vegetale. Ici colo 
turme mici de oi păzite de copilandri, căutau smocurile de 
iarbă uscate.  

Badea Aron nu-şi lua privirea de pe geamul prin 
care se vedeau din loc în loc oameni şi casele lor cu 
grădini în curte, îngrijite şi cu nelipsita viţă de vie.  

- Pe la Iclod, tot aşa rămâne pământ nelucrat, 
îndrăznesc să menţin interesul discuţiei.  

S-a lăsat puţin pe spate aşezându-se mai bine în 
fotoliu, după care m-a privit mai atent.  

- Domnule dragă, dumneata eşti mai tânăr, eu am 
trecut o ţâră peste optzeci de ani. Ca acuma io n-am mai 
văzut la sat atâta tineret care să nu-i placă nici să lucre 
nici să înveţe. Iară noi bătrânii nici să vrem nu mai 
putem!  La noi pământul îi mai puţin şi dacă nu-l lucrăm 
n-avem ce mânca. Numa că nu-s bani şi statul nu-i ajută 
pe ţărani. Oamenii ţân animale, aşa-i obiceiul dar nu mai 
au mâncare pentru ele.  

- Şi totuşi foarte mulţi oameni tineri, bărbaţi şi 
femei se duc şi muncesc în Spania şi Italia iar acolo nu 
trag chiulul.  

- Ai dreptate, da să duc ăia căsătoriţi, cu copii să 
strângă bani păntru casă, ăia ar fi muncit şi aici dacă 
aveau unde! Da, am auzit că şi pe la străini s-o cam 
strâcat treaba.  

- Inseamnă că nu fug oamenii de muncă. In 
Spania cei mai mulţi lucrează în agricultură, se amestecă 
în vorbă un domn ce stătea alături de mine şi care până 
atunci răsfoise o revistă. De ce la noi rămâne pământul 
nelucrat? Badea Aron îşi întoarse privirea spre domnul cu 
revistă şi răspunse promt.  

- Ca să lucri pământul la noi îţi trebă bani mulţi, 
ăia care-i primeşti de la stat şi pensia bătrânilor care au 
fost în C.A.P. nu ajung pentru arat, semănat şi îngrijit 
cultura. Tractoarele şi utilajele le au particularii care vor 
să câştige cât mai mult. Îs puţini şi pun preţuri scumpe. 
Acum la ţară mai îs pensiile de pe urma C.A.P.-urilor dar 
după ce ne ducem ăştia care am lucrat în „colectivă” 
spune-mi dumneata cine va mai primi bani de undeva? Şi 
ca să facă bani ţăranii ce vor vinde la poartă şi cui? 

Încerc să mai calmez discuţia.  
- Am auzit că poţi să dai pământul la asociaţie şi 

ai scăpat de bătaia de cap. Toamna îţi aduci acasă 
produsele sau banii ce ţi se cuvine după pământ.  

- S-o crezi dumneata! Zâmbeşte amar bătrânul. 
La asociaţie trebuie să dai bani mai ales dacă anul alălalt 
nu s-o făcut recoltă şi trebuie pornită alta. Nu-ţi mai spun 
că se fură peste tot. Lumea nu mai are frică de nimic, nici 
de Dumnezo. Oamenii care o vrut pământul înapoi, acum 
abia aşteaptă să-l vândă. Dacă unii n-o fac că-s bătrâni şi 

nu se îndură, o fac copii lor de la oraş. Până la urmă 
ţăranii tineri o să lucre la boieri!  

O doamnă care până atunci ascultase cuminte 
discuţia spuse cu jumătate de gură.  

- În ziare se scrie că multe familii de la oraş se 
întorc la ţară.  

- Se întorc acei care n-or avut nici un rost. Vin 
înapoi şi îşi fac case din chirpici cerând ajutor social de la 
primărie. Sunt puţini ăia care vin cu bani!  

Doamnă eu am trăit vremuri sub tăte regimurile. 
Am apucat boierii şi satele fără electrică. Până la război 
în sat erau câteva familii mai înstărite, care îşi dădeau 
copiii la şcoli. Majoritatea păşteau vaca şi oile şi nu 
mereau la şcoală. Unii vorbesc din auzite că ce bine era 
mai demult. Io eram copil şi ştiu. Acum se trăieşte altfel 
după ce un timp după război s-o făcut câte ceva în sat 
pentru oameni. S-o tras curent, am avut dispensar, cămin 
cultural iar copiii mereau gratis la şcoli şi facultate.  

- Vrei să zici că era mai bine pe vremea lui 
Ceauşescu, spuse domnul de lângă mine! Vene-aţi la oraş 
să cumpăraţi pâine.  

Pentru câteva clipe mi s-a părut că Aron renunţă 
la discuţie şi că fusese luat la întrebări. Eu care mă 
simţeam vinovat că l-am provocat tulburându-i liniştea 
am încercat să schimb subiectul.  

- Nea Aroane, ai fost şi pe front? Nu văd să porţi 
insigna de veteran de război.  

- Am fost numa câteva luni în Cehoslovacia, în 
munţii Tatra, iarna. Nu port insigna că-i urâtă. Am 
decoraţii. Da, vreau să-i aduc aminte domnului că 
Ceauşescu era copil de ţăran şi că n-o făcut avere. N-o 
vrut să ne lase să ne îmbogăţim nici noi. Îi era frică de 
bogaţi. După război noi ţăranii săraci am trăit mai bine 
sub comunişti până când s-or strâcat lucrurile dar tot era 
mai bine ca acum. S-a oprit aşteptând probabil să i se 
reproşeze ceva. Apoi a continuat.  

La ţară la noi iară-i ca înainte de război. Nu mai 
avem dispensar şi cămin cultural unde-i discotecă şi 
bufet, nu mai vin în sat doctorii şi profesorii. S-au mutat 
boierii de la oraş care-şi fac vile lângă pădure la tău” ori 
la şosea. Îşi păzesc casele, pământurile şi pădurile cu 
soldaţi de ăia îmbrăcaţi în negru, fac vânători şi petreceri 
cu străinii. Unii „şăd” mai mult în străinătate. Pentru ăştia 
cu bani acum îi foarte bine!  

Zice domnu că noi ţăranii cumpărăm pâine de la 
oraş. Şi acum mai cumpărăm numa  pâine turcească. Erau 
în sat peste 1000 de vite şi dacă o mai rămas o sută. 
Aveam şi moară şi presă de oloi. Şi ce să zicem că-i mai 
bine? La alegeri îi ca înainte. Vin tăt felul de mahări care 
împart mâncare, băutură şi   bani, aduc cântăreţi, adună 
oameni la bufet ori la primărie şi promit câte în lună şi în 
stele. După aia pleacă şi sănătate, nu-i mai vede nimeni! 
Mai nou umblă cu ameninţări că ne fac şi ne dreg.  

- Nea Aroane te-ai supărat prea tare. Lasă că toate 
se vor aranja cu timpul. Sunt comune cu oameni şi 
primari gospodari care au făcut multe lucruri pentru 
populaţie: drumuri, gaze, apă, şcoli şi grădiniţe, am văzut 
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la televizor localităţi frumoase.  
În timp ce vorbeam, pe culoar şi-a făcut apariţia 

un cerşetor orb sau cel puţin aşa părea, însoţit de un copil. 
Acesta spunea o rugăciune cu voce tare oprindu-se în 
dreptul fiecărui rând de fotolii. O parte din călători s-au 
căutat prin buzunare şi genţi punând ceva bani în mâna 
copilului. Cei mai mulţi nu le-au acordat atenţie chiar 
dacă i-au privit pentru o clipă, afişând o atitudine 
amestecată, de milă dar şi dezaprobare. Am povestit că 
trenurile cu bilete scumpe sunt străbătute în toată ţara de 
cerşetori şi călugări care cer donaţii pentru mănăstiri. În 
Bucureşti, în tramvaie, autobuze şi troleibuze se urcă unii 
după alţii fel de fel de cerşetori. Se pare că cerşitul a 
devenit o afacere dirijată şi coordonată în zonele centrale 
şi punctele favorabile din preajma magazinelor, 
bisericilor, parcurilor, spitalelor, pieţelor, etc.  

Doamna de alături a fost de părere că oamenii 
amărâţi şi copii străzii trebuie ajutaţi că milionarii ar 
putea să construiască cămine şi să le asigure cazare şi 
masă îndeosebi iarna.  

Eram curios ce va spune şi badea Aron. L-am 
întrebat:  

- La ţară sunt cerşetori?  
Nu mi-a răspuns imediat şi am crezut că s-a 

închis în gândurile lui. Apoi pe neaşteptate ne-a spus că 
mai demult în sat era ruşine să ceri de pomană şi că erau 
câţiva oameni mai slabi de cap ori tăntălăi un fel de 
proştii satului la care gospodarii le dădeau haine şi 
mâncare. Unii dintre ei erau folosiţi şi la diferite munci 
gospodăreşti după priceperea şi puterile lor. A văzut şi el 
la oraş cerşetori femei şi bărbaţi în toată puterea care se 
roagă să primească bani în loc să se ducă să muncească.  

La un moment dat bătrânul ardelean a desfăcut 
gura raniţei de unde a scos un pachet de hârtie şi o 
franzelă. O fată de la fereastră unde exista un fel de 
măsuţă şi care asculta probabil muzică la căştile din 
urechi, a observat mişcarea bătrânului şi a dat să se ridice 
pentru ai face loc la masă.  

- Haideţi aici că puteţi mânca mai bine.  
- Mulţam frumos, Îi bine şi aci,  iau  aşa un 

„fluştiuc" că mie tătdeauna mi-o vint foamea când 
meream şi la târg cu căruţa. Îmbucam ceva aşa din 
mişcare şi beam un gât de apă. Totdeauna plecam de 
dimineaţa ş-apoi nu vă spun că de cu noapte pregăteam 
căruţa, o încărcam cu bucatele de vânzare, contralam 
hamurile, dădeam apă şi mâncare la cal şi puneam desaga 
cu mâncarea noastră pe o zi. Aveam treabă multă la drum 
şi plecam înainte de răsăritul soarelui. De când eram mic 
tata mă lua cu el şi zicea „Mă copile ţăranul fără muiere 
mai poate trăi dar fără cal şi căruţă îi vai de capul lui". Îşi 
aruncă privirea şi spre vecini. D-apoi m-oţi ierta dacă 
mânc numa o ţâră.  

I-am urat toţi poftă bună şi ne-am făcut că nu-l 
urmărim deşi fără să vrei te uiţi la un om care mănâncă.  

M-am ridicat şi eu şi dintr-o geantă aşezată la 
bagaje mi-am scos un sandvici pentru drum socotind că 
este mai bine dacă mănânc odată cu el. De fapt şi ceilalţi 

au început să ronţăie câte ceva.  
Badea Aron a scos din pachet un ştergar, o bucată 

de brânză telemea şi un salam tăiat felii iar din buzunar 
un briceag. A mai băgat mâna în raniţă de unde a luat un 
ardei gras, frumos. Le-a pus apoi pe toate pe genunchi, a 
rupt franzela în bucăţi şi jumătatea rămasă a aşezat-o 
lângă el după care tacticos a tăiat cu briceagul bucăţi din 
telemea şi a separat mai multe felii de salam. Aşa a 
început să mănânce încet, cu grijă să nu risipească 
fărămituri. Mă aşteptam să scoată slănina şi ceapa 
nelipsite din meniul tradiţional ardelenesc dar 
surprinzător badea Aron semăna la mâncare cu un 
orăşean.  

Când l-am întrebat mai târziu după ce a terminat 
gustarea şi şi-a pus la loc în raniţă ce i-a rămas, de ce n-a 
mâncat ca ardelenii slănină, cârnaţi şi ceapă, a râs şi m-a 
asigurat că le avea în raniţă pentru nepot, copilul unei 
frate mort în prizonierat, nepot care s-a căsătorit cu o 
moldoveancă din Roman unde a rămas după armată. Cât 
despre ceapă ne-a spus că nu a vrut să supere domnii şi 
mai ales doamnele din tren.  

Aşa am ajuns să vorbim în tren şi de militărie. 
Despre război ne-a spus un singur lucru, că greul, 
suferinţa şi jertfa de sânge le-au suportat întotdeauna 
ţăranii şi învăţătorii, în general oamenii simpli, că ei şi-au 
dat viaţa pentru o ţară veşnică iar politicienii acasă au 
profitat şi s-au îmbogăţit.  

- Astăzi armata nu mai este o corvoadă, încerc să-
i explic bădiei, este formată din profesionişti, veniţi de 
bună voie în slujba ţării, meserie pentru care sunt plătiţi 
pe bază de contract ca la fabrică. Acesta m-a privit pe sub 
sprâncene trăgând din când în când câte o duşcă din sticla 
cu apă minerală scoasă şi ea din raniţă.  

A aşteptat să termin ce aveam de spus, după care 
a început să vorbească domol.  

- Dumneata zici că să duc de bună voie şi că nu-i 
sileşte ,,nime” să plece prin războiele altora. Îţi spun io că 
să duc păntru bani şi vorbesc de ţară aşa ca să arate bine 
la radio şi televizor. În ţara asta acum toate să fac păntru 
bani iar noi creştinii zâcem că banii îs ochiul dracului. 
Păntru bani şi pământ să ceartă şi omoară fraţii între ei, 
păntru bani unii îşi vând vederea şi sănătatea de le scot tăt 
felul de măruntaie şi ochi să le vândă ca să puie la alţi 
nenorociţi. Armata era bună păntru tineret. Să fi făcut şi 
numa două luni dară să ştie orice copil că-i dator lui tată-
său şi lu bunicu-so să-şi apere ţara, să ştie că-i o rânduială 
pe care să o respecte, că aci în România sântem la noi 
acasă şi casa ta trăbă să o îngrijeşti că ţi-o dat-o Dumnezo 
să n-o părăseşti şi nici să n-o batjocoreşti. Din păcate 
acum aproape că nu mai avem armată. Nu vezi că nu mai 
are cine să lucre la năcazuri mari în ţară? Doamne fereşte 
de un cutremur mai mare, de inundaţii, zăpadă ori de 
incendii, de foamete şi boli peste tot că n-o să fie cine să 
salveze şi ajute oamenii! 

- Ai dreptate bade Aroane, zic impresionat de 
credinţa ardeleanului, numa că vezi dumneata astăzi 
suntem internaţionali, suntem europeni, casa noastră îi 
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acuma toată Europa iar copii noştri vor să se ducă unde-i 
mai bine şi nu poţi să-i ţii cu forţa.  

- Înţeleg io ce spui că nu-s prost da s-o crezi 
dumneata că o să te sâmţeşti acasă peste tot. Omul îi 
învăţat cu ai lui, cu neamurile, cu locurile unde a văzut 
lumina, îi Învăţat cu vorba şi obiceiurile. Şi din sat de la 
noi or plecat români în tătă lumea. Să-i vezi când vin 
înapoi cum în genunchi pupă pământul ăsta din care ne 
tragem. Şi românii care-s născuţi pe afară când vin în 
locurile de unde ni se trage neamul, plâng de bucurie iar 
unii vor să moară tăt aci!  

Dumnezo o rânduit lumea pe neamuri, nu ne-o 
făcut pe tăţi la fel. Cine o vrut să distrugă neamurile şi or 
pornit războaiele de s-or dus de la un capăt al lumii la 
altul, de război or murit iar Dumnezo drăguţul io pedepsit 
mai devreme ori mai târziu. Dumneata eşti om cu carte şi 
cunoşti istoria aşa că şti că io spun adevărul mai ales că 
războaiele acelea blestemate or trecut şi peste noi.  

Discuţia luase accente grave şi badea Aron 
poreclit în sat şi „coasă" după cum el însuşi s-a prezentat 
rămăsese cam încruntat aşa că am adus vorba de altceva.  

- Ne-ai spus că ţi se zice în sat şi „coasă”. De 
unde îţi vine porecla asta?  

Zâmbeşte de i se vede dantura frumoasă, îngrijită, 
probabil o proteză şi zice că în sat majoritatea au porecle 
şi nu se supără nimeni.  

- Mie mi-or zis prima dată „coasă" după un 
concurs făcut în sat pe timpul C.A.P.-ului, la cosit fânul 
pe dealurile noastre unde am câştigat şi mi-o dat premiu o 
coasă şi trei sute de lei care erau bani pe vremea aceea. Io 
am mai câştigat concursuri şi cu o vacă de lapte şi la 
Cântarea României cu fluierul făcut de mine.  

- Se vede treaba că erai harnic şi iubit de oameni 
în sat, mai ales dacă mai doineai din fluier. Dar când 
lucrurile au fost rele la C.A.P. de nu primeaţi grâu şi 
porumb şi nici bani numa cât să nu muriţi de foame n-ai 
zis nimic?  

- Ei ce ştii dumneata, am fost şi cercetat de 
miliţie şi am avut proces, că la o şedinţă la C.A.P. unde or 
venit activişti de partid de la judeţ, m-am înfierbântat şi 
am ameninţat că dacă nu împart recolta pe dreptate şi o 
dau tătă la export luăm iar coasele ca la 1907. De atunci 
oamenii nu mi-au mai zis decât badea "Coasă".  

- Şi ai scăpat la judecată?  
- Am scăpat că mai mulţi oameni din sat s-or dus 

la primul secretar de la  judeţ iar într-un ziar s-o scris că 
io am spus că sunt urmaşul răsculaţilor de la 1907 şi că 
acuma noi suntem stăpâni şi vrem să trăim mai bine şi să 
muncim pentru socialism.  

- Judecătorul te-a întrebat ceva?  
- M-o întrebat dacă am ameninţat cu răscoală.  
- Şi ai recunoscut?  
- Nu.   
- Înseamnă că dumneata nu te-ai supus regimului 

comunist, ai fost dizident. De ce nu te-ai băgat în politică 
să ajungi primar sau mai sus la judeţ?  
- Io nu m-am opus, am cerut dreptate şi atunci şi cer şi 

acum ca noi ţăranii şi tăţi românii să trăim omeneşte din 
munca şi pământul nostru. Pentru politică îs prea bătrân 
iar acum douăzeci de ani după revoluţie n-am încăput de 
alţii. Mi-or propus dar nu mi-o trăbuit. În sat a fost înainte 
unu care făcea ţuică pe ascuns şi o vindea la oraş. Acum 
are restaurant şi îi viceprimar.  

Eram curios să aflu părerile lui badea „Coasă" şi 
despre alte lucruri mai ales că s-a dovedit un om sfătos şi 
cu mult bun simţ.  

- Nea Aroane, ce crezi, la ţară, în comune şi la 
sate se va trăi mai bine în anii care vin? Oamenii ce zic?  

A stat puţin pe gânduri şi-a scos batista şi s-a 
şters pe faţă lăsând-o apoi în mână şi oftând uşor. 

- Io mai binele ăla nu-l mai apuc, mi-am trăit 
traiul, mi-am mâncat mălaiul cum se spune. Ar trăbui să 
se strângă iară pământul la un loc ca să fie muncit cu 
maşinile. Ţăranii nu se îndură să-l vândă. Din alea câteva 
hectare trăiesc, cresc animale şi păsări pe lângă casă ca să 
mănânce. D-apăi dacă vând pământul tineretul din sat ce 
o să facă. La oraş n-au unde să se ducă să lucre. S-o dus 
tineretul la oraş pe vremea comuniştilor că acolo găsau 
servici şi primeau casă. Acum trăbă să stea în sat. Când n-
or mai găsi de lucru nici afară, în alte ţări, că am auzit la 
radio şi televizor că şi pe la alţii acum e mai rău, ce-or 
face, musai să lucre grădina.  

Domnule dragă lumea mere tăt mai rău şi doamne 
fereşte să fie iar război şi pe la noi cum a fost pe la alţii, 
că o fi prăpăd cu armele astea noi.  

Nu vedeţi cum s-o înrăit oamenii şi ăia tineri şi 
ăia bătrâni, să bat în sat, să omoară unii pe alţii, 
batjocoresc femeile şi copii, fură, distrug ce le iese în 
cale, trag cu pistoale şi dau foc.  

Io n-am crezut că la noi în sat o să fie iar copii şi 
tineri care să nu meargă la şcoală, să nu ştie să scrie şi să 
citească. Copii ăştia s-or învăţat numa cu dansu, muzica şi 
beutura. Aşteaptă să le cadă ceva din cer, ei să nu facă 
nimic. Nu-i mai adună nimeni de pe drumuri. Mai sunt şi 
copii buni şi harnici care or avut părinţi să-i crească. 
Numa că ăştia îs puţini. Duceţi-vă pe câmp să vedeţi câţi 
lucră?  

- Bade Aroane, mă hotărăsc eu să-l întrerup că 
părea deja să obosească şi se supărase iar, să ştii că am 
fost şi eu prin marele comune şi am văzut că se fac multe 
lucruri bune, se repară drumurile, podurile, şcolile şi 
grădiniţele, copii sunt duşi la şcolile de departe cu 
maşina, în multe locuri s-o tras apă lunii oameni au făcut 
ferme cu animale şi zarzavaturi, se fac case frumoase. Şi 
la oraş s-au construit multe case şi apartamente noi.  

Mă asculta şi aproba din cap dar nu părea 
mulţumit. A vrut probabil să termine subiectul şi a spus:  

- O fi cum spui şi dumneata. Vremea mea şi a 
celor ca mine s-o dus şi nu să mai întoarnă. Trăbă să vină 
alţii, nu ăştia de acuma şi să se apuce de treabă şi mai 
trăbă Dumnezo sfântu să-şi întoarcă faţa spre noi şi să ne 
ajute să scăpăm de ticăloşi şi să rânduiască iar ţara asta a 
românilor cu bogăţie şi cu bucurie pentru viaţa viitoare. 
La oraş am văzut case noi înghesuite una în alta de nu 
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poţi deschide geamul. Mie nu-mi place acum la oraş. Tăte 
reclamele, numele magazinelor şi afişelor sunt scrise pe 
alte limbi de gândeşti că eşti în altă ţară de nici nu ştii pe 
unde umbli şi nu găseşti ce cauţi.  

Dă din mână şi se ridică în picioare. - Treaba lor, 
a celor care ne conduc, noi ne-am ales primarii că cu ăştia 
ne trecem zilele. Ăia de la Bucureşti din parlament chiar 
de-i alegem noi când să duc acolo uită de popor că au alte 
treburi.  

S-a Îndreptat de spate şi a ieşit pe culoar. A stat 
un timp şi s-a uitat cum se procedează să deschizi uşa 
automată a vagonului modern de la rapid. După ce s-a 
dumirit cum se procedează a plecat la toaletă.  

La înapoiere ne-a mai spus câte ceva despre 
familia lui despre copii şi nepoţi, despre sănătate şi cum a 
fost când a stat în spital şi a trebuit să-şi aducă 
medicamente. Apoi s-a aşezat mai bine în fotoliu, i-am 
făcut loc să-şi întindă picioarele (dacă nu te înţelegi cu cel 
din faţa ta în vagonul salon nu-ţi încap picioarele să stai 
comod), şi-a sprijinit capul într-o mână şi în scurt timp a 
adormit. L-am ajuta să coboare la Roman deşi iniţial 
refuzase. A acceptat văzând că scara vagonului era foarte 

sus. 
Îmi devenise simpatic acest bătrânel din Ardeal, 

tocmai din Iclod care la optzeci de ani călătorea singur în 
Moldova la rude şi se încumetase la acest drum lung 
sperând tot timpul în ajutorul lui Dumnezeu, gata să 
înfrunte greutăţile aşa cum probabil a făcut-o toată viaţa.  

L-am privit tot drumul cu duioşie şi mi-am amintit 
de bunicii mei, unul ardelean, Ioan din Făgăraş şi unul 
moldovean, Dumitru din Hărpăşeşti-Iaşi, pentru că 
semănau foarte mult şi îmi era foarte dor de ei. Mi-am 
adus atunci aminte şi de mulţi alţii: Gheorghe, Vasile, 
Valere, Florian, Constantin, Nicolae, Petre, Vlad, Mihai, 
Ştefan etc., pe care i-am întâlnit şi cunoscut pe 
meleagurile ţării.  

Îmi amintesc mereu modul lor de gândire, 
înţelepciunea, felul în care îşi exprimau părerile, claritatea 
şi profunzimea judecăţilor, bunul simţ şi cumpătatrea ce 
reprezentau atunci şi constituie şi acum pentru mine 
glasul pământului nostru, al românilor. 

 
Grl. Lt. (r) Ioan Bălăei

 
 

Opinii 
 
 
MULŢI AU TĂCUT ŞI ACUM 
SUNT FOARTE VOCALI 
ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI  
Interviu cu prof. univ. dr. Dinu C. Giurescu, membru 
al Academiei Române Lt. col. Florin Şperlea 

 
 
Dinu C. Giurescu s-a născut la 15 februarie 1927, la Bucureşti, 
fiind fiul istoricului Constantin C. Giurescu şi nepotul lui 
Constantin Giurescu  tot istoric. A absolvit Facultatea de Istorie 
a Universităţii Bucureşti (1950) şi a obţinut titlul ştiinţific de 
doctor în istorie în 1968. A fost profesor la Universitatea de 
Artă ( secţia istoria şi teoria artei muzeografice  1968-1987) şi 
la Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti  (1990-1997). 
Preşedinte al părţii române în Comisia româno-bulgară de 
istorie (1979-1985 şi din 1991 în continuare). Este membru 
titular al Academiei Române din anul 2001(membru 

corespondent din 1990). Este membru în Consiliul Ştiinţific al 
Institului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
  A publicat numeroase lucrări de istorie, printre care: 
”Istoria ilustrată a românilor” (1981); „Distrugerea trecutului 
României”  (1994); ” Guvernarea Nicolae Rădescu” (1996); „ 
Imposibila încercare. Greva regală, 1945” (1999); „România în 
Al Doilea Război Mondial, 1939-1945” (1999); ”Cade cortina 
de Fier-România 1947” (2002);”Uzurpatorii” (2006); 
”Lichidatorii” (2010). 
Coordonator şi coautor la cel de al IX-lea volum al tratatului 
Academiei Române ”Istoria românilor, 1940-1947” (2008). 
 

– Domnule profesor, aţi lansat, recent, la 
Târgul de carte Bookfest, o lucrare bogat 
ilustrată, o istorie a regimului comunist din 
România, împreună cu alţi doi tineri istorici. Nu 
ştiu să mai existe o astfel de lucrare, dar este 
binevenită la 20 de ani de la prăbuşirea regimului 
comunist. Cum a apărut ideea acestui proiect 
editorial? 

– A fost un proces de elaborare mult mai lung 
şi care s-a întemeiat, de fapt, pe cursul pe care l-am 
ţinut la Facultatea de Istorie a Universităţii din 
Bucureşti, atât pentru studenţii din anii III şi IV, cât 
şi pentru masteranzi. Ideea de la care am pornit a fost 
aceea că noile generaţii – dar chiar şi cele dinainte – 
nu mai ştiu aproape nimic despre regimul comunist 
care a durat, la noi, 42 de ani. Şi, atunci, am simţit 
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nevoia să redactez o lucrare în care să analizez 
componentele esenţiale ale acestui regim. 
Acumulând, an de an, informaţii noi, căutând să fiu 
la curent cu documentele revelatoare pentru evoluţia 
acestui regim, unele publicate, până la urmă a ieşit 
această carte. Am adăugat o cronologie comentată, 
axată pe evenimentele esenţiale, şi am prezentat 
componentele principale ale regimului – Partidul, 
sistemul politic, industrializarea, colectivizarea 
agriculturii, agricultura socialistă, armata, politica 
externă, învăţământul. Editura a venit cu ideea unei 
ample ilustraţii – şi cred că a făcut foarte bine – 
pentru că mulţi nici măcar nu mai ştiu cum arătau 
liderii comunişti. Am utilizat numeroase ilustraţii la 
cursul de care vă spuneam şi mi-am dat seama că 
nici unul dintre studenţi nu ştia cum arată 
conducătorii comunişti. Am ţinut şi un curs la o 
facultate de comunicare şi relaţii publice şi am avut 
surpriza să fiu întrebat, după câteva prelegeri, de o 
studentă care se pregătea să devină jurnalist, „cine a 
fost Pătrăşcanu?”, fiind vorba, aşadar, de un lider de 
notorietate. Din punctul meu de vedere, nevoia de 
informare a fost reală şi am căutat să răspund acestei 
nevoi. 

Pe de altă parte, noi suntem tot mai mult 
intoxicaţi de adjective în abordarea fostului regim. 
Se foloseşte tot mai mult sintagma „regim comunist, 
regim criminal”, care vă mărturisesc că mi-a pus o 
problemă de conştiinţă. Pentru că mi-am spus că 
dacă regimul a fost criminal, atunci noi toţi, cei care 
am lucrat şi am publicat lucrări de specialitate, am 
participat la manifestări culturale şi ştiinţifice în acel 
timp, suntem părtaşi la crimă. Regimul a făcut crime, 
iar crima nu se prescrie. Dar ca să caracterizezi 
întregul regim ca fiind unul criminal, înseamnă să 
acuzi milioane de oameni din sectoarele tehnic, 
agricol, comercial, cultural, ş.a., care au făcut, prin 
efortul lor, ca acest regim să funcţioneze. Apoi s-a 
spus că a fost un „regim ilegitim”. Da, la început. 
Alegerile au fost falsificate aşa cum nu mi-am 
închipuit niciodată că se poate falsifica un scrutin, 
dar după aceea acest regim a fost recunoscut de toate 
organismele internaţionale, şeful statului român a 
primit toate onorurile, România a participat la 
convenţii şi tratate, iar ministrul de externe al 
României a fost, la un moment dat, preşedinte al 
Adunării Generale a ONU. Ca atare, a fost o 
recunoaştere internaţională clară, fără niciun dubiu. 
Nu putem spune că regimul este criminal în 
ansamblu, după cum nu putem spune că este 
ilegitim. Acesta este punctul meu de vedere. 

– Nu vi se pare că trăim un paradox? Pe de 
o parte, o nevoie de a uita şi, pe de altă parte, o 
incriminare peste măsură a regimului comunist, 
într-o continuă nevoie de demonizare.   

– Puteai să-ţi faci meseria şi înainte de 1989. 
Sunt mulţi care puteau reacţiona în vreun fel şi nu au 
făcut-o, dar supralicitează, în opinia mea, 
convingându-se pe ei înşişi de nocivitatea integrală a  
fostului regim.  

– S-a spus că intelectualii au 
responsabilitatea lor faţă de regimul comunist. 
Dumneavoastră sunteţi unul dintre cei care au 
protestat atunci când s-au luat decizii privind 
distrugerea unor monumente istorice. Aşadar, se 
putea protesta, desigur, cu riscurile de rigoare, 
asumate, dar se putea... 

– Am făcut întâmpinări scrise, pe care le-am 
înregistrat la CC al PCR, la Consiliul Culturii şi 
Educaţiei Socialiste, la Patriarhia Română. Existau 
foruri cărora puteai şi trebuia să li te adresezi. Eram 
în dreptul meu, atât ca cetăţean, cât şi ca istoric 
atunci când ceream să nu se dărâme Biserica Mihai 
Vodă sau Mănăstirea Văcăreşti. 

În mai 1980, de pildă, la prelucrarea istoricilor 
în vederea pregătirii Congresului Internaţional de 
Ştiinţe istorice, programat să se desfăşoare la 
Bucureşti, s-a făcut la CC al PCR o listă de persoane 
cu atribuţii oficiale – şefi de muzee, de institute de 
cercetare – şi ni s-a spus că Ceauşescu doreşte să-i 
întâlnească pe istorici pentru a discuta problemele 
mai importante în vederea congresului din august. 
Am fost şi eu trecut pe listă, dar nu ştiu nici până în 
ziua de astăzi de ce. Deşi ni s-a spus să fim concişi – 
eram nu mai puţin de 18 vorbitori, iar eu eram 
antepenultimul – academicianul Ştefan Pascu a 
vorbit 45 de minute şi am văzut semnele de 
nerăbdare ale celor doi Ceauşeşti. În timpul unei 
pauze, mi-am conturat câteva idei, deşi eram convins 
că nu o să-mi mai vină rândul să vorbesc. Dar, la un 
moment dat, după alţi câţiva vorbitori, l-am văzut pe 
şeful statului că se uită prin sală (nu mă cunoştea) şi 
spune: „Acum să-l ascultăm pe tovarăşul Dinu 
Giurescu”. Mă aşezasem chiar în faţa lor. M-am 
ridicat şi, după ce am mulţumit protocolar pentru 
posibilitatea care mi se oferă de a mă adresa 
conducerii de partid şi de stat, prima frază rostită a 
fost să nu se dărâme oraşele ţării pentru motive 
economice, pentru motive care ţin de nivelul de trai 
şi, nu în ultimul rând, pentru motive de ordin istoric. 
Am lăsat istoria la urmă. Reacţia oficialităţilor a fost 
că, a doua zi, am fost invitat la televiziunea română 
pentru a-l lăuda pe Nicolae Ceauşescu. Am dat peste 
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doi vorbitori dornici de a fi în emisiune – Ştefan 
Pascu şi Ion Ardeleanu – aşa încât abia am avut la 
dispoziţie vreo trei minute pentru a spune ceva. Aşa 
s-a terminat totul, fără vreo altă consecinţă. Am cerut 
în adunarea eparhială a Bucureştilor, cu întâmpinare 
scrisă, să nu se dărâme Biserica Mihai Vodă şi 
Mănăstirea Văcăreşti, de faţă fiind chiar Patriarhul 
României – Iustin Moisescu. Este adevărat că trebuia 
să ai şi o anumită poziţie în meseria ta. Şi mulţi, în 
meseriile lor, o puteau face – nu vorbesc, fireşte, 
despre militari, deoarece la ei funcţionau cu totul alte 
reguli. Însă mulţi au tăcut şi acum sunt foarte vocali 
împotriva comunismului. 

– De ce ne este atât de greu să discutăm sau 
să scriem cu detaşarea necesară despre regimul 
comunist? Este o problemă organică a noastră, ca 
neam, o problemă de memorie, de receptare a 
istoriei recente? 

– Sau poate o problemă a cărturarilor, nu? 
Există destule studii, care au apărut după decembrie 
1989, şi în care regimul este analizat potrivit 
regulilor cercetării istorice. Dar aceste studii se 
adresează, din nefericire, unei minorităţi – câţiva 
specialişti. Noi avem obligaţia de a ne adresa marelui 
public, fără a face rabat de la parametrii ştiinţifici 
proprii meseriei noastre. Acesta a fost scopul cărţii 
despre care am vorbit şi ea îi vizează mai ales pe cei 
tineri.  

Sigur că sunt şi erori, de aceea există ediţii 
succesive. Pe termen mediu, sunt însă încrezător că 
multe aspecte se vor lămuri mai ales pe teme – 
politică externă, armată – pe diferite perioade 
istorice. Am avut, în anii ’70-’80, de pildă, o armată 
de profesionişti şi trebuie să spunem lucrul acesta, 
chiar dacă, la început, în aşa-numita „armată 
populară” s-a intrat masiv pe bază de dosar şi 
„origine sănătoasă”. Chiar dumneavoastră aţi studiat 
problema aceasta. Va trebui, la un moment dat, să 
existe un condei bun pentru ca, într-un număr 
rezonabil de pagini – nu mai mult de 250-300 – să 
realizeze o sinteză care să poată fi citită cu interes de 
oricine. O istorie a regimului democrat-popular şi 
socialist, pentru că niciodată nu a fost numit 
comunist pe durata existenţei sale. În acest volum ar 
trebui să figureze, poate, cu exemple concrete, şi 
„piruetele” pe care le-au făcut unii după decembrie 

’89, care lăudau regimul înainte şi, după aceea, dintr-
o dată, au devenit cei mai mari avocaţi ai 
democraţiei pluripartite. După cum va trebui să se 
discute deschis despre modul în care a devenit 
România astăzi un fel de mall imens pentru 
desfacerea produselor altora, pentru că noi nu mai 
producem aproape nimic. A existat, în timpul 
regimului comunist, un efort real de industrializare – 
cum s-a făcut este o altă discuţie – dar sunt industrii 
care aveau tehnologii ale anilor ’80 şi totuşi au 
dispărut după decembrie 1989.  

– Vorbeaţi de erori. La lansare a fost cineva 
care v-a întrebat de erata care a însoţit volumul 
apărut. Ce s-a întâmplat? 

– S-a întâmplat un fenomen foarte curios, pe 
care nu mi l-aş fi închipuit niciodată. La una din 
biografiile liderilor comunişti, un paragraf din textul 
iniţial a fost modificat în contrariul său. Nu era o 
corectură, ci o reformulare. Public de 59 de ani şi 
nicio redacţie – fie revistă, fie editură – nu a 
intervenit pe un text al meu astfel încât să modifice 
complet sensul afirmaţiilor mele. Să vă dau un alt 
exemplu, concret, mă refer la Ştefan Andrei. 
Completarea făcută de editură la biografia lui Ştefan 
Andrei este că acesta fost condamnat pentru genocid. 
Or, Ştefan Andrei s-a ocupat de politică externă, nu 
poate fi acuzat de genocid. Ca atare, se lasă în 
mintea cititorului de azi ideea că va fi fost implicat şi 
el în genocid. Cel mult, se poate spune că a avut o 
anumită poziţie politică, ceea ce este cu totul altceva. 
Aşadar, am rugat editura să ataşeze lucrării o erată. 
Din păcate, din cele cinci exemplare pe care le-am 
primit, numai unul avea erată. Nici cele pe care le-
am verificat la Librăria „Mihail Sadoveanu” nu 
aveau erată. 

– Un capitol al lucrării este dedicat armatei. 
– Este realizat de Alexandru V. Ştefănescu, un 

tânăr istoric din Târgovişte, pasionat de armată şi 
istorie militară. A redactat textul la subiect, tehnic, 
fără alte consideraţii. Tot el a scris şi capitolul de 
politică externă. Celălalt colaborator, Ilarion Ţiu, m-
a ajutat foarte mult în privinţa ilustraţiilor şi a 
comentariilor la ilustraţii, ocupându-se de selectarea 
imaginilor. Le mulţumesc amândurora. 

Interviu realizat de locotenent-colonelul      
Florin ŞPERLEA
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CONSPIRAŢIE ÎNGROZITOARE  

SAU PROSTIE CÂT ROATA 
CARULUI!? 

 „Căci din nimic de s-ar face o speţă sau 
alta, atunci de prisos să mai fie seminţe” 

Lucretius 
 

           
Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 

 
Realităţi şi premise 
Românul ştie din timpuri imemoriale că 

trebuie să stea în banca lui, să nu se amestece nici 
în treburile altora, nici în mersul soarelui pe cer, 
nici în strălucirea lunii, nici în curgerea apelor, 
nici în volbura lumii. Românul tradiţional se 
fereşte de vâltori şi de complicaţii, gândeşte 
îndelung şi alege calea simplă, de cele mai multe 
ori, bătătorită de înaintaşii lui sau bine chibzuită şi 
creată, în mod inteligent, de el însuşi. Românul 
vechi nu se amestecă în treburile lumii. Nici în 
meschinăria ei, nici în prostia ei. El ştie, cam tot 
de pe atunci, adică din vremurile în care codrii îl 
adăposteau şi îi ofereau hrană, adăpost şi de toate, 
că viaţa lui depinde de el însuşi, de cer şi de 
pământ. Şi aşa a trăit mereu, chiar şi atunci când 
veneau alţii, în goana sălbatică a cailor struniţi de 
războinici migratori, peste el. Se ascundea o 
vreme de fulgerele negre ale năvălitorilor – pentru 
că nu avea altă opţiune –, apoi,  după ce furtuna 
trecea, se întorcea la ale sale. Nu numai românul, 
sau cum s-o fi numit el atunci, era aşa, ci mai 
toate popoarele sedentare aveau un comportament 
asemănător. 

Între populaţiile războinice migratoare şi 
populaţiile sedentare, există o deosebire 
fundamentală, chiar dacă şi unele şi celelalte fac 
parte din specia umană. Filozofia sedentarului este 
una a spaţiului plin, a spaţiului suficient, a 
spaţiului-izvor, a spaţiului cald, umanizat, a 
spaţiului-resursă. Sedentarul are dimensiunea 

verticală a existenţei sale. El priveşte şi gândeşte 
totdeauna pe verticală. În fiecare dimineaţă, el, se 
uită la cer şi la pământ. De la cer, aşteaptă 
binecuvântarea, soarele şi ploaia, singurele 
importante pentru viaţa sa naturală, de la pământ 
aşteaptă rod şi adăpost. Adăpost vremelnic şi 
adăpost etern. Abia în eternitate, în concepţia 
românului, care nu l-a uitat niciodată pe Zamolxe, 
cerul se uneşte cu pământul, iar el scapă de grijile 
vieţii. Pentru sedentar, contează foarte mult aceste 
lucruri. 

Migratorul se uită la orizonturi. Privirea lui 
este orizontală. El nu se gândeşte la ce-i oferă 
pământul – pentru că pământul arid şi neprimitor 
al stepei şi al deşertului nu-i oferă mare lucru –, ci 
la noile locuri în care poate găsi hrană, adăpost 
vremelnic sau durabil şi bunuri de prădat. Aceste 
locuri se găsesc, pentru migratorul războinic, 
totdeauna dincolo de orizonturi.  Pe el nu-l 
interesează cum se produc bunurile, ci cum se 
apucă, cum se smulg din mâinile celor care le fac. 
Sedentarul are filozofia pământului roditor, a 
statorniciei, migratorul are filosofia spaţiului gol, 
a trecerii dincolo de orizont… 

Sedentarul este, prin excelenţă, proprietar. 
El are o bucată de pământ şi o casă pe care o 
transmite din generaţie în generaţie. Aceste lucruri 
nu sunt trecătoare, ci durabile. Omul trece, 
pământul şi casa rămân. Comunitatea şi 
vecinătatea sunt importante doar în măsura în care 
nu tulbură acest modus vivendi. Comunitatea şi 
vecinătatea oferă, într-adevăr, un spaţiu de 
securitate şi de întrajutorare, dar esenţa 
sedentarului se află în forţa rădăcinilor lui, în 
durată. El înaintează încet în spaţiul civilizaţional, 
este reticent la nou, foarte legat de valori 
ancestrale şi de patrimoniu, iar interesul lui 
tradiţional nu depăşeşte curtea şi ogorul lui. 
Industrializarea şi modernizarea au schimbat 
unele lucruri pe ici pe acolo, dar nu şi această 
esenţă. Sedentarul s-a adaptat la noile condiţii, 
împrumutând foarte mult şi de la migratorii 
războinici, dar, în situaţii-limită, se comportă cum 
îi este gena. 

Năvălirile populaţiilor migratoare l-au 
obligat pe sedentar fie să se ferească din calea 
hoardelor, fie să se unească cu vecinul său, să facă 
rost de arme şi să se apere. Lucrurile nu sunt prea 
complicate în modul de viaţă al sedentarului. Nici 
în cel al migratorului. Noi, cei care avem orbul 
găinilor sau care nu mai vedem copacii din cauza 
unei păduri inexistente, le complicăm şi le 
sofisticăm, în numele unor interese care, dacă le 
analizăm în profunzime, vom constata că nu sunt 
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ale noastre şi ale neamului nostru, ci ale altora, 
blestemaţi să migreze şi să distrugă, să-i alunge pe 
alţii şi să le ia bunurile. 

În partea de Nord a ţării, în acel loc extrem 
de pitoresc şi de interesant numit Ţara Oaşului, un 
spaţiu care numără doar 23 de localităţi, există, 
exact la hotar, o comună specială. Ea se întinde pe 
vreo 30 de kilometri şi are un singur drum care 
constituie, deopotrivă, intrare şi ieşire. Localitatea 
respectivă se numeşte Cămârzana. Este o 
localitate frumoasă, pitorească, cu case răspândite 
pe dealuri şi văi, cu păduri care, cu vreo 30 de ani 
în urmă, colorau în verde-negru colinele şi 
dealurile din jur, cât vedeai cu ochii. Aveai 
impresia că te afli aproape de cer, într-un spaţiu de 
început de lume, în care liniştea, echilibrul şi 
oamenii convieţuiau frumos şi foarte elegant. 
Comuna nu avea nici câini, nici încuietori la porţi 
şi la uşi. Mă aflam acolo împreună cu un vechi 
coleg din liceul „Fraţii Buzeşti” de la Craiova 
care, după ce absolvise facultatea, fusese 
repartizat la Liceul din Negreşti-Oaş. La un 
moment dat, îmi face semn să intrăm într-o curte. 
Deschide poarta, intră în curte, urcă cele câteva 
trepte şi ajunge în tindă. Ridică capacul de la 
găleată, şi bea o cană cu apă. 

- Mi s-a făcut sete, vere! 
- Îl cunoşti pe stăpânul casei? 
- Nu. 
- Atunci!? 
Mi-a explicat. Aici, mi-a spus el, oamenii 

sunt altfel. Nu-şi închid porţile şi uşile şi nu ţin 
câini în curte. Câinii trebuie să stea la pădure, să 
păzească oile. Aici e sat, nu pădure! Dacă omul 
are nevoie de ceva – să bea o cană de apă, spre 
exemplu –, deschide poarta şi intră în curte. Chiar 
şi în casă. Oamenii sunt, aici, ca fraţii. Au 
încredere deplină unul în celălalt. 

În fiecare duminică, se îmbrăcau în hainele 
cele mai bune şi coborau de pe uliţele care duceau 
la casele lor de pe dealuri şi văi, în centrul satului, 
la biserică. Ascultau slujba şi veştile pe care le 
aducea părintele. Apoi rămâneau la roată (horă). 

Comuna are o poveste foarte simplă. Aici, 
în pădurile seculare care acopereau aceste dealuri, 
îşi ascundeau oamenii locului, pe timpul năvălirii 
migratorilor războinici, comorile lor cele mai de 
preţ: fetele. Zânele. Ceilalţi – bărbaţi în putere, 
flăcăi şi chiar femei robuste – îi atacau pe 
migratori sau se ascundeau de migratorii 
războinici, dar prin alte locuri. Aici era un loc de 
mare taină, numit Camera Zânelor, într-un cuvânt 
Cămârzana. Cu timpul, după ce migraţiile 
războinice s-au rărit, oamenii au venit lângă 

comorile lor. Şi au întemeiat această superbă 
localitate. 

Invoc această frumoasă poveste a unei 
localităţi din România pentru că ea evocă un spirit 
profund şi un adevăr fundamental. Oamenii 
acestor locuri şi-au apărat cum au putut comorile. 
Dacă adăugăm şi alte numeroase poveşti sau 
legende – între care şi cele care ţin de comorile 
regelui Decebal, de grija şi îndârjirea cu care 
populaţia acestei ţări a rezistat atacurilor din toate 
timpurile – avem, cred eu, o imagine concludentă 
asupra modului de viaţă al românilor. Au trăit 
între frica ameninţării veneticilor războinici şi 
liniştea pământului. 

 
Mereu a fost aşa 
 
În vremea imperiilor (Imperiul Ţarist, 

Imperiul Otoman şi Imperiul Austro-ungar), 
situaţia românilor era una extrem de grea. Te şi 
întrebi cum de nu au dispărut ca neam şi ca 
populaţie, după atâtea vremuri vitrege şi 
nenorocite. România, în vremea imperiilor, era, 
deopotrivă, zonă-tampon sau spaţiu de siguranţă 
strategică şi, în acelaşi timp, vacă de muls. Nu era, 
propriu-zis, un teren de dispută între marile 
imperii. Disputa se centra, îndeosebi, pe strâmtori 
(Bosfor şi Dardanele) şi pe controlul culoarelor 
strategice, iar ţara noastră trebuia să plătească un 
tribut greu pentru a fi lăsată cât de cât în pace. 

Voi încerca să explic, pe scurt, situaţia 
geopolitică a vremurilor-coşmar pentru România. 
Cred că este necesar să reflectăm asupra acelor 
realităţi, întrucât ceea ce se întâmplă azi, mai ales 
după recentele summit-uri franco-germano-ruse, 
dar nu numai, arată că, de fapt, istoria se cam 
repetă. Desigur, pe alte coordonate, într-un alt 
mediu conflictual şi cu alte obiective strategice, 
dar care, pentru ţara noastră, înseamnă, de fapt 
acelaşi lucru: izolare, presiuni complicate, 
distrugere sistematică (sau autodistrugere 
condiţionată) a potenţialului uman, intelectual, 
tehnologic şi chiar cultural, aducere în sapă de 
lemn, falimentare geopolitică incontestabilă. 

În acest timp, marile puteri continuă să 
caute soluţii convenabile lor pentru reorganizarea 
zonelor, regiunilor, a continentului şi chiar a 
lumii. Bătălia pentru noile configurări sau 
reconfigurări geopolitice a reînceput… 

... Când liniile de forţă ale conflictualităţii 
europene şi eurasiatice s-au reorientat Est-Vest, în 
zona europeană s-au conturat patru mari culoare 
strategice: 1. Culoarul strategic baltic; 2. Culoarul 
strategic central (Galiţia Orientală, nordul lanţului 
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muntos european, până în Normandia, un fel de 
bulevard strategic european, pe unde s-au dus 
majoritatea războaielor); 3. Culoarul strategic al 
Dunării; 4. Culoarul strategic maritim (Marea 
Neagră, Strâmtorile, Marea Egee, Marea 
Mediterană). Aceste culoare strategice erau foarte 
importante atât pentru Rusia şi pentru populaţiile 
războinice migratoare din foaierul perturbator, un 
spaţiu imens, care se întinde între Nordul Mării 
Caspice şi Manciuria, cât şi pentru Europa 
Occidentală. Nu este nevoie să prezint importanţa 
fiecărui culoar strategic şi ce s-a întâmplat pe 
fiecare. Cele două războaie mondiale, Războiul 
Rece şi Războiul petrolului şi cel al conductelor 
de gaz din zilele noastre sunt, credem, edificatoare 
în acest sens. Vreau să subliniez doar poziţia 
spaţiului românesc în cadrul acestui construct 
geopolitic. 

România se află în zona a trei dintre cele 
patru culoare strategice. Toate încep din 
vecinătatea apropiată a teritoriului ei, unele dintre 
ele (culoarul strategic al Dunării şi cel maritim) 
trec şi pe teritoriul ei, şi, de-a lungul veacurilor, a 
suportat efectul distrugător al acestor culoare. 
Ţara noastră nu era şi nu putea fi lăsată să fie 
întreagă şi unitară în această configuraţie 
geopolitică de certă conflictualitate Est-Vest. Ea 
avea una dintre cele mai ingrate poziţii posibile. O 
parte din spaţiul românesc se constituia în zone de 
siguranţă strategică pentru imperiile vecine, iar o 
altă parte era inclusă efectiv în spaţiul de margine 
al acestor imperii. 

O precizare: zonele de siguranţă strategică, 
pentru a fi eficiente, trebuie să fie suficient de 
mari pentru a permite imperiului respectiv 
manevra strategică pe linii exterioare, dar nu prea 
mari, pentru a nu ridica probleme de independenţă 
şi de suveranitate. 

În aceste condiţii, Moldova dintre Prut şi 
Carpaţi reprezenta o zonă de siguranţă strategică 
pentru Imperiul Ţarist, în timp ce, pentru Imperiul 
Otoman, zona de siguranţă strategică era cuprinsă 
între Dunăre şi Carpaţi, respectiv, pe teritoriul 
Ţării Româneşti, al Munteniei. Imperiul Austro-
ungar nu a avut unde să-şi mai realizeze o zonă de 
siguranţă strategică în afara teritoriului său şi, din 
acest motiv, a realizat una interioară, în zona 
interioară a Carpaţilor de Curbură, cam pe unde se 
află astăzi judeţele Covasna, Harghita şi o parte 
din Mureş. În această zonă, au fost colonizaţi, prin 
secolul al XII-lea, teutonii, dar aceştia erau prea 
aroganţi şi prea mândri pentru a servi drept forţe 
de asigurare frontalieră. În secolele următoare, au 
fost colonizaţi aici secuii. Politica dusă de 

Imperiul Austro-ungar în zonă (în special de 
Ungaria) a fost de deznaţionalizare şi de asimilare 
a populaţiei autohtone şi a reuşit aproape pe 
deplin. Spre exemplu, în 1775, în comuna 
Frumoasa, de la intrarea în pasul Ghimeş-Palanca, 
populaţia era compusă din o treime armeni, o 
treime români şi o treime secui. Astăzi în această 
comună sunt numai secui. Au fost asimilaţi mai 
întâi armenii, apoi, încet, încet şi românii. 

Zona prezenta, pentru Imperiul Austro-
ungar o triplă importanţă: permitea manevra, pe 
direcţii interioare, în scurt timp, către cele trei 
mari culoare strategice (Central european, al 
Dunării şi Maritim); asigura flexibilitate strategică 
faţă de cele două imperii – rus şi otoman – în 
situaţia în care acestea ar fi trecut concomitent sau 
pe rând la ofensivă pe cele două culoare strategice 
(al Dunării şi central european); permitea accesul 
rapid, prin Poarta Focşanilor, la Gurile Dunării. 
Acest imperiu plănuise de multă vreme să 
găsească momentul oportun şi să debuşeze, din 
zona interioară de siguranţă strategică, 
transformată în bază de plecare la ofensivă, spre 
Gurile Dunării, pentru a avea astfel acces şi la 
Marea Neagră. O astfel de reuşită ar fi scos practic 
Imperiul Otoman din Balcani şi din zona 
europeană. 

Teritoriul Moldovei dintre Prut şi Nistru 
reprezenta prima rocadă strategică între cele trei 
mari coridoare strategice, motiv pentru care, în 
1812, Imperiul Rus a făcut ce a făcut şi a intrat în 
posesia lui. O astfel de perspectivă se ivise, într-
un fel, şi în timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, 
dar marele cărturar de talie europeană şi mondială 
viza nu asigurarea unui spaţiu de siguranţă 
strategică pentru Imperiul Rus, ci eliberarea 
Ţărilor Române de sub tutela Imperiului Otoman 
şi construirea unui sistem de siguranţă strategică 
între Carpaţi şi Caucaz, deopotrivă, pentru Ţările 
Româneşti şi pentru Rusia, în condiţii de 
parteneriat strategic, cum am spune noi astăzi. 
Bătălia de la Stănileşti din 1711, purtată de ţarul 
Petru cel Mare şi de domnitorul român Dimitrie 
Cantemir, a fost câştigată de turci, iar visul unei 
formule moderne de emancipare şi de siguranţă 
strategică pentru năpăstuitul spaţiu românesc s-a 
spulberat. 

În 1812, situaţia geopolitică nu mai era cea 
din vremea lui Dimitrie Cantemir. Ruşii au trecut 
Basarabia şi întregul spaţiu de dincolo de Prut 
(Moldova dintre Prut şi Nistru) în stăpânirea lor şi 
au transformat-o în prima rocadă strategică în 
confruntarea permanentă cu Vestul. Şi aşa a rămas 
până în zilele noastre. De-a lungul timpurilor, au 
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schimbat structura populaţiei de la intrarea în cele 
două culoare strategice, respectiv, din Nordul 
Bucovinei şi din raioanele Kahul şi Ismail (au 
încurajat depopularea românilor). Fait accompli. 
Niciodată situaţia nu va mai putea fi corectată. 
Înfiinţarea, de către Lenin, în 1924, a Republicii 
Sovietice Autonome Moldova, cam în zona în 
care se află Transnistria de astăzi, extinderea 
acesteia, în 1940, apoi, în 1944, până la Prut, 
construirea de drumuri betonate cu orientare 
Nord-Sud, în timpul apartenenţei Moldovei dintre 
Prut şi Nistru Uniunii Sovietice, implementarea 
Armatei 14 în zonă, constituirea, la Chişinău, a 
Comandamentului pentru teatrul de operaţii de 
Sud-Vest, care cuprindea, în principal, culoarul 
strategic maritim şi culoarul strategic al Dunării, 
cu varianta culoarul tracic, Udine, fâşia nordică de 
litoral a Mediteranei arată clar efectele din timpul 
Războiului Rece ale unei bătălii de sute de ani 
pentru poziţionare geostrategică favorabilă. 

Tot în cadrul acestei poziţionări, în 1948, 
ruşii au cerut românilor şi Insula Şerpilor, pentru a 
amplasa aici un radar puternic cu care să 
supravegheze Gurile Dunării şi Strâmtorile. 
Evident, ca întotdeauna în istorie, conducerea de 
atunci a României a acceptat. Mereu iubiţii noştri 
conducători au acceptat cedarea fără luptă a 
teritoriilor româneşti, în timp ce, spre exemplu, 
chinezii se mândresc cu faptul că, niciodată, în 
istoria Chinei, nu a existat un guvern care să 
semneze vreun document prin care să se cedeze 
un metru de pământ din spaţiul chinezesc. 

Aceasta-i marea deosebire dintre 
conducătorii noştri – aleşi prin vot democratic, 
impuşi prin forţa altora sau ajunşi întâmplător pe 
scaunul lui Mihai Viteazul, al lui Ştefan cel Mare 
şi al altor români adevăraţi care n-au pregetat să 
trăiască, să lupte şi chiar să moară pentru ţară – şi 
alţii, de prin alte părţi ale lumii. Erau, evident, şi 
în acele vremuri de demult uneltiri şi cozi de topor 
care se duceau cu peşcheşul la Înalta Poartă pentru 
a-şi ucide fraţii şi a se urca pe tron… O relatează 
foarte precis Dimitrie Cantemir în monumentala 
sa operă… 

Nici astăzi nu-i altfel. Dar, din păcate, 
politichia românească, orbită de furibunda ei 
bătălie partizană pentru binele ei în defavoarea 
totală a binelui ţării, nu mai are timp să se aplece, 
să asculte şi să înţeleagă efectele dezastruoase ale 
unei bătălii absolut mizerabile pentru distrugerea 
României, susţinută prin media şi pe mai toate 
direcţiile şi căile care duc la pierzanie spiritul 
naţional, tradiţiile, valorile, sufletul. 

Pe diferite site-uri, apar tot felul de 
materiale, foarte bine documentate, care dezvăluie 
cumplita agresiune desfăşurată, deopotrivă, din 
interior şi din exterior, împotriva a ceea ce a mai 
rămas din sărmana noastră Românie. Numai că, 
acum, cel puţin în această etapă, războiul nu se 
mai duce cu tancuri şi cu avioane, ci cu… finanţe 
şi aranjamente uluitoare pentru scoaterea 
românilor din România, pentru îndatorarea pe zeci 
de ani sau pe sute de ani a celor care rămân, pe 
transformarea lor în sclavi, pentru deposedarea lor 
de pământ şi de case, pentru distrugerea 
capacităţii lor de a avea un ideal naţional, de a 
iubi ţara, trecutul ei, oamenii şi ideile, pentru a-i 
obliga să rămână în superficial, în ignoranţă, în a 
nu înţelege nimic din ce se întâmplă, pentru a-i 
transforma în nimeni. 

Reformele absolut stupide ale sistemului de 
învăţământ, fără nici un fel de fundamentare 
ştiinţifică şi de logică, au dus la creşterea imensă a 
numărului de analfabeţi, la transformarea 
învăţământului într-o afacere, la plata 
insuportabilă a accesului la educaţie – un drept 
indiscutabil al cetăţeanului într-un stat modern –, 
la ridiculizarea oamenilor de carte, la ameţirea 
şcolii şi diminuarea responsabilităţii ei faţă de 
elev şi de profesor, la copierea proastă a unor 
experienţe din afara frontierelor noastre, la 
demotivarea aproape completă a elevului, 
studentului şi profesorului, la toate anomaliile 
care se petrec în învăţământ, fiecare ministru care 
vine crezând că şcoala românească începe cu el… 
Manuale alternative, afacerea cu manuale, 
titularizarea arbitrară pe post, accentuarea 
inimaginabilă a formalismului şi justificativului 
etc., toate în defavoarea învăţământului… 

Sistemul de sănătate s-a reformat de atâtea 
ori, încât România se află azi pe ultimul lor din 
Europa în ceea ce priveşte starea de sănătate a 
populaţiei, deşi are cele mai numeroase şi mai 
împovărătoare taxe de asigurări. 

 
Plan diabolic sau tsunami de prostie şi 

nepricepere? 
 
A început punerea în operă a unei politici 

criminale de depopulare a ţării, de deromânizare a 
României, sub ochii complet orbi ai Parlamentului 
şi ai Guvernului, ai instituţiilor statului şi ai 
populaţiei, care este atât de agitată şi de agresată 
din toate părţile (reduceri de salarii, concedieri 
masive, şomaj, lipsa locurilor de muncă, creşterea 
taxelor şi impozitelor, creşterea criminalităţii, a 
traficului de droguri, a infracţionalităţii, a 
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atentatelor la siguranţa cetăţeanului etc.), încât n-o 
mai interesează nimic. Dumnezeu cu mila! 

Imediat după 1990, ţiganii au ajuns la 
concluzia că ei nu sunt ţigani, ci… rromi. 
Macedonia nu a fost primită în NATO pentru că 
Grecia nu recunoaşte numele acestei ţări. Cum de 
şi-au permis românii să recunoască numele de 
rrom, care face trimitere directă la denumirea 
ţării? Cum să fie România ţara ţiganilor? Desigur, 
România este şi ţara ţiganilor care locuiesc în ea, 
aşa cum este ţara oricărei etnii care se află de sute 
de ani în graniţele sale. Dar nu este ţara etniei 
ţiganilor, ci ţara cetăţenilor români, indiferent de 
etnia căreia îi aparţin. „Plimbarea” masivă a 
ţiganilor din România prin Europa, confundarea 
lor cu populaţia României, concomitent cu 
emigrarea pentru locuri de muncă a milioane de 
români, a dus la distrugerea, în primul rând, chiar 
în sufletul unora dintre români, a respectului faţă 
de ţară, de drapel, de simbolurile naţionale şi faţă 
de cetăţenia română. Aceasta, în ochii unora, a 
devenit o ruşine. În timp ce natalitatea scade 
vertiginos, este încurajată, inclusiv de la tribuna 
Preşedintelui României,  emigrarea românilor, 
mai ales a materiei cenuşii, a creierelor, care nu-şi 
mai găsesc locul în România, precum şi imigrarea 
a peste 50.000 de străini pe an. Probabil că, în 
câteva decenii, dacă se va continua atacul 
necumpătat şi criminal al guvernanţilor împotriva 
propriei populaţii, românii vor deveni minoritari 
în România, iar planul de redistrugere a ţării şi de 
ocupare a ei de către alţii, în special de către cei 
care domină finanţa mondială, va reuşi pe deplin. 

După 1990, cu o grabă pe care cu greu ne-o 
putem explica altfel decât prin cârdăşirea 
guvernanţilor ţării cu duşmanii ţării, a fost 
înstrăinată şi distrusă economia românească, au 
fost abandonate pieţele, a fost sacrificat şi distrus 
patrimoniul. România era, înainte de 1989, o mare 
putere în petrol, situându-se pe locurile 2-3 în 
lume atât în utilaj petrolier, cât şi în exploatarea 
propriu-zisă a petrolului. În 1977, România scotea 
din subsolul ţării 14 milioane de tone de ţiţei, 
adică exact atât cât consuma, şi vindea, în Europa 
Occidentală, la preţ de dumping, petrolul pe care 
îl importa din Irak şi din Iran, ca plată pentru 
serviciile pe  care le făcea acestor ţări (construcţia 
de rafinării, de drumuri, de cartiere etc.). Acum, 
mai extrage doar 5.000 de tone, care nici măcar 
nu-i mai aparţin (rezervele subsolului au fost 
cedate Austriei), dar consumă tot 14, chiar dacă 
nu mai are industrie. Combinatul de ţevi laminate 
de la Iaşi, unul dintre puţinele din Europa, dotat 
cu tehnologie modernă, a fost vândut unui ceh 

care i-a luat piaţa şi l-a faliment. Privatizările cu 
orice preţ şi în orice condiţii, la presiunea nu ştiu 
cui, au dus la distrugerea economiei româneşti, a 
flotei, a căii ferate, a infrastructurii, într-un ritm 
chiar mai mare decât cel din vremea unui război, 
în loc să determine infuzii de capital, locuri de 
muncă şi creştere economică… 

Industria de apărare a fost şi ea, la rândul ei, 
distrusă, în timp ce armata a fost redusă de la 
320.000 de militari, cât număra în 1989, la 
75.000, cât numără în prezent, fără ca o astfel de 
reducere, explicabilă şi, într-un fel, necesară prin 
profesionalizarea instituţiei, să fie însoţită, aşa 
cum ar fi trebuit, de dotarea cu mijloace 
corespunzătoare şi cu un concept modern de 
pregătire a populaţiei pentru a-şi apăra, în caz de 
nevoie, ţara. Resursa aviaţiei este pe sfârşite, 
achiziţia noului avion întârzie, tehnica veche nu 
mai poate fi reparată… În timp ce conceptul 
strategic NATO aprobat vineri, 19 noiembrie 
2010, la summit-ul de la Lisabona, cere 
performanţă, angajament, modernizare, participare 
activă şi efectivă la soluţionarea crizelor. 

Mă rog, ţara n-are bani. Suntem în vreme de 
criză. Dar de ce n-are ţara bani?! De ce suntem în 
criză?! Economia nu ne mai aparţine, bănci 
româneşti nu există, Finanţa aparţine altcuiva, 
agricultura este de multă vreme pe butuci, 
România importând 70 la sută din produsele 
alimentare, în timp ce aroganţa guvernanţilor 
depăşeşte orice limite… Cum va fi returnat 
împrumutul de la FMI, de vreme ce România nu 
mai are economie? Prin banii pe care îi vor 
depune în bănci muncitorii români care lucrează 
peste hotare? Prin noi împrumuturi? Prin vânzarea 
ţării cui poate să valorifice activele şi să o includă 
în teritoriul său sau să o repopuleze? În Drobeta 
Turnu Severin, spre exemplu, existau un şantier 
naval, o uzină de vagoane, un combinat de 
celuloză şi hârtie, un combinat de industrializarea 
lemnului, un combinat de apă grea, sistemele 
hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier 1 şi 
2, un abator, o uzină mecanică, o forjă şi o 
mulţime de alte fabrici şi făbricuţe. Întreaga 
populaţie a oraşului era angajată în aceste 
întreprinderi. La ora actuală, mai funcţionează, la 
capacitate minimă, câteva secţii din Şantierul 
naval, cele două sisteme hidroenergetice, de la 
Gura Văii şi de la Gogoşu, combinatul de apă grea 
şi ceva industrie locală… Oamenii au fost trecuţi 
în şomaj sau scoşi la pensie… Evident, oraşul nu 
moare, dar sărăceşte pe zi ce trece. În schimb, se 
construiesc în fiecare an, unităţi comerciale 
imense… 
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Toate guvernele nu au făcut altceva decât să 
se certe pe funcţii şi să lase în paragină economia 
ţării. Aproape toate marile unităţi ale economiei 
româneşti au fost vândute ca fier vechi. Nu s-a 
construit nimic. Sau mai nimic. Au fost distruse 
întreprinderile care produceau tractoare şi unelte 
agricole, în maniera în care a fost falimentată şi 
Bancorex. La Bancorex, au fost încurajate 
creditele care i-au îmbogăţit pe unii, dar nu s-au 
mai întors la bancă. Ceva în genul subprimelor 
americane care au generat criza de pe Wall Street, 
cu consecinţe dezastruoase în toată lumea, mai 
ales pentru ţările mici, cu economii 
neperformante. Dar ce contează, dacă unii şi-au 
umplut buzunarele şi sunt azi miliardari!? 

Există tot mai multe voci care susţin că este 
vorba de un plan diabolic de distrugere a 
României şi de transformare a ei într-un fel de 
colonie a celor care deţin marea finanţă. Realitatea 
nu contrazice aceste propoziţii. Planul ar viza 
depopularea masivă, adică deromânizarea 
României, prin încurajarea emigrării, repopularea 
prin sistemul imigraţionist, cumpărarea 
pământului de către aceste forţe, pe bucăţele, fie 
în mod direct, fie prin intermediari, stăpânirea 
fondului locativ, acuzarea continuă a ţării, 
picătură cu picătură, că ar fi vinovată de holocaust 
şi de alte crime împotriva umanităţii şi obligarea 
ei să accepte aceste acuze, absolut aberante, 
distrugerea sistemului de învăţământ, golirea ţării 
de creiere, distrugerea completă a agriculturii 
(aproape că s-a şi reuşit, de vreme ce România 
importa 70 la sută din produsele alimentare!) şi a 
oricăror sisteme şi mijloace care ar asigura 
supravieţuirea românilor şi redresarea ţării, 
înrobirea ei pe termen lung, prin datorii pe care nu 
le poate achita, lipsirea ei efectivă de un sistem de 
apărare eficient, eludarea NATO şi crearea unor 
condiţii în care UE să nu găsească soluţii pentru 
România (ajunsă deja într-o situaţie extrem de 
dificilă, chiar dacă este membră a Alianţei Nord-
Atlantice şi a Uniunii Europene), crearea de 
diversiuni în rândul clasei politice şi fragmentarea 
ei în aşa fel încât să nu se poată realiza un consens 
pe problemele mari şi importante ale ţării, 
adâncirea dihotomiei, învrăjbirea populaţiei şi a 
minorităţilor, stimularea promovării în funcţii 
importante a unor nulităţi care pot fi uşor 
manipulate, adică repetarea scenariului 

cominternist şi crearea unor situaţii în care să nu 
fie posibilă apariţia şi promovarea pe funcţii 
importante a unor mari bărbaţi de stat de talia Lui 
Cuza, a lui Kogălniceanu, a lui Brătianu şi a altor 
mari oameni ai neamului românesc. 

Desigur, s-ar putea obiecta că NATO şi 
Uniunea Europeană nu vor permite aşa ceva. 
România este o ţară destul de mare şi de 
importantă pentru Uniunea Europeană şi pentru 
NATO, iar aceste organizaţii au o putere colosală 
în reconfigurarea geopolitică a Europei, spaţiului 
euro-atlantic şi chiar a spaţiului euro-asiatic. Dar 
NATO şi UE n-au schiţat şi nu schiţează un gest 
pentru a ajuta România să iasă din situaţia 
groaznică în care a intrat sau în care a fost 
aruncată, fie de clasa ei politică incompetentă şi 
lipsită de patriotism, fie de obsedaţii noii ordini şi 
implementării unei guvernări mondiale care nu au 
nici un scrupul faţă de nimeni. 

Semnalele de alarmă care se trag din ce în 
ce mai îngrijorător seamănă cu cele care au 
precedat diktatul de la Viena şi rapturile teritoriale 
care au afectat atât de grav România în 1940, dar 
şi după încheierea războiului. De data aceasta, se 
pare însă că este vorba de ceva mult mai grav. 
Este vorba de o distrugere lentă şi, în acelaşi timp, 
accelerată a ţării prin infiltrare, denigrare, 
încurajare a dihotomiei, a emigraţiei, a imigrării, 
prin distrugerea instituţiilor de bază, a valorilor şi 
a culturii. 

Să dea Dumnezeu ca eu şi toţi cei care 
suntem îngrijoraţi de acest război cumplit, dus 
prin mijloace perverse, din afară şi din interior, 
 împotriva României, să ne înşelăm, în pofida 
dovezilor şi evidenţelor incontestabile! Mă tem 
însă că nu ne înşelăm. Cred doar că ne aflăm în 
faţa unei alternative: ori este vorba de o 
conspiraţie diabolică şi îngrozitoare, ori ceea ce se 
întâmplă în ţară este efectul unei prostii imense, 
cât roata carului a clasei politice româneşti, 
incapabilă să înţeleagă vremurile şi să-şi slujească 
ţara. Şi într-un caz şi în celălalt, efectul este 
acelaşi: distrugerea României românilor şi 
transformarea ei într-o Românie datoare, vândută, 
jecmănită, umilită şi scoasă din orice proiect 
pentru dezvoltare durabilă. 

 
Gheorghe Văduva 
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REZULTATELE REFORMEI (3) 
După 20 de ani oamenii şi reforma 

 
  
 
 
 
 
Continuăm seria reflecţiilor asupra rezultatelor 
reformei privite prin prisma unui observator 
profund implicat în procesul de transformare a 
modului de organizare şi funcţionare a industriei 
energiei electrice din România dupa 1990. 
 In numarul anterior am inventariat o serie 
de aspecte aduse de schimbarea relaţiilor 
contractuale şi de creşterea explozivă, 
diversificarea şi nuanţarea activităţilor comerciale 
pe piaţa de energie electrică. In această nouă 
strădanie de relevare a unor rezultate, efecte şi 
consecinţe observabile la o primă vedere, ne vom 
concentra asupra impactului pe care reforma l-a 
avut şi îl are asupra forţei de muncă din sectorul 
energiei sau folosind un termen la modă în acord 
cu noua “limbă de lemn” a zilelor noastre asupra 
resurselor umane.   
 Ce vom descoperi aşadar din această nouă, 
importantă şi extrem de incitantă şi tulburatoare 
perspectivă ? 
 Prima, cea mai izbitoare, plină de 
semnificaţii şi foarte evidentă schimbare adusă de 
transformările impuse de reformă deja am şi 
enunţat-o şi ea se referă la modificarea 
terminologiei, foarte rar se vorbeste de forţa de 
muncă specializată şi  calificată ca forţa de 
producţie termenul este considerat perimat de 
sorginte socialist-comunistă, venind din economia 
planificată, arareori se vorbeste despre personal şi 
politica de personal, toate aceste formule şi 
exprimări fiind înlocuite cu atotstăpânitoarea 
denumire de resurse umane, sau la singular 
resursa umană. 
 Incă de la primele lecţii de management, 
termen care a înlocuit pe cel de conducere şi 
ştiinţa conducerii, am fost surprins şi aproape 
şocat de ideia considerării omului, a personalului 
şi puterii sale de muncă şi creaţie ca resursă. 
 Pentru mine, format şi calificat pentru a 
lucra în domeniul energetic, în industria 
energetică termenul de resursă este indisolubil 
legat de resursele primare de energie şi materie 
primă, combustibili fosili, mineralele extrase din 

subsol sau din exploatări de suprafaţă, energia 
căderilor de apă, sau a valurilor, energia solară 
etc. Raţiunea de a fi a unei resurse este aceea de a 
fi exploatată raţional, cu maximă eficienţă în mod 
special în situaţia resurselor epuizabile cu volum 
şi cantiăţi finite. Dacă ar fi să personalizăm în 
ultimii 200 de ani după apariţia revoluţiei 
industriale, s-a dovedit că drama fiecărei resurse 
este exploatarea ei neraţională, aproape fără milă 
şi fără grijă pentru viitor. Exploatarea s-a făcut în 
unele locuri şi în unele perioade absolut neraţional 
până la epuizare, motivarea deciziilor fiind 
întemeiată constant pe goana după profit, fiind 
întreţinută de ritmurile mari de creştere 
economică, de încurajarea, diversificarea şi 
dezvoltarea consumului, ca motor al dezvoltării 
economice şi sociale a societăţii omeneşti. 
 Din motivele arătate mai sus, considerarea 
personalului şi a forţei lui de muncă şi creaţie ca 
resursă, mă trimitea imediat cu gândul la faptul că 
raţiunea de a fi a acestei resurse este să fie 
exploatată raţional iar drama ei este ca exploatarea 
în ciuda declaraţiilor de faţadă este tot mai 
neraţională şi nemiloasă, în aceeaşi goană nebună 
după profit, după acumulare de bogăţii şi de averi 
de către toţi cei care decid, de către toţi cei care 
sunt educaţi, formaţi şi chemaţi să recruteze, să 
selecteze, şi să valorifice prin angajare resursa 
umană.     
 Desigur că acest demers analitic mă trimite 
fără să vreau la noţiunile şi teoriile învăţate în 
şcoală referitoare la exploatarea omului de către 
om, pe care nu le-am mai auzit exprimate în 
ultimii 20 de ani ca şi când în lumea democraţiei 
născută ca produs al reformei astfel de realităţi nu 
mai există sau dacă există ele trebuie ascunse, aşa 
cum gospodina leneşă şi superficială ascunde 
gunoiul sub preş pentru a da întotdeauna impresia 
că în casa ei este o curăţenie perfectă. 
 Conceptul de resursă aparţine ştiinţei 
economice, de regulă resursele au un preţ care 
reflectă valoarea lor de piaţă. Privit ca resursă 
omul este considerat simplificator numai din 
punctual de vedere al forţei sale de muncă 
minimalizându-se celelalte nevoi, însuşiri şi 
calităţi, neglijându-se complexitatea şi valoarea 
personalităţii umane care într-o judecată normală 
nici nu poate fi evaluată în bani. 
 Ce s-a întâmplat de fapt din punctul de 
vedere al forţei de muncă în sector ca efect şi 
rezultat al reformei ? 

 
Motto:”Testul progresului nostru nu este 
dacă noi asigurăm mai mult abundenţei celor 
care au prea mult este dacă noi asigurăm 
suficient celor care au prea puţin” , F.D. 
Roosevelt 
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 Dacă privim situaţia personalului existent 
în industria de electricitate la începutul anilor 90 
vom constata firesc că înregistrăm azi un grad 
avansat de îmbătrânire, media de vârstă în 
societăţile şi companiile create prin restructurare 
şi reformă este foarte mare de regulă peste 40 ani 
în unele situaţii chiar peste 45 ani. Restructurările 
succesive au fost marcate de obiective care vizau 
reducerea de personal în contul investiţiilor noi şi 
a modernizării şi retehnologizării instalaţiilor. 
Tehnologia în domeniul tehnicii de calcul al 
informaticii şi telecomunicaţiilor (IT) a făcut în 
ultimii 20 de ani salturi spectaculoase, iar odată cu 
ea s-au revoluţionat, aparatele, şi echipamentele 
din sector, pe principii noi tehnologia digitală a 
pătruns definitiv în domeniul aparatelor de 
măsură, al releelor din construcţia instalaţiilor de 
protecţie şi automatizări, al sistemelor de 
supraveghere a stării instalaţiilor, al sistemelor de 
comandă şi control, al sistemelor de reglaj etc. 
Toate echipamentele primare de comutaţie, de 
măsură, de protecţie  împotriva supratensiunilor, 
ş.a. au fost practic reproiectate şi realizate cu 
materiale şi soluţii noi generate de evoluţia 
cercetării şi inovării stimulate de utilizarea 
tehnicii de calcul. În aceste condiţii personalul din 
activităţile de întreţinere şi exploatare, din 
cercetare şi proiectare s-a confruntat cu nevoia de 
instruire continuă, de învăţare permanentă 
progresele care se înregistrau foarte rapid 
conducând uneori la schimbarea tehnicii la fiecare 
câţiva ani.  
 Modernizările realizate în ultimii ani prin 
înlocuirea echipamentelor uzate şi nu arareori prin 
reproiectarea instalaţiilor, precum şi noile 
investiţii au avut ca rezultat reducerea volumului 
necesar de lucrări de întreţinere şi reparaţii ceea ce 
a determinat redimensionarea schemelor de 
personal, reducerea numărului de posturi, 
disponibilizări colective şi pensionări anticipate 
eliberând o mare parte din personalul existent şi 
generând din păcate un considerabil număr de 
şomeri şi oameni încă în forţă fără ocupaţie, fără 
un loc de muncă. Ajustarea structurală a 
economiei româneşti, închiderea prin falimentare 
sau prin privatizare a unui foarte mare număr de 
foste intreprinderi industriale a complicat lucrurile 
din acest punct de vedere foarte mulţi muncitori 
calificaţi rămânând fără locuri de muncă şi fără o 
perspectivă imediată în ceea ce priveşte 
posibilitatea găsirii unui loc de muncă. Criza 
economică şi financiară din ultimii doi ani a dus la 

falimentarea multor societăţi mici şi la agravarea 
situaţiei din punctul de vedere al locurilor de 
muncă.  

Primul val de emigrare masivă a forţei de 
muncă s-a înregistrat în anii 90, în primii ani de 
după revoluţie şi primii care au plecat au fost 
oameni cu pregătire superioară, ingineri, doctori, 
economişti, jurişti, profesori oameni care lucrau în 
idustrie, în cercetare, în proiectare, în învăţământ, 
sănătate etc. Erau buni vorbitori de limbi străine şi 
dispuneau de curajul, determinarea şi încrederea 
în forţele proprii necesare pentru a alege această 
cale. Ţările de destinaţie, cu o politică de absorţie 
eficientă au fost pentru acea etapă Canada, SUA, 
Israel şi ţări din Uniunea Europeană. Acesta a fost 
primul tribut şi primul cost plătit de economia şi 
societatea românească în materie de valori umane, 
ca preţ al reformei. 

Înainte de criză începând cu a doua 
jumătate a anilor 90 foarte mulţi oameni tineri şi 
calificaţi au părăsit ţara în căutarea unui loc de 
muncă în ţările Uniunii Europene, în mod 
deosebit în Italia şi Spania. Spre deosebire de 
fenomenul de  emigrare menţionat anterior, în 
această a doua etapă au plecat foarte mulţi oameni 
fără pregătire superioară, muncitori, maiştri, 
tehnicieni, fenomenul a luat proporţii de masă, 
satele s-au golit de oameni tineri, copiii au rămas 
în sate şi oraşe în grija bunicilor, cu toate 
consecinţele de ordin educativ , formativ şi  social 
derivate din acest proces,  toate aceste fenomene 
fiind efecte ale schimbărilor aduse de reformă. 

Reforma în industria energiei electrice ca 
proces în integralitatea lui a avut două 
componente principale restructurarea activităţilor 
din sector şi privatizarea prima impusă de 
cerinţele construcţiei cadrului legislativ şi 
instituţional necesar implementării pieţei de 
electricitate iar a doua ca soluţie întrevăzută şi 
preconizată pentru îmbunătăţirea activităţilor 
mangeriale, a modului de conducere şi gestionare 
a activităţilor comerciale prestate în cadrul 
sectorului. Aceste două aspecte au afectat diferit 
personalul dar fiecare dintre ele au lăsat urme 
adânci în viaţa, în concepţia, în realizările şi 
nerealizările, în satisfacţiile sau frustrările şi 
neâmplinirile înregistrate de oamenii din sectorul 
energetic. 

Prin restructurare au apărut societăţi noi, 
create prin decizie politică, dezechilibrate din 
punctul de vedere a resurselor alocate, din punctul 
de vedere al poziţiei pe piaţă, al prespectivei de 
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dezvoltare şi al provocărilor de retehnologizare şi 
modernizare, de adaptare la noile cerinţe impuse 
de legislaţia europeană. Ca o consecinţă a acestor 
diferenţieri oamneii din companiile nou create au 
fost afectaţi diferit, unitatea lor din punctul de 
vedere al capacităţii de a-şi conştietiza şi apăra 
interesele a fost zdruncinată, diferitele colective 
care lucraseră şi colaboraseră unii zeci de ani de 
pe poziţii relativ egale cu interese comune, s-au 
trezit dintr-o dată pe poziţii diferite cu dorinţe şi 
aşteptări diferite, cu ameninţări şi provocări 
diferite.  

În primii ani de după 90 interesele lor 
colective erau reprezentate de noile sindicate 
organizate, cu lideri carismatici şi hotărâţi, mai 
mult sau mai puţin pregătiţi pentru misiunea 
dificilă ce şi-o asumaseră, dintre care unii au 
rezistat alţii au eşuat. După restructurare 
organnizaţia iniţială s-a divizat şi ea în organizaţii 
mai mici, federaţii şi confederaţii, mulţi dintre 
liderii de sindicat afirmaţi şi-au completat studiile 
şi au folosit vizibilitatea şi popularitatea dobândite 
de pe poziţiile lor de conducere pentru a intra în 
politică au devenit, deputaţi şi senatori oameni cu 
putere şi influenţă care au negociat contractele 
colective cu reprezentanţii patronatelor şi cu 
conducerile companiilor. 

Pe măsură ce divizarea şi restructurarea au 
progresat forţa şi activitatea sindicatelor au fost şi 
ele afectate. 

Privatizarea cea de-a doua fază a reformei 
a adus transformări şi provocări noi pentru 
oamenii din sector, regulile  jocului managerial s-
au schimbat, numărul disponibilizărilor şi 
pensionărilor anticipate a crescut considerabil iar 
capacitatea de reacţie şi influenţare a sindicatelor 
se face tot mai puţin resimţită, oamenii trebuie să 
se obişnuiască cu căutarea de soluţii şi rezolvări 
individuale, adeseori greu de găsit într-un climat 
tot mai nesigur, într-un mediu abraziv şi 
necruţător. 

Sunt însă şi oameni din sector care au 
progresat în urma schimbărilor aduse de reformă. 
Au apărut activităţi noi cum sunt cele 
circumscrise domeniilor de piaţă, activităţi de 
reglementare, activităţi legate de managementul 
calităţii, de relaţii publice şi comunicare de 
achiziţii, induse şi aduse de procesele de 
privatizare  ş.a.  Toate acestea au generat 

oportunităţi de dezvoltare a carieriei, de 
specializare şi recalificare, care au fost 
valorificate cu succes de oamenii ambiţioşi, 
serioşi şi bine pregătiţi, sau de cei mai puţin 
valoroşi profesional dar bine  sau foarte bine 
orienţi politic şi comportamental. Dar cea mai 
mare şansă obţinută este deschiderea spre lume, 
posibilitatea de a călătorii şi de a înţelege 
mecanismele de lucru în companii similare, 
posibilitatea de colaborare şi lucru în echipe 
internaţionale, accesul aproape nelimitat prin 
INTERNET la uriaşe biblioteci cu documentaţie 
şi informaţii. Şi toate aceste realităţi le subliniem 
în finalul acestui moment de reflecţie, pentru a 
încheia pe nota optimistă minimală care să ne 
permită să mergem mai departe.  

În numărul următor vom extinde 
examinarea efectelor reformei asupra oamenilor 
cu privirea îndreptată spre generaţiile care se 
pregătesc pentru a prelua misiunea 
energeticienilor în noile condiţii şi cu noile date 
ale problemei. 

 
Gheorghe Indre 
26 aprilie 2010 
 

 
Gheorghe  Indre văzut de maestrul  

Ştefan Popa Popas
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Evocări istorice
 

 

 
    Dr. Gelu Neamţu 

 
POEZIE ŞI REFUGIU 
 
Când se sfâşie o ţară, cum a fost sfâşiată 

România în 1940, şi o jumătate de milion de 
români au pornit în ”marea pribegie”, poate 
fiecare să-şi imagineze şocul emoţional declanşat 
de o asemenea catastrofă. 

Disperarea, durerea, amărăciunea, 
mâhnirea, tristeţea în general şi nostalgia au fost 
sentimente fireşti care au cuprins întreaga 
societate românească. 

Din fermentarea acestor sentimente adânci 
şi aspre, s-a distilat o poezie pe măsură, 
bolovănoasă, directă, necruţătoare. 

Greu s-a putut ea manifesta, greu putea 
ieşi la iveală în Transilvania ocupată. Se mai 
strecura din când în când în paginile micului ziar 
românesc pe care invadatorii l-au mai lăsat să 
agonizeze în teritoriul răpit: ”Tribuna Ardealului” 
şi în câteva volume apărute, printre care şi Versuri 
din Transilvania nordică, editura ziarului ”Tribuna 
Ardealului”, Kolozsvar, 1941, 207 p. 

Altele apar la Bucureşti (în Ţară), cum au 
fost Ardealul cântat de poeţi, Bucureşti, 1943, 167 
p. şi reuşitul volum de poezii al lui Iustin Ilieşiu, 
Sângerări ardelene, Ed. Cioflec, Bucureşti, 
[1944], 330 p. ş.a. 

Cel mai cunoscut dintre poeţii pribegiţi 
era, desigur, Iustin Ilieşiu ale cărui poezii 
închinate refugiului constituie o adevărată 
radiografie a unei perioade prea mult ignorate, 
necercetate, voit uitate din partea unor cercuri 
antiromâneşti. 

Mai sunt şi mulţi alţii cu o operă inegală 
dar plină de având sufletesc şi durere sinceră. 

Pe doi dintre poeţii refugiului, pe Iosif 
Moruţan şi pe Petru Bucşa i-am cunoscut 
personal, pe când eram elev şi se întâlneau cu tatăl 
meu, Gh. Neamţu, la un pahar de vin de casă de la 
bunica mea din Mintiul Gherlei, de unde şi dânsul 
apucase toiagul pribegiei. Doamne ce tristeţe-i 
mai apuca, ce cântece duioase mai cântau ... Era o 
întreagă istorie vie care mi se desfăşura în faţa 
ochilor şi în auzul urechilor. 

Îmi revedeam copilăria, revedeam parcă 
aievea căruţele, camioanele deschise şi trenurile 
supraaglomerate care ne-au purtat pe tot întinsul 
ţării, până-n Bucureşti, cu atâtea amintiri adânci 
din Dumbrăveni, unde tatăl meu a adăstat mai 
mult ... 

Poezia şi cântecul era o formă de 
descărcare, de descătuşare, de eliberare a 
sufletului chinuit de refugiat. 

De 70 de ani mi s-a spus mereu: iertaţi, nu 
urâţi, nu vă răzbunaţi, UITAŢI. 

Cu toate sunt de acord, dar nu cu 
”UITAŢI”. NU. Aceasta niciodată, deoarece dacă 
vom uita, istoria ne asigură, vom avea parte de o 
repetare a acelor evenimente. Desigur, în alte 
condiţii, în alte împrejurări deoarece Europa este 
unită. Oare ştim cu certitudine cât timp va mai fi 
unită? Fenomenul repetării istoriei l-au atestat 
romanii care l-au verificat sute de ani. 

De ce credeţi d-voastră că azi în 
istoriografia noastră bântuie un curent al unor 
istorici elitişti care susţin şi vor să ne convingă că 
istoria NU se repetă? 

Credeţi că sunt orbi? Nu, ne-o spun pentru 
că sunt foarte bine plătiţi ca să ne aburească şi să 
ne dezorienteze. 

Atenţie români! 
Noi trebuie să cunoaştem foarte bine 

această perioadă istorică, precum este obligatoriu 
să cunoaştem foarte bine şi sufletul celor ce ne-au 
împins în refugiu. 

N-aţi observat că au apărut zeci de studii 
în română, engleză, germană, ş.a despre calităţile 
şi defectele sufletului românesc, iar studiile despre 
calităţile şi defectele celor ce ne-au alungat în 
refugiu nu veţi reuşi să găsiţi de mai multe de 2-3 
şi acelea doar în limba maghiară. De ce? 
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Cu cât cunoşti mai bine sufletul unei naţii, 
cu atât poţi să o manipulezi mai uşor şi mai 
eficient. Iată ce scrie la 1874 o gazetă românească 
luminată, Orientul latin: ”Oricând străinii vor a se 
apropia de român, oricând se fac că vor să se 
împace cu el, cel dintâi cuvânt ce-i adresează este: 
”să tragem văl peste trecut!”, ceea ce tradus pe 
înţeles înseamnă: ”uită ce ai fost tu şi ce ţi-am 
făcut eu, pentru ca să nu ştii nici cine eşti, nici cu 
cine ai de-a face, nici unde mergi, nici de cine să 
te păzeşti”. 

Iată pentru ce noi nu vrem a uita nimic din 
trecut. Totdeauna şi de toate să ne adcem aminte, 
să le reînviem în mintea şi în inimile noastre, să 
studiem tot, fie glorios, fie posomorât. 

A nu-ţi aduce aminte şi a nu studia cele 
glorioase, este decadenţă, este amorţeală, este 
moarte; a trece cu ochii închişi peste paginile 
posomorâte ale istoriei este a renunţa la tot ce este 
mai instructiv. 

Iată de ce noi cerem de la români să-şi 
aducă aminte să serbeze zilele epocale şi să-şi 
studieze istoria”. 

Refugiul este o pagină ”posmorâtă” a 
istoriei noastre. Să o studiem şi să o cunoaştem 
mai bine. 

”Înţeleptul de la Stoiana”, Raoul Şorban, 
care a trăit respectiva epocă, a făcut o sinteză a 
acestui dezastru diplomatic, cu totul deosebit care 
trebuie cunoscut de către toată lumea şi chiar 
trecut în manuale. 

Iată imaginea clară şi dreaptă a unui mare 
înţelept: ”...Nimeni nu-şi putea imagina toate 
ororile ce s-ar întâmpla dacă se va împlini visul de 
răzbunare al Ungariei de a reveni, ca învingătoare, 
în Transilvania. Explozia de neomenie ce s-a 
produs în primele două-trei săptămâni din luna 
septembrie a anului 1940 - şi a continuat apoi 
patru ani în şir – a întrecut orice presupunere. 
Brutalitatea nu era frânată de nici un fel de 
impediment moral, ea nu s-a limitat la jafuri, 
furturi, ci s-a descătuşat pe temeiul unui 
barbarism însetat de răzbunare. Oameni, cu sutele 
de mii erau vânaţi şi schingiuiţi, băgaţi în vagoane 
de vite şi expulzaţi – vina lor: aceea de a fi fost 
români; bande de militari şi formaţii paramilitare 
intrau în casele românilor şi-i jefuiau, smulgeau 
cerceii din urechile femeilor sau organizau 
masacre, omorând bătrâni, femei şi copii de-
opotrivă”. ”Fără milă!” 

De fapt ocupantul ungur făcea ce a făcut în 
Transilvania şi la 1848-1849; adică: 

Vânarea intelectualilor români. 
Alungarea sub diferite forme a cât mai 

mulţi români. 
Maghiarizarea forţată a românilor. 
Lichidarea valorilor identitare: limbă, 

religie, cultură, învăţământ. 
Excluderea de la viaţa politică şi de stat. 
Pauperizarea economică. 
Muncă forţată. 
Exterminare fizică. 
Îndârjirea, încăpăţânarea, tenacitatea 

autorităţilor ungare de a curăţa, de a epura 
Transilvania de tot ce era românesc la 1940 (ca şi 
la 1848) constituie cred pentru ori şi cine, o 
REPETARE a istoriei. Nu putem fi păcăliţi atât de 
uşor cum cred ”istoricii cumpăraţi” şi ”cozile de 
topor”… 

Constatând identitatea scopurilor de la 
1940-44 cu cele de la 1848-49, ca istoric, unica 
explicaţie am găsit-o în rasismul unguresc. 
Atitudinea de superioritate (de la 1848-49) faţă de 
”valahul puturos” şi până la 1940-44, n-a fost 
decât o reală şi trsită CONTINUITATE în această 
infamă atitudine. 

Şi românii se alinau cu doine de jale, cum 
era şi imnul lor ”Doina refugiatului” scris de I. 
Ilieşiu cântat pe muzică de A. Istrate, care se-
ncheia cu o ardentă speranţă pe care şi părinţii mei 
au nutrit-o tot timpul refugiului: 

”Vânt drumeţ de primăvară, 
De-o mai fi să zbori la fraţi, 
Spune-le să nu mai plângă, 
Pe sub poale de Carpaţi. 
Să se-nchine zi şi noapte 
Şi să creadă-n Dumnezeu: 
E aproape sărbătoarea 
Ce-o aşteaptă neamul meu.” 
 
Tot speranţă nutria I. Ilieşiu şi în 1942 în 

poezia sa ”La castelul de la Ciucea”: 
”Lacrimi, jale, umilinţă 
Gem în temniţă martirii, 
Dar aşteaptă cu credinţă 
Să vestească biruinţă, 
Clopotele dezrobirii”. 
 
Iar în ”Dor de Cluj”, Iustin Ilieşiu suspină 

cu mult năduf: 
”Ani de ani am răsădit în tine 
A iubirii floare să-nflorească 
Iar acum pe străzile cernite 
Nu se-aude o vorbă românească. 
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Plânge neamul meu închis în temniţi, 
Plânge şi aşteaptă libertate. 
Jugul cel străin cumplit apasă 
Şi dreptatea lor nu e dreptate … 
Clujule, Clujule, 
Rabdă suferinţa în tăcere 
Căci românii încă mai trăiesc, 
Vor veni-ntr-o zi să-ţi cânte doine, 
Şi să te facă iarăşi românesc”. 
 
Bieţii români rămaşi acasă au fost obligaţi 

de invadatori să înveţe alte poezii, alte cântece: ca 
următoarea ”capodoperă”: 

”Trei nuci seci, 
Fug valahii cei zevzeci. 
Pe Carol l-am alungat, 
Ţara de Nord i-am luat, 
Pe Mihai încă l-om bate 
Şi-om lua şi ceea jumătate”. 
 
Sau: 
”Ochii lui Horthy Miklos 
Joacă în lacrimi de bucurie. 
Piciorul micului său cal bate 
Spumă în sângele roşu valah”. 
 
 Şi astăzi, orice român adevărat care 

a cunoscut refugiul nu-l poate citi pe Iustin Ilieşiu 
fără lacrimi în ochi. El a fost şi poeziile lui au 
rămas un dar sacru pentru sufletul românesc şi 
cultura română. 

Opera sa a rămas un monument la care ne 
putem închina cu blândă pioşenie. 

Dar trebuie să nu uităm un lucru 
important: în primul rând am fost trădaţi de unguri 
cu care am trăit împreună, am fost trădaţi apoi de 
nemţi, de italieni, de englezi, de francezi, de ruşi, 
de bulgari şi de atâţia alţi mari europeni care 
acuma ne despoaie cum au făcut-o şi altădată. 

Şi am fost trădaţi nu numai la München, ci 
şi cu ocazia semnării tratatului Ribentrop-
Molotov. Zile ale trădării au mai avut românii şi 
altele, însă istoricii elitişti năimiţi de unii şi de 
alţii nu ştiu să marşeze decât pe clişeul cum au 
trădat românii, deşi este evident că noi ne-am 
apărat fiinţa naţională … 

Acum, în aceste vremuri tulburi şi grele să 
nu uităm cât vom trăi şi vom fi români poezia 
scrisă cu inspiraţie divină, acum 13 ani (1 iunie 
1997) de către Adrian Păunescu, al cărui talent 
duşmanii nu i-l pot răpi: 

  
  ZIUA TRĂDĂRII1 
 

Puţine conştiinţe mai sunt în ţară treze, 
Protipendada râde şi micul vodă minte, 
De silă, de ruşine, strămoşii din morminte 
Se scoală dintr-odată şi vor să emigreze. 
 
Trădarea pune frâul pe naţia săracă, 
Reînfloreşte frica în ochi şi în ferestre, 
Sporeşte sistematic importul de căpestre,  
Poporul reînvaţă, înspăimântat, să tacă. 
 
Îmbracă-te în doliu, nefericită ţară, 
Cerneşte-ţi şi năframa, cerneşte-ţi şi lumina, 
Pierd capii tăi Ardealul şi-ngroapă Bucovina 
Şi tristei Basarabii îi dau motiv să moară. 
 
Nu mai avem nici pâine în preajma gurii mute, 
Se vinde România la preţ de sold, în lume, 
Aşa că uită-ţi, ţară, istorie şi nume, 
Deşteaptă-te, Române, îmbracă-te şi du-te 
 
Dr. Gelu NEAMŢU 

POVESTEA UNUI TABLOU 
 

 
          Alexandru MIHĂILĂ 
 

Povestea unui tablou 
 

“ Niciunde vrednicia şi măreţia inimii tale 
nu pot fi mai nimerit preţuite, nici unei lucrări nu 
poate a-i urma o mai adevărată şi veşnică glorie. 
Lucrarea ta asupra necredincioşilor turci, vrăjmaşi 
comuni, săvârşită până acum cu înţelepciune şi 
bărbăţie au adaos atâta strălucire numelui tău, că 
eşti în gura tuturor şi eşti lăudat cu deosebire de 
toţi, în unire de simţiri. Fii fără istov, dară şi, 
oricum faci, caută izbânda pe care cerul ţi-a 

                                                
1 Adrian Păunescu, Tragedia naţională, Ed. Păunescu, 
1997, p. 235. 
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hărăzit-o, ca să primeşti răsplata veşnică de la 
Dumnezeu şi preţuirea acestui Sfânt Scaun 
Apostolic.”  
Scrisoarea Papei Sixt al IV-lea către Ştefan cel 
Mare 
Dată la Roma, 20 martie 1476, anul 5 [al 
pontificatului nostru] 

De la această evocare făcută  domnitorului 
moldovean de însuşi Papa Sixt al IV-lea – papa al 
Renasterii italiene, care a construit capela care îi 
poarta numele, Capela Sixtina a Vaticanului, cea 
care a foat innobilata de Michelangelo prin 
splendidele fresce ale plafonului si ale « Judecatii 
de apoi », şi până astăzi, Istoria nu  încetat să 
nască legende legate de numele lui Ştefan cel 
Mare. 

Puţină lume ştie că, în secţia de artă 
medievală a Muzeului de Istorie  din Roman  
tronează nestingherit, uitat de lume, autenticul 
portret  al lui Ştefan cel Mare.  Realizat la Viena, 
în 1884, de către bucovineanul  Epaminonda 
Anibal Bucevschi, tabloul - pe  lângă valoarea 
unicat  - mai are şi o istorie cel puţin fascinantă. 

Comandat  de episcopul  de Roman, 
cărturarul Melchisedec Ştefanescu, portretul 
executat  de  Bucevschi( prieten bun al poetului 
national Mihai Eminescu) a fost realizat întocmai, 
după un facsimil din Evangheliarul  de la Humor, 
manuscris în slavonă, făcut cadou în 1473 de 
însuşi  domnitorul Ştefan cel  Mare mănăstirii 
Humorului şi descoperit,  în 1881, de episcopul 
Melchisedec la  mitropolia Cernăuţi. Se pare  ca 
opoziţia lui B.P. Hasdeu, în privinţa  autenticităţii 
chipului  domnitorului, a fost spulberată de 
raportul adresat  Academiei de  către episcopul 
Melchisedec Ştefănescu şi, astfel, a fost realizat  
un portret laic al lui Ştefan cel Mare.  

Aflat în custodia Episcopiei  Romanului 
ani indelungaţi, soarta tabloului avea să fie destul  
de zbuciumată o data cu  terminarea celui de-al II-
lea Razboi Mondial. Gasit de soţii Minodora si 
Vasile Ursachi -ultimul, reputat arheolog  - în 
1957 în grajdul primăriei Roman, tabloul  era într-
o stare  deplorabilă, cu pânza împunsă de 
baionetele soldaţilor  sovietici.  E cazul să 
amintim aici, cu tristeţe, despre dispreţul 
autorităţilor staliniste faţă de istoria neamului 
românesc şi faţă de personalităţile aflate dincolo 
de sfera comunistă. Nu e de mirare ca tabloul 
celui mai de seamă voievod moldovean era 

aruncat în grajd! Şi iată că doi inimoşi cercetători, 
soţii Ursachi, realizând valoarea operei lui 
Bucevschi, s-au ocupat  de restaurarea şi de 
intreţinerea portretului. "Noi l-am luat  din 
grajdurile  primăriei în 1957. Tabloul era rupt pe 
suprafeţe mari de pânză şi, în mai multe  locuri, 
stratul de culoare era  zdrobit complet. Arăta atât 
de rău ca nu putea fi  expus. Am luat  legatura cu 
secţia de restaurare a Muzeului de Artă Naţională 
din  Bucureşti şi cu greu l-au acceptat, deoarece ei 
restaurau doar  tablourile  muzeului respectiv. 
Nici nu au stiut cum să îl evalueze",  ne-a declarat 
d-na  Minodora Ursachi. Şi ca să nu se termine 
totul  aici, în timpul călătoriei de la  Bucureşti, 
maşina care-l transporta  a avut accident, dar 
tabloul a scăpat ca  prin minune, fără alte  
distrugeri. În sfârşit, de la inceputul secolului 
trecut si pana in anii celui de-al Doilea Razboi 
Mondial, portretul lui Stefan a fost furat de cinci 
ori. De patru ori a fost gasit de politisti, iar o data 
a fost adus inapoi chiar de hotul care il furase. 
Portretul, în mărime naturală, nu  sugerează deloc 
un Ştefan încrâncenat, cu privirea fulgerătoare şi 
cu mâna  pe sabie, gata de batalie, cum ne-au 
obişnuit până acum diferitele  picturi ce-l  
înfăţişează pe domnitor; dimpotrivă, întâlnim un 
Ştefan  cu un chip blând, cu o  privire parcă 
pierdută în destinul frământat  al Moldovei. 
Întreaga fizionomie  exprimă cutezantă şi 
demnitate,  inspirând încredere şi sigurantă. 

 
Al. Mihailă 
 

 
 
             Minodora şi Vasile Ursache
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PETRU CEL MARE 

Reformator şi călău 

 

  
Născut la 1946  11 Februarie în comuna 
Grojdibodu, judeţul Romanaţi. A urmat 
cursurile şcolii elementare de 7 ani din sat 
primele 5 clclase şi ale şcolii elementare nr. 2 
din Caracal 2 clase ,  cursurile centrului şcolar 
agricol Caracal, liceuul teoretic”Elena Cuza” 
din Craiova, ACADEMIA “ŞTEFAN 
GHEORGHIU“ Bucureşti,  Şcoala Centrală 
Sindicală, Universitatea  Bucureşti, 
Facultatea de drept economic şi administrativ 
– Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de drept – ştiinţe juridice, Doctor în 
drept. 

A editat şi publicat ca autor unic şi în colaborare: 
- 12 cărţi de poezie – autor unic; 
- 2 cărţi de epigrame- autor unic; 
- 2 cărţi de cugetări – autor unic; 
- 4 cărţi (monografii) de literatură; 
- 2 cărţi de umor epigrame şi informaţii; 
- 19 cursuri universitare ca autor unic; 
- 7 cursuri universitare în colaborare; 
- 26 de cărţi de specialitate juridică în colectiv 
de autori; 
- 16 reviste de specialitate juridică în colectiv 
de autori; 
- 3 cărţi în curs de apariţie (literatură) 
- 150 comunicări ştiinţifice la Simpozioane 
naţionale şi internaţionale. 
- În pregătire alte 13 cărţi 

                                   

“Acest ţar Petru, jumătate erou, 
jumătate tigru” sunt cuvinte de pătrunzătoare 
caracterizare a lui Voltaire, pe care unii îl 
suspectează că a primit bani pentru a scrie 
elogios o istorie a epocii împăratului reformator 
al Rusiei. 

Petru cel Mare a desfăşurat în viaţa lui 
toate păcatele şi virtuţile Rusiei, evoluând cu o 
intensă şi nestăpânită sinceritate între sublim şi 
execrabil. Dac-am vrea să înregistrăm toate 
tendinţele sufletului rusesc de la începuturile 
istoriei şi până azi, dacă vrem să cunoaştem o 
viaţă reprezentativă pentru Rusia de totdeauna, 
dacă se poate concentra istoria unui întreg popor 
între limitele biografiei unui om n-ar fi nimic 
mai nimerit decât de a reface şi a-i reactualiza 
viaţa celui de-al treilea fiu al lui Alexis 
Mihailovici, viaţa acelui Petru născut în ziua de 
9 iunie 1672 la Moscova şi mort la 8 Februarie 
1725 în Petersburg. Într-o viaţă cu puţin mai 
mult de-o jumătate de secol, acest om reuşeşte 
să dea conştiinţă de naţiune unui popor, să 
transforme un stat neînchegat într-o împărăţie 
puternică, să impună atenţiei mirate a străinătăţii 
o politică imperialistă, care ulterior sub o altă 
forma de mesianism deviat şi spurcat, denumit 
comunism,a neliniştit popoarele de pretutindeni. 

Pentru a înţelege un om şi un ţar să ne 
apropiem de vorbele şi faptele lui, să ne 
afundăm în Istorie. Multe din directivele 
politicii ruseşti de mai târziu derivă din gândul 
şi voinţa lui Petru cel Mare, după cum multe din 
rătăcirile de mai târziu şi chiar de azi se 
datoresc într-un anumit fel iniţiativelor acestui 
barbar reformator, tentat de civilizaţia apuseană. 

Atmosfera în care crescuse şi se 
formase Petru era aceea creată prin metodele de 
stăpânire ale lui Ivan cel Groaznic: brutalităţi, 
crime, tiranie, atmosferă grea de blestem în care 
cuvântul şi sfatul preotului îşi aveau rostul lor, 
îndemnând la ispaşă sau luminând frunţi ce se 
plecau cu frică şi evlavie în faţa ori înăuntrul 
bisericilor. Prin educaţia ce i s-a dat însă, de 
către străinii care mişunau în juru-i, i-a pătruns 
în suflet ispita formelor de viaţă occidentală. 

Genovezul François Lefort, viitor 
amiral şi general în serviciul Rusiei, l-a iniţiat 
pe micul împărat în tainele milităriei. 

Astfel din tinereţe Petru a fost câştigat 
de valorile civilizaţiei, punându-şi în gând să 
domesticească hoardele barbare în mijlocul 
cărora se născuse. Lefort, dascăl integru şi 
conştient de misiunea ce i se încredinţase, 
denunţa lipsurile Rusiei, vorbind deschis şi fără 
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teamă despre toate cusururile, păcatele pe care 
le constata. 

La 1682 Petru e ales împărat de către 
boeri, aceştia nădăjduind să stăpânească de 
capul lor în umbra unui copil de 10 ani. 
Conspiraţiile şi asasinatele se ţineau însă lanţ pe 
acea vreme. Jocul de-a puterea între diferitele 
forţe existente în acel moment se solda deseori 
cu crime, cu măceluri. 

În revolta streliţilor care aşează pe 
acelaşi tron şi pe ceilalţi doi copii ai lui Alexis 
Mihailovici - Ivan şi Sofia, - Petru era pe 
punctul de a fi ucis. Această scenă l-a îngrozit 
într-atât pe micul împărat încât a suferit un 
violent atac de nervi şi crampe. Repercusiunile 
acestui atac asupra sănătăţii sale şi purtării sale 
de mai târziu au pus în dificultate pe mulţi 
dintre doctorii care l-au îngrijit. 

În loc să se înspăimânte de puterea şi 
despotismul streliţilor, Petru se îndârjeşte. Şi cu 
o sălbatică energie, cu o voinţă de fier încearcă 
să reacţioneze în faţa uneltirilor sorei sale Sofia, 
reuşind până la urmă s-o liniştească în în-
chisoare. 

În 1689 Petru rămâne singur ţar al 
Rusiei, într-o vreme când Ruşii plăteau încă 
tribut tătarilor din Crimeia. Spiritul de reformă 
al îndrăzneţului împărat s-a aplicat de acum 
încolo în nenumărate domenii, uneori cu 
eficienţă, cu succes, alteori fără. 

Ceea ce s-a petrecut la noi în 1848 a 
avut loc în Rusia pe la 1700. 

Aceeaşi voinţă de transformare a 
aşezărilar după legi şi soluţii străine, acelaşi 
curent de occidentalizare, aceeaşi criză 
morbidă, provocată artificial în cursul unei 
dezvoltări logice şi naturale. S-a iscat astfel 
acea luptă bine cunoscută şi în România, între 
două concepţii deosebite de viaţă şi muncă. 
Voind să creeze cu orice preţ un stat modern, 
Petru cel Mare a lovit fără cruţare în formele 
vechi de viaţă şi cultură, nimicind pe apărătorii 
lor încăpăţânaţi. Orice prefacere e dureroasă, cu 
atât mai mult aceea care se impune prin voinţa 
şi capriciul omului decât prin firea lucrurilor. 
Vă închipuiţi mai ales jertfele ce s-au produs 
într-o ţară în care se guverna prin crime, care nu 
erau nici măcar făcute pentru izbânda spiritului 
ca să aibe astfel o justificare. 

Pentru a-şi preface ţara şi reforma 
poporul, Petru cel Mare simţea nevoia să vadă 
cu ochii lui ceea ce văzuse numai prin cărţi sau 

din relatările străinilor, în majoritatea lor epave 
ale civilizaţiei occidentale eşuate în Rusia. 

În 1697 ţarul pleacă în străinătate 
întovărăşit de favoritul său Lefort şi de 
patruzeci de tineri aparţinând celor mai mari 
familii, pentru a-i avea drept garanţie a 
fidelităţii părinţilor lor în timpul absenţei sale. 
Vizitează pe rând Konigsbergul, Berlinul, 
Magdenburg, minunându-se de tot ceea ce vede 
ca un copil scos pentru prima oară la plimbare. 
Pretutindeni lumea se îngrămădea să-l vadă. 
Impresia pe care o lăsa ne este cunoscută dintr-o 
scrisoare pe care a trimis-o unei rude sora 
electorului Prusiei. Este vorba de un banchet dat 
în onoarea lui Petru cel Mare: 

„Cand i se vorbea, îl îndemna pe 
Monsieur Lefort să răspundă pentru el, căci el 
se ruşina uşor şi-şi ascundea faţa cu  mâna - ich 
kann nicht sprechen, spunea el, - dar într-un 
sfârşit l-am domesticit şi ne-am aşezat la masă.. 
Grimasele pe care le face şi despre care mi se 
vorbise, mi le închipuiam mai groaznice decât 
le-am găsit şi unele din ele nu sunt în puterea lui 
să le corijeze. Se vede de asemenea, că n-a avut 
profesor pentru a învăţa să mănânce curat, dar 
atitudinea lui respiră un aer natural şi fără 
constrângere, care mi-a plăcut”. 

Ţarul Petru este însă nestăpânit şi de-o 
violenţă adesea deplasată , având nervii 
zdruncinaţi încă din copilărie. Într-o seară, cum 
stătea la un pahar de vin cu electorul din Prusia 
şi în tovărăşia  lui Lefort, unui paj i-a căzut din 
mâini vesela de argint. Petru, care băuse mult, a 
crezut că aude zăngănit de arme, trase spada şi 
voi să-l lovească pe Lefort, care cu sânge rece îi 
arătă de unde vine zgomotul. 

Petru se calmă, se scuză şi zise: „Vreau 
să reformez poporul meu şi nu ştiu să mă 
reformez pe mine”. 

Continuîndu-şl călătoria, Ţarul Rusiei 
ajunge în Olanda, unde în loc de a vizita 
Amsterdamul se opreşte la Saardam pentru a 
învăţa meseria de teslar. În haină de marinar, 
sub numele de Piter Mihailof, cu toporul în 
mână venea pe şantierul de construcţie în toate 
dimineţile să lucreze ca simplu muncitor. El 
locuia într-o casă care a luat numele de 
Vurstenburg - o simplă cabană şi  astăzi  
existentă. Obişnuia să se scoale de cu noapte şi 
să meargă singur cu barca pe lângă coastă, 
conducând-o cu o îndemânare care-i statornicise 
faima printre marinari. A dus această viaţă timp 
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de şase luni după care a plecat în Anglia. De 
aici ca şi din Olanda a angajat nenumăraţi 
lucrători, marinari şi ingineri pentru realizarea 
proiectului de canal între Don şi Volga, 
comunicaţie care trebuia să uşureze comerţul cu 
Persia şi între Marea Neagră şi cea Caspică. 

Se spune că ideia de a organiza o 
marină i-a venit văzând o şalupă engleză într-un 
magazin. Cu ajutorul flotei ruseşti Petru 
reuşeşte să învingă pe Tătari, pe Turci, obţinând 
multe din victoriile sale. Astfel mai târziu, după 
victoria navală din Marea Baltică el va putea 
vorbi cu mândrie marinarilor, spunând: „Există 
unul singur dintre voi, camarazi de arme, care 
acum douăzeci de ani aţi fi visat să învingeţi 
duşmanii noştri dinspre Baltică, cu aceste vase 
construite de mâinile noastre, sau numai de a 
transporta locuinţele noastre pe aceste tărâmuri 
a căror posesiune o datorăm caznei şi eforturilor 
noastre ? Cine s-ar fi gândit atunci să vadă 
asemenea soldaţi şi marinari învingători ieşiţi 
din sânge rusesc? şi acest oraş locuit de Ruşi pe 
lângă numeroşi străini, meşteşugari, negustori, 
savanţi veniţi să trăiască printre noi ?” 

Vizitându-l pe regele George al 
Angliei, Petru cel Mare i-a spus toată bucuria ce 
o are de a vedea şi admira flota engleză şi fiind 
întrebat cum a găsit hotelul marinarilor invalizi, 
el răspunde: „Atât de bine încât aş fi sfătuit 
Majestatea Voastră să locuiască acolo şi să lase 
pe mateloţi în palatul său”. Se ştie că Palatul St. 
James nu e atât de frumos ca spitalul din 
Greenwich. 

Purtarea, vorbele, intenţiile acestui 
împărat, barbar în multe privinţe, uimeau 
Europa pe care o colinda ca să-i deprindă 
secretul ştiinţei şi civilizaţiei. Bucuros de a 
vedea şi a asimila cât mai mult, Ţarul mai 
vizitează Dresda, Viena şi înainte de a intra în 
Italia află de o revoltă a streliţilor incitaţi de 
sora sa ambiţioasă pe care în zadar o ferecase în 
închisoare. Furios la culme, el se întoarce în ţară 
să pedepsească pe răzvrătiţi. Pedeapsa nu putea 
fi decât moartea, căci cu toată şcoala de 
europeism barbarul au fusese de fel anihilat.  

Toţi banuiţii şi chiar şi acei cu totul 
neimplicaţi în conspiraţie au fost condamnaţi la 
moarte. La execuţii asista şi ţarul, ba uneori 
făcea şi pe călăul ajutat de sfetnicii săi. Astfel 
favoritul său Plestceief ţinea capetele de păr iar 
Petru le reteza. Marele favorit al Ţarului, 
Mencikof arătându-se inabil, a fost pălmuit. Ca 

să scape odată de agitaţia şi uneltirile sorei sale, 
care profitând de absenţa lui voise să pună mâna 
pe putere, Petru a venit s-o ucidă. Cu greu a fost 
reţinut de rudele şi prietenii săi. Fiara se 
dezlănţuise în acest împărat care pretindea că-şi 
va civiliza poporul. Atotputernicul stăpân, al 
Rusiei nu regreta prea mult faptele sale, însă 
cum cineva îi spunea c-ar fi fost mai bine sa 
întrebuinţeze oamenii în lucrări publice decât 
să-i ucidă, el răspunse: “Regret că nu mi s-a 
spus asta la vreme”. 

 
După ce s-a  răzbunat în lege - legea 

fiind pofta lui,  Petru cel Mare  face tot felul de 
planuri de reformă, aplicându-le fără prea multe  
deliberări.  Ceea ce l-a impresionat în primul 
rând în străinătate au fost lucrurile exterioare. 
De aceea hotărăşte ca militarii să poarte 
costume nemteşti, sfetnicii lui care aveau barbă 
şi erau îmbrăcaţi în halaturi trebuiau să poarte 
haine europeneşti şi să-şi radă bărbile. Femeile 
erau liberate de toate acele convenţii 
occidentale ce le robeau. Calendarul rusesc era 
armonizat cu cel occidental. Reforma Rusiei se 
asemăna în multe privinţe cu reforma 
bonjuriştilor noştri şi a lui Kemal Ataturk. 

Rezistenţa poporului la toate aceste 
înnoiri a luat însă uneori forme îngrijorătoare. 
Astfel după ce şi-au ras barba, favoriţii 
împăratului au decis ca toţi cei ce nu-şi rad 
barba să plătească un impozit de 100 ruble şi 
dacă nici nu plătesc, nici nu se rad, vor fi 
deportaţi în Siberia. O revoltă, cu greu 
reprimată, a izbucnit în Astrakan din cauză că 
voievodul scotea din rădăcini perii bărbii celor 
care nu voiau să se radă. 

Petru a fost însa Mare pentru că a 
încercat şi a reuşit să înfăptuiască reforme de 
structură, unele cu consecinţe nefaste după cum 
evenimentele istorice ulterioare ne dovedesc. În 
intenţiile lui, Petru a fost un naţionalist luminat. 
Adept al doctrinei mercantiliste, el lupta de fapt 
pentru izbânda naţionalismului economic. Ce 
altceva înseamnă efortul de a sustrage Rusia de 
sub dependenţa industriilor străine, creând o 
industrie naţională ? Au fost aduşi din ţări 
străine specialişti metalurgişti pentru a exploata 
minele; s-au ridicat fabrici, uzine. Statul a 
încurajat dezvoltarea industrială prin comenzi şi 
privilegii. 

Petru construieşte drumuri, crează 
şcoli, fondează biblioteci, academii, deschide 
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imprimerii. Se organizează şi se reorganizează 
peste tot şi până unde ochiul vigilent al 
împăratului poate pătrunde. 

Toată opera aceasta este considerată de 
mulţi ca o artificială încercare de europenizare a 
Rusiei moscovite şi asiatice. Slavofilii vor 
susţine că din cauza reformelor lui Petru, Rusia 
suferă o depravare a existenţei şi evoluţiei sale 
normale. Burghezia era de-a dreptul ostilă 
noilor    moduri de exploatare economică. Ivan 
Posokov sfătuie ţarul să „umple toate găurile” 
prin care Rusia se află în  relaţii  cu  Occidentul,  
suprimând chiar şi comunicaţiile poştale. Faţă 
de poziţia aceasta a unui naţionalism 
conservator şi retrograd, Petru vrea să pună – 
după cum am mai spus - un naţionalism luminat 
şi progresiv. 

Paralel cu această transformare de  
ordin  economic şi cultural, Rusia se transformă 
din „ţsarţvo”, din simplu domeniu princiar, într-
un adevărat imperiu.  

În locul vechilor miliţii feudale ale 
nobilimii s-a creat o armată permanentă care 
înseamnă pentru absolutismul ţarului un 
instrument puternic de dominaţie asupra 
poporului. Principiul absolutismului rusesc este 
astfel enunţat in statutele militare din 1716: 
„Majestatea Sa e suverană, autocrată. Ea nu 
trebuie să dea  socoteală nimanui pe lume”. 

Având astfel toată puterea şi libertatea, 
plin de curaj, de îndrăzneală, Petru cel Mare nu 
s-a împiedecat de obstacolele ce-i răsăreau în 
cale. În 1692 Cazacii ajung la hotarele Chinei, 
la 1696, Azovul e cucerit, la 1700 Rusia încheie 
alianţă cu Polonia şi Danemarca şi declară 
război lui Carol XII, regele Suediei. Faţă de 
acesta însă, Ruşii pierd bătăliile una după alta. 
Petru nu capitulează iar celor care îl sfătuesc să 
renunţe le spune: „Suedezii ne vor mai bate, 
până vom învăţa să-i batem”. Şi într-adevăr, nu 
trece mult şi trupele ruseşti încep să câştige 
victorii peste victorii. La Errsterf, Petru cel 
Mare spune la un banchet: 

„Dumnezeu fie lăudat, iată-ne tari să 
luptăm contra Suedezilor doi contra unu. În 
câţiva ani îi vom bate în număr egal”. 

Conducătorul de oaste şi cuceritorul nu 
uită însă că e şi un constructor. În mijlocul 
mlaştinilor Nevei, el fundează  capitala Sf. 
Petersburg, „o fereastră tăiată spre Europa 
Occidentală” cum va spune Puskin. 

Luptele vor continua apoi, Ruşii 
înaintând încetul cu încetul şi din ce în ce mai 
biruitori. Petru a răspuns unuia din prietenii 
care-l arăta pe regele Suediei imbatabil: „Fratele 
meu Carol crede că e un Alexandru, sper să-i 
dovedesc că nu sunt un Darius”. 

Şi iată într-adevăr că această dovadă o 
face. Ţarul biruitor devine chiar magnanim, 
cruţând viaţa prizonierilor şi benchetuind cu 
aceştia. Intrând în Narva, ruşii uitând  
interzicerea  şi sfaturile conducătorului lor, 
prădau tot. Ca să-şi astâmpere ostaşii Petru 
ucide cu propria-i sabie pe câţiva dintre ei şi 
apoi depunând sabia astfel însângerată pe masa 
primăriei zice: „Această sabie trebuie să vă fie o 
dovadă pentru faptul că-mi sunteţi tot atât de 
dragi ca şi supuşii mei”. 

 
Ţarul Petru I fondatorul oraşului  

Sankt Petersburg 
În 1709 la Pultava, Petru cel Mare 

câtigă o bătălie definitivă punând pe fugă pe 
Carol  XII care se refugiază rănit la Turci. După 
ce înaintează apoi până la Riga, se întoarce 
glorios în patrie, intrând triumfal în Capitală. 

Ţarul Petru nu putea fi contrazis, nici 
măcar de propriul său fiu, fără a suferi 
consecinţele care depindeau de dispoziţia şi 
capriciul momentului. 

Omul acesta cu puteri nelimitate era 
foarte uşor iritabil. Să vedeţi. 

Şeful Cazacilor, Mazeppa, ca aliat al 
lui Petru îi face o vizită acestuia la Moscova. 
Petru îi spune într-o discuţie la masă că 
trebuiesc organizate trupe regulate din Cazaci. 
Hatmanul îi răspunde că el nu e „absolut” ca 
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ţarul să poată face aceasta. Petru se înfurie tare 
si-l zgâlţăie de barbă pe Mazeppa, care nu-l va 
ierta şi va încerca mai târziu să se răzbune. 

Avea mai ales obiceiul să pălmuiască 
Iumea ori de câte ori cineva  se făcea, vinovat 
cu ceva sau îşi închipuia numai că s-a făcut 
vinovat. Petru cel Mare nu putea suferi 
insectele. Un ofiţer, invitându-l la masă, în 
locuinţa sa unde se găseau câteva insecte 
neobservate într-un colţ ţarul îşi lovi 
amfitrionul. 

În timpul campaniilor, în momentele în 
care se odihnea - obişnuia să doarmă după masă 
- burta unui ofiţer îi servea drept pernă. Vai de 
cel ce-i întrerupea siesta ! 

Petru cel Mare a fost totuşi un împărat 
brav, generos faţă de cei ce lucrau pentru binele 
ţării şi în spiritul lui. Familiar cu toţii, spontan, 
adesea violent, devenea uneori de-o ferocitate 
groaznică. Nu prea ştia să se poarte. Pe 
ambasadorii străini îi trata cu asprime. Unul din 
ei permiţându-şi să critice execuţiile şi 
brutalităţile, este obligat să înghită atâta vin 
încât l-a făcut să tacă. Se interesa totuşi foarte 
mult de ce se scria despre el în străinătate, 
spunând într-o zi că ştie prea bine pentru ce e 
criticat dar că poziţia pe care o are scuză 
severitatea sa. 

Avea două patimi care-l munceau 
îndeosebi: vinul şi femeia. În orgiile pe care le 
făcea a căpătat într-o bună zi o boală lumească 
şi furios la culme a ordonat biciuirea doamnei 
Tchenicef pentru că îl îmbolnăvise. 

Golovin scrie despre Petru cel Mare:  
„Era o brută şi o bestie feroce ale cărui spasme 
nu se calmau decât la vederea unui sân frumos, 
a cărui furie nu dispărea decât dacă mărturiseai 
greşelile aşa cum şi le închipuia    el că sunt şi 
dacă îi cerşeai iertare”.  

Ţarul acesta, cu o viaţă de legendă, a 
zăcut luni de zile bolnav. S-a îmbolnăvit însă de 
moarte salvând vieţile unor marinari intrând în 
apă până la centură pentru a-i scăpa. A murit 
din cauza unei cangrene care-i putrezise o bună 
parte din trup. În ultimele zile a avut ca 
niciodată, conştiinţa puţinătăţii lui, mărturisind 
unuia din favoriţii săi: „Puteţi vedea prin mine 
ce creatură săracă e omul” 

Notă:Am ţinut să exprim în câteva 
fraze personalitatea unui conducător de ţară,de 
imperiu care s-a impus lumii civilizate prin 
victorii militare şi prin reformarea statului 

său,stat ce l-a unificat din cele peste 85 de 
naţiuni care îl alcătuiesc şi din zecile de limbi 
ce se vorbesc în interiorul său. 

Am fost impresionat de oraşul-fostă 
capitală.-Sankt Petersburg,oraş fondat de Petru 
cel Mare pe o mlaştină insalubră ce are acum 
peste 22 de râuri interioare,peste 200 de canale 
artificiale şi peste 600 de poduri,dacă le adunăm 
aici şi pe cele din suburbii. Frumuseţea acestui 
mare oraş,considerat pe bună dreptate o 
„Veneţie a Nordului” o asigura marile palate şi 
biserici,toate construite pe vremea ţarilor de 
aceştia şi de marii şi bogaţii nobili ruşi. Din 
păcate,epoca comunistă nu a contribuit cu nimic 
la frumuseţea acestui oraş singurul merit este 
acela că a întreţinut aceste grandioase edificii. 
Vizita a continuat la Novgorod,Zelenograd şi 
Moscova, după care spre Ucraina prin Tula şi 
Orel. 

 
Dr. Nicu Vintilă 

 
 

 
             Prof. Victor BERCEA 

 
          BRONZUL MEMORIEI 
 
Exista lucrări la care revenim foarte des fiindca 
acestea  ne ofera posibilitatea, prin continutul 
lor, sa redescoperim adevăruri si adâncimi noi 
care, îmbinate armonios, ne imbie la noi analize 
si consideratii privind fapte si intamplari 
apartinand memoriei colective a poporului 
roman. Istoria  ne ajuta  sa descifram mersul 
vremii rămânând deosebit de utilă atunci  când 
trecutul este folosit “ca argument” pentru 
justificarea identităţii naţionale, a aspiratiilor si 
intereselor contemporane ale românilor. 



           Gândul Anonimului nr. 39-40                                                                           Decembrie  2010  
 

41 

 Este bine să ne reînprospătăm cunoştinţele! 
 Se spune că, pentru a fi un bun judecător al 
prezentului, trebuie să ne cunoaştem trecutul. 
Cu atât mai mult cu cât unele manuale şcolare 
tind să diminueze importanţa acestuia şi să 
reducă istoria neamului la o simplă "schiţă", 
care nu face decât să ne aducă imense deservicii. 
 
 Valoroasa monografie „Avram Iancu” a lui 
Silviu Dragomir este, pe buna dreptate, un real 
document capabil sa mentina interesul fata de 
personalitatea tanarului intelectual revolutionar 
Avram Iancu, unul dintre cei mai mari  luptatori 
pentru cauza natiunii romane. 
Istoriografia  a adus la lumină documente 
inedite, îmbogăţind baza de date şi informaţii 
privind personalitatea lui Avram Iancu.  
Creatorii de artă şi de cultură i-au aureolat 
chipul în lucrările lor iar noi, cei de azi, sub 
semnul reîntâlnirii cu Iancu, ne străduim să 
dezvoltăm cultul Eroului Naţional ca pe valoare 
incontestabilă a istoriei românilor, ce contribuie 
la definirea  identităţii noastre în concertul 
popoarelor lumii. 
 Societatea Cultural-Patriotica „Avram Iancu” 
din Romania, infiintata in anul 1992 la Cluj-
Napoca, impreuna cu prestigioasa Editura 
„Dacia 21” din Cluj-Napoca isi propun sa ofere 
publicului larg materiale si lucrări diverse care 
să ajute la descifrarea obiectivă a istoriei Tarii 
Moţilor  fiindu-le de ajutor celor insetaţi de 
cunoaştere şi adevăr. In acest sens, iniţiem 
Colectia „Avram Iancu” oferind noi lucrări cu 
caracter istoric din perioada lui Avram Iancu 
cum sunt: prima lucrare de reactualizare a cartii 
„Avram Iancu” de Silviu Dragomir marturisind 
recunostinta noastra pentru valoroasa si rodnica  
opera a acestui important istoric si  cercetator 
nascut in comuna Gurasadului din judetul 
Hunedoara, Masacrul de la Luna septembrie 
1948 de Ion Mazere–Luneanu şi Gelu Neamţu 
apărută la Editura Perfect în 2008 pe care 
nepropunem de asemenea să o republicăm.Ne 
vom ingriji sa reusim in continuare noi aparitii 
de mare utilitate si de real interes pentru diverse 
categorii de cititori. Pentru cei tineri, in special, 
vom incerca sa asezam cateva jaloane care sa-i 
ajute pe acestia la intelegerea si alegerea 
drumului de urmat in viitor. Ei trebuie sa vada si 
sa inteleaga luminile ce ard in stravechea si 
frumoasa vatra de istorie a Apusenilor unde,  pe 
aceste locuri de piatra, pamant si padure de unde 

tasnesc izvoare curate mangaiate de umbra 
codrilor seculari, printre salhe si fagi, in 
parfumul imbatator al vegetatiei specifice,  te 
afli intr-o Cetate.   
 Nascut pe aceste plaiuri de dureri si suferinte ca 
Horea, proclamat nepotul acestuia, Avram Iancu 
este unul dintre cei mai mari eroi ai poporului 
roman.  Figura Crăişorului Munţilor-Avram 
Iancu- va dainui mereu in constiinta acestui 
neam. Pentru el nimic nu a avut mai mare pret 
pe lume ca fericirea natiunii sale. Pentru aceasta 
a luptat cu “lancea lui Horea” in spiritul de care 
era “patrunsa si insufletita” Europa acelor 
vremi. 
 Moţii au fost oameni drepţi  şi tari ca roca din 
care se constituie Ţara de Piatrǎ care au luptat si 
s-au jertfit cautandu-si dreptatea. Prin îndârjirea 
lor, ca aparatori ai cauzelor sociale si nationale, 
au fost elementul  cel mai revoluţionar, 
acţionand ca un liant  in lupta prin care isi 
aparau drepturile si libertatile intr-un profund 
spirit european.    
     Istoria noastră naţională îl situează pe Avram 
Iancu în Pantheonul Eroilor Neamului 
Românesc. Continentul nostru european va fi 
mai bogat cu  istoria noastră,  cu Avramuţ al 
nostru, cu valorile acestui popor optimist şi cu 
dragoste de Dumnezeu. Tinerii europeni de azi 
şi mai ales cei de mâine,  care vor studia Istoria 
Europei Unite, vor trebui să înveţe despre rolul 
şi locul acestui tânăr revoluţionar român,  să 
aibă la îndemână documente şi date reale despre 
perioada eroică a Craiului Moţilor dar şi despre 
tragismul ultimelor două decenii din viaţa 
acestuia. 
 Nu e puţin lucru că prin Societatea Cultural-
Patriotică „Avram Iancu”, prin şcoli, biserici şi 
prin alte instituţii ale ţării noastre ne straduim sa 
promovăm cunoaşterea istoriei acestui popor cu 
luminile şi umbrele sale şi să îl aşezăm pe 
revoluţionarul Avram Iancu în bronzul 
memoriei acestui neam, ca luptător nepereche 
pentru dreptate şi demnitate. El reprezintă 
expresia sinceră a ideilor înalte şi a dorinţelor 
străbune de bunăstare şi fericire pentru toată 
naţiunea română. 
      Cei care am aderat la Programul Societăţii 
Culturale „Avram Iancu” din România şi, alături 
de noi, cred, tot poporul român, trebuie sa stim 
cum sa cinstim memoria Eroului Naţional 
Avram Iancu si cum sa omagiem măreţele fapte 
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ale eroilor şi martirilor neamului nostru , 
respectându-ne unii pe alţii, ca sa fim  bine 
priviţi şi primiţi în toată lumea. Oamenii au 
nevoie de simboluri, de idei si de principii care, 
armonizate corect, pot sustine raspunsuri drepte 
la intrebarile pe care si le pun in fiecare zi in 
aceasta perioada dinamica a vietii societatii 

romanesti cand au loc atatea rasturnari de valori 
si atatea mutatii esentiale. 
 

Prof.Victor BERCEA 
Presedintele Societatii Cultural-Patriotice 

„Avram Iancu” din Romania 
         Cluj-Napoca, 2010                

 

Eveniment 
 

 

 
Vasile Moldovan 

POEŢI  ROMÂNI  LA FESTIVALUL 
INERNAŢIONAL DE HAIKU DE LA PECS 

 
   Pecs, una din capitalele culturale ale Europei în 
anul 2010, alături de oraşul Ghent din Belgia, a 
găzduit în zilele de 6-8 august Festivalul 
Internaţional de Haiku organizat de Asociaţia 
Mondială de Haiku (World Haiku Association) 
condusă de Ban’ya Natsuishi şi de Societatea de 
Prietenie Ungaro -Japoneză al cărei preşedinte este 
doamna Judit Vihar.    La festival au participat 35 
de poeţi din 10 ţări. Delegaţia românească alcătuită 
din şapte persoane a fost cea mai numeroasă după 
cea a ţării gazdă şi deosebit de activă.   Noul 
preşedinte al Societăţii Române de Haiku, Valentin 
Nicoliţov a fost ofiţer de carieră iar înainte de a se 
afirma ca poet şi ziarist s-a remarcat ca autor sau 
coautor al unor inovaţii sau lucrări în domeniul 
tehnico-ştiinţific. La Pecs, domnia sa a prezentat 
situaţia poemului haiku în România, ţară în care  
acest gen de poezie, azi în plină vogă, are o largă 
răspândire. Participanţii au putut să admire  
antologia abia ieşită de sub tipar pe care poeţii 
români au publicat-o cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la fondarea de către Florin Vasiliu, şi el 
militar de carieră, a Societăţii Române de Haiku. De 

asemenea poeţilor din alte ţări le-au fost prezentate 
cele mai recente numere ale revistei  de interferenţe 
culturale japoneze-române, “Haiku”, publicaţie care 
apare fără întrerupere de peste 20 de ani.   
     La rândul său, Laura Văceanu a prezentat 
activitatea Societăţii de Haiku din Constanţa şi 
revista acesteia, “Albatros”, iar poetul şi critical 
literar Marius Chelaru, membru al Uniunii 
Scriitorilor, le-a vorbit participanţilor despre 
implicarea revistelor “Poezia”şi  “Carmen 
Balcanica” în promovarea poeziei de sorginte 
niponă, la intensificarea schimburilor culturale cu 
poeţii din alte ţări, îndeosebi cei din spaţiul 
balcanic. Printre cărţile care au fost lansate în cadrul 
festivalului s-a bucurat de success volumul de 
poezii “Biglisanje” al scriitorului croat Stjepan 
Rojic. Volumul este însoşit de două studii critice 
substanţiale semnate de scriitorii români Vasile 
Moldovan şi Eduard Ţară. Constituie şi acesta un 
semn al bunei colaborări ai poeţilor de profil din 
cele două ţări prietene. 
      Îtruna din seri, gazdele festivalului i-au invitat 
pe oaspeţi la o plimbare prin centrul oraşului. În 
vitrinele celor mai importante instituţii şi ale celor 
mai renumite magazine erau afişate haiku-uri 
reprezentative ale participanţilor, în engleză, 
maghiară şi limba în care au fost scrise. Şase  poeţi 
români au avut privilegiul să-şi admire poeziile, 
inclusiv în limba maternă, în vitrinele luminate ca 
ziua ale oraşului Pecs. Numele fericiţilor autori 
sunt: Marius Chelaru, Vasile Moldovan, Ecaterina 
Zazu Neagoe, Valentin Nicoliţov, Amelia Stănescu 
şi Laura Văceanu. O surpriză plăcută a fost şi 
plimbarea efectuată prin cele mai pitoreşti părţi ale 
oraşului. O asemenea plimbare în care poeţii se 
inspiră din frumuseţile văzute şi scriu  poeme se 
numeşte ginko. Poemele au fost scrise chiar în 
timpul plimbării iar juriul a deliberat imediat după 
aceea. Premiul municipiului Pecs a fost obţinut de 
un român, scriitorul Marius Chelaru din Iaşi pentru 
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următorul micropoem: Amurg de vară în Pecs-/în 
fiecare fereastră/un poem haiku. 
       Festivalul internaţional de haiku a avut un larg 
răsunet. Dintre autorii români cea mai mediatizată a 
fost mezina grupului, poeta Amelia Stănescu din 
Constanţa. Tinereţea şi frumuseţea compatrioatei 
noastre au  sporit, în ochii criticilor, caratele 
poeziei. La fel de popular a devenit pentru poemul 
premiat Marius Chelaru. Despre ambii poeţi romîni 
s-au făcut referiri elogioase  în reviste din Ungaria, 
Japonia, Australia şi Bulgaria.  Iar următorul haiku 
al Ecaterinei Zazu Neagoe a fost comentat întrun 
studiu din revista japoneză “Ginyu”: Un singur 
desen/şi paşii au dispărut / în urma noastră. 20 la 
sută din poeziile incluse în antologia “Vilag Haiku 
Festival/ World Haiku Festival” aparţín poeílor 
români. O parte dintre ele le redăm în paginile de 
faţă, dându-le astfel cititorilor revistei posibilitatea 
să se delecteze cu poeme haiku de recunoscută 
calitate. 
         Pe ansamblu, prezenţa romînilor  la Festivalul 
internaţional de poezie de la Pecs s-a bucurat de 
prestigiu iar poeţii noştri şi-au lărgit relaţiile de 
prietenie cu haijini din alte ţări, dovedindu-se cu 
adevărat mesageri nu numai ai poeziei, ci şi ai păcii 
şi bunei înţelegeri între creatori din spaţii şi limbi 
atât de diferite.                                                                                                        
Vasile MOLDOVAN                                                                                                          

 
Poeţi români la PECS 

         Foto: Valentin NICOLIŢOV 
CENTENAR BRANCUSI-PASAREA  

MAIASTRA     
În zilele de 21-26 septembrie 2010 s-au desfăşurat 
în România la Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu lucrările 
Colocviului internaţional Brâncuşi prilejuite de 
aniversarea a o sută de ani de la apariţia celei mai 
răspândite creaţii ale lui Constantin Brâncuşi în 
lume: Pasărea Măiastră, operă de referinţă în 
sculptura modernă. 
Organizatorul acestui colocviu a fost Liga Culturală 
pentru unitatea românilor de pretutindeni din 

Bucureşti, al cărei neobosit preşedinte este 
prof.univ.dr. Victor Crăciun. 
Şi-au mai adus aportul la realizarea acestei 
manifestări: UNESCO – Comisia naţională din 
România, Academia Română, Fundaţia Naţională a 
oamenilor de ştiinţă şi artă, Primăria Sectorului 6 
Bucureşti, Consiliul Judeţean Dolj, Primăria 
Municipiului Tg. Jiu, Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” Tg. Jiu, Primăria Comunei Peştişani – 
Hobiţa, Centrul cultural european al sect.6 
Bucureşti. 
Lucrările colocviului – simpozion, au început în 
ziua de 21 septembrie 2010 prin primirea 
specialiştilor invitaţi, o conferinţă de presă şi 
recepţie. A doua zi pe 22 septembrie 2010, în 
frumoasa sală de marmură a Cercului Militar 
Naţional din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările 
simpozionului prin prezentarea punctelor de vedere 
şi a materialelor de către numeroşii participanţi din 
ţară şi din străinătate. 
În ziua a treia, pe 23 septembrie 2010 s-a vizitat 
Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti unde sunt 
expuse opere ale genialului sculptor Constantin 
Brâncuşi şi s-a aşezat o placă memorială cu referire 
la acest eveniment, apoi au fost vizitate locuri din 
Bucureşti legate de Brâncuşi cum ar fi Biserica 
Movrogheni, Cartierul Constantin Brâncuşi din 
Drumul Taberei – sect.6 şi altele. 
În ziua a patra s-a plecat în călătorie documentară 
cu vizitarea oraşului Craiova unde Constantin 
Brâncuşi a deprins primele noţiuni la Şcoala de Arte 
şi Meserii şi unde el a afirmat că s-a născut a doua 
oară. 
Au fost vizitate mai multe obiective: Colegiul 
Naţional (european) de Arte şi Meserii „Constantin 
Brâncuşi”, Muzeul de Artă – Sala cu operele lui 
Brâncuşi, Biserica Madona Dudu şi altele. 
În sala de conferinţe a Colegiului „Constantin 
Brâncuşi” din localitate s-a desfăşurat un nou 
simpozion deosebit de interesant şi atractiv denumit 
„Brâncuşi şi Craiova”. 
A cincea zi, 26 septembrie 2010, participanţii au 
plecat spre judeţul Gorj, la casa memorială 
„Constantin Brâncuşi” din satul Hobiţa, unde au 
fost prezentate expuneri interesante, apoi s-a vizitat 
Muzeul de Istorie din Comuna Runcu şi în 
continuare s-a plecat spre Tg. Jiu unde a fost vizitat 
Complexul Monumental din această localitate care 
cuprinde Masa tăcerii, Scaunele brâncuşiene, Poarta 
sărutului şi Coloana infinitului. 
Ziua s-a încheiat cu un simpozion de înaltă ţinută 
ştiinţifică în sala maură a Prefecturii judeţului Gorj 
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în prezenţa participanţilor la colocviu şi a 
personalităţilor locale. 
În cadrul simpozioanelor de la Bucureşti, Craiova şi 
Tg. Jiu s-au acordat diplome de recunoştiinţă celor 
mai prestigioşi participanţi, medalia jubiliară 
„Constantin Brâncuşi – Pasărea măiastră” şi a fost 
lansat şi înmânat albumul „Constantin Brâncuşi – 
Păsările măiestre” – editat de Liga Culturală pentru 
unitatea românilor de pretutindeni.  
Dintre sutele de participanţi la acest simpozion de 
înaltă ţinută academică vă prezentăm câteva 
personalităţi de prestigiu naţional şi internaţional: 
Victor Crăciun – prof.univ.dr. – Preşedintele Ligii 
culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni; 
Acad. Eugen Simion; Acad. Mihai Cimpoi din 
Republica Moldova; Serge Fauchereau,Franţa, fost 
comisar pentru artă în Consiliul Europei; Cristian 
Poteraş, primarul sect.6 Bucureşti; Ambasadorul 
Dumitru Preda; Secretarul de Stat Vasile Timiş de 
la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
Preotul-paroh Constantin Târziu de la Biserica 
metropolitană ortodoxă română din Paris; Prof. 
Alexandru Mironov; Senatorul Adrian Crăciun; 
Prof. Ion Mocioi din Tg. Jiu; Prof. Constantin 
Zărnescu din Cluj-Napoca; Prof.dr. Nicolae 
Georgescu; Ion de Hondol din New York – SUA; 
Nadia Pandrea, fiica Scriitorului Petre Pandrea care 
a publicat trei cărţi document despre Constantin 
Brâncuşi; Sorana Georgescu-Gorjan; Prof.dr. 
Simona şi Aldo Palleski din Albania; Nina 
Stănculescu din Suedia; Viaceslav Samoşkin; 
Jacqueline Delauney – Franţa. 
O numeroasă şi competentă delegaţie de 
personalităţi din Craiova a fost prezentă la toate 
manifestările acestui colocviu-simpozion fiind 
condusă de Prof. Tudor Nedelcea, vicepreşedinte al 
Ligii Culturale pentru unitatea românilor de 
pretutindeni, precum şi următorii: Prof.dr. Paul 
Rezeanu expert şi critic de artă; Prof.univ.dr. Nicu 
Vintilă; Prof.dr. Marian Barbu; Prof.univ.dr. Florea 
Firan; Ambasador Petre Gigea-Gorun; Prof. Ilarie 
Hinoveanu; Dan Lupescu – director al Direcţiei 
judeţene Dolj pentru cultură şi patrimoniu. 
Toţi reprezentanţii Craiovei au prezentat referate de 
înaltă ţinută ştiinţifică la cele trei simpozioane din 
Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu. 
La Simpozionul de la Colegiul Naţional 
„Constantin Brâncuşi” din Craiova au mai participat 
cu luări de cuvânt Primarul Municipiului Craiova 
Antonie Solomon; Prof. Nirvana Mândruleanu, 
director al Colegiului şi alte personalităţi. 

La Simpozionul de la Tg. Jiu au fost prezenţi 
reprezentanţi ai instituţiilor locale şi au prezentat 
cuvântul lor ing.dr. Ion Călinoiu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Gorj; Dr. Florin Cârciumaru, 
primarul Municipiului Tg. Jiu, Lory Buliga; 
Prof.univ.dr. Moise Bojincă decanul Facultăţii de 
drept din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” 
şi alţii. 
Cu prilejul acestei manifestări au fost lansate unele 
cărţi cu referire la Constantin Brâncuşi sau au fost 
evocate alte cărţi dedicate marelui artist cum ar fi: 
Albumul Măiestrele şi Brâncuşi de Victor şi 
Cristiana Crăciun; Templul  Brâncuşian al iubirii de 
Nina Stănculescu; Aşa grăit-a Brâncuşi de Sorana 
Georgescu Gorjan; Tăcerea Mesei Tăcerii de Ion 
Pogovilovschi; Aforismele lui Brâncuşi de 
Constantin Zărnescu; Dincolo de Brâncuşi de Horia 
Muntenuş; Constantin Brâncuşi V.G. Paleolog un 
dialog etern de Petre Gigea-Gorun; Brâncuşi de 
V.G. Paleolog şi altele. 
Astfel s-a încheiat o manifestare prilejuită de 
împlinirea a o sută de ani de când prima Măiastră şi-
a luat zborul sculptat, multiplicat în peste 55 de 
opere de artă, bucurând sufletele oamenilor din 
întreaga lume.,,,,,, 

 
Nicu Vintilă 

 
 

 

 
 

 
Medalia Simpozionului Constantin Brâncuşi 

 
 
ANIVERSARE PROFESOR DR.ING MIRCEA 

EREMIA UPB  
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La 8 octombrie 2010 la sediul Facultăţiii de 
Energetică, a fost serbat profesorull dr. ing. Mircea 
Eremia, personalitate de primă dimensiune a 
învăţământului tehnic din România, la  aniversarea 
a 70 de ani de viaţă, ocazie fericită la care am 
participat cu mare bucurie  şi o reflectăm în 
paginile revistei noastre ca pe un eveniment de 
suflet şi ca pe o recunoaştere a prestigioasei 
activităţi didactice şi de cercetare desfăşurată cu 
pasiune, dăruire şi entuziasm în cei peste 40 de ani 
de activitate în cadrul şcolii politehnice din 
Bucureşti.  
Mircea Eremia: n. la 4 octombrie 1940,  în 
Târgovişte; absolvent al Inst. Politehnic Bucureşti 
(1968), specializarea electroenergetică; doctor 
inginer (din 1977) cu teza Stabilitatea la mici 
perturbaţii a sistemelor electroenergetice; profesor 
(din 1992) la disciplinele Transportul şi Distribuţia 
Energiei Electrice, Dinamica Sistemelor 
Electroenergetice etc.; şef al Catedrei de Sisteme 
Electroenergetice din Universitatea “Politehnica” 
Bucureşti (UPB); profesor invitat la FP-Mons 
(1992, 1994), EPF-Lausanne (1993, 1994), INP-
Grenoble (2005); premiul “Constantin Budeanu” al 
Academiei Române (2000) pentru cartea “Réseaux 
Electriques. Aspects actuels”; IEEE Senior Member 
(2000), membru al Power Systems Dynamic 
Performance Committee (din 2002) al IEEE; 
Preşedinte al IEEE Romania PES Chapter (din 
2001) şi Reprezentantul Chapterelor din IEEE 
Regiunea 8 – Europa Centrală şi de Sud (din 2005); 
Distinguished Member al CIGRE (2004), membru 
al Comitetului de studii pentru HVDC şi 
Electronică de Putere (din 1996). 
 

GÂNDURI LA O ANIVERSARE! 
                                                                      Motto: 

“To Sir with love!” 
(Extras din filmografia Holliwoodiană) 

Aniversarea unei vârste rotunde este un 
prilej de bucurie pentru cel care a  izbândit, 
stăbaterea urcuşului vieţii cu toate obstacolele şi 
bucuriile lui , dar este un prilej de bucurie şi pentru 
toţi cei care într-un fel sau altul datorează prcursului 
acelei vieţi , mulţumiri şi recunoştinţă pentru tot ce 
au dobândit ei din ea în propria lor luptă cu viaţa.  

Există profesii dăruite de Dumnezezu cu 
posibilitatea de a oferi, cu şansa de a da cu 
generozitate celor din jur în cursul normal al 
desfăşurării activităţii. Între aceste profesii 
străluceşte şi iluminează în jur, alungând întunericul 
neştiinţei, şi eliminând neputinţele omeneşti 

derivate din spaimele ce însoţesc necunoaşterea, 
măreaţa profesie de dascăl, de profesor formator de 
conştiinţe şi atitudini , formator de oameni şi de 
specialişti capabili să tragă crul dezvoltării şi 
progresului omenirii, în aspiraţia ei spre o lume a 
păcii şi bunăstării. 

Pentru a fi un bun dascăl, un formator de 
conşţiinţe şi de expertiză într-un anumit domeniu 
strict precizat al activităţii omeneşti, cum este cel al 
reţelelor electrice şi sistemelor electroenergetice, îţi 
trebuie o solidă pregătire profesională  proprie , o 
necontenită strădanie , de a învăţa şi a te perfecţiona 
, mai ales ăn condiţiile exploziei   informţionale 
contemporane , dar pe lângă această forţă uriaşă, îti 
mai trebuie şi har , înzestare divină , care se 
fundamentează şi se alimentează pe şi din  
dragostea faţă de oameni , pe respectulvalorilor lor 
proprii , pe o generozitate ce trebuie să ţi-o cultivi şi 
să ţi-o întreţii permanent. 

Profesorul Mircea Eremia este un astfel de 
om înzestrat  şi dăruit , un  împătimit al muncii 
intelectuale , un harnic şi neobosit truditor pe 
terenul arid şi exigent al progresului cunoaşterii 
omeneşti. Pentru mine întâlnirea cu dumnealui a 
fost una din cele mai mari şanse ale formării mele 
ca inginer electroenergetic. Au fost multe 
personalităţi de excepţie cărora le datorez formarea 
gndirii şi aptitudinilor de cunoaştere şi investigare a 
necunoscutului cu armele cercetării ştiinţifice şi aici 
se cuvine să enumăr fără pretenţii de exhaustivitate 
pe marii dispăruţi, Arie  A  Arie, vasile Nitu, Pavel 
Buhuşi , Cezar Ionescu, Mihaela Iordache, dar şi pe 
oameni care încă continuă să ilumuneze minţile 
studenţilor politehnişti cum sunt , Gleb Drăgan, 
Eugeniu Potolea, Adrei Ţugulea,   Nicolae 
Golovanov, Carmen Golovanov, Theodor Miclescu, 
şi mulţi alţii galerie de nume strălucite în care la 
urmă dar nu mai puţin important, pentru mine chiar 
foarte important îl păstrez pe profesorul Mircea 
Eremia a cărui aniversare o sărbătorim astăzi. 

Am început colaborarea cu profesorul 
Mircea Eremia, pe teritoriul cercetării ştiinţifice 
studenţeşti în anul al II-lea de facultate cu teme 
legate de modelarea funcţionării reţelelor electrice 
prin similitudine, calculatoarele numerice , ale 
vremii neavând uriaşul potenţial de astăzi.  Am 
găsit în domnul profesor un mare entuziast, total 
dăruit muncii sale, şi colectivităţii studenţeşti, 
întotdeauna dispus să incite la cunoaştere şi studiu,  
să stârnească în studenţii săi curiozităţi şi o 
permanentă dorinţă de înţelegere şi aprofundarea a 
miraculoasei lumi a fenomenelor fizice găzduite de 
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mediul special creat de om, pentru nevoi foarte 
specifice, al reţelelor electrice de transport şi 
distribuţie.  

Am avut în domnul profesor un sprijin 
permanent şi mai târziu  în începuturile nu uşoare 
ale carierei mele de inginer, m-am bucurat de 
aprecierea şi preţuirea dumnealui care au fost pentru 
mine un stimulent  de mare valoare, un catalizator al 
energiilor proprii necesare în procesul complicat de 
formare şi perfecţionare profesională.  

Timpul şi răbdarea noastră sunt limitate iar 
cuvintele se dovedesc sărace şi insuficiente uneori, 
dar nu pot să nu închei cu promisiunea că în linişte 
atunci când voi avea răgazul  necesar , dacă 
Dumnezeu îmi va dărui resursele de sănătate 
necesare, voi elabora asupra contribuţiei şcolii 
Politehnice din Bucureşti la formarea mea ca om, 
demers în care figura luminoasă şi plină de forţă şi 
entuziasme a profesorului Eremia îşi va găsi cu 
certitudine poziţionarea corectă şi echilibrată în 
economia de factori şi forţe care au lucrat şi m-au 
sprijinit să obţin tot ceea ce viaţa mi-a dat.  

Cu aceste gânduri în minte vreau să vă 
mulţumesc pentru toate eforturile domnule profesor, 
inclusiv pentru recomandarea care mi-aţi făcut-o 
doctorului Drăgulescu de a-mi investiga starea de 
sănătate la absolvire, pentru sadwitchu-l oferit 
târziu într-o seară de toamnă a anului 1979, în 
curtea facultăţii  convins că nici unul dintre noi nu a 
mâncat în acea zi suficient şi ştiind că acasă vă 
aşteaptă masa, iar pe mine la căminul de nefamilişti 
din Berceni,  trist şi incomod nu mă aşteaptă 
nimeni. Sunt gesturi aparent mărunte şi fără 
semnificaţie dar care reverberează în timp  
valorificate şi înregistrate la dimensiunea lor umană 
reală.  

Vă doresc un sincer la mulţi ani , cu multă 
sănătate şi putere de muncă , pe care să îi trăiţi în 
pace linişte şi bucurie alături de cei dragi.  
 

Gheorghe Indre                                                                                                       
Bucureşti 8 octombrie 2010        

 
4 octombrie 2010 

  
Mottto: Zburând sus, te faci nevăzut, dar zezi! 

Nicolae Iorga 
 

 Mărinimos, omul entuziast şi bun, întruna dăruieşte 
 Inima lui mare bate mereu şi pentru vise şi speranţă-n viitor 
 Râzând, când dă de greu curaj împarte  şi-l  sporeşte   
 Cu el animă pe cei ce vin din urmă, şi le transmite-un dor, 
 Eliberând de spaime, de ezitări, spre zbor neîncetat îndeamnă, 
 Această măreţie de necrezut, un dăruit profesor eşti, înseamnă! 
 

Efortul aplecării asupra slovei scrisă, între coperţi şi-n biblioteci 
păstrată 
Roade a dat, sămânţa de cunoaştere de-acolo recoltată, în minţi a fost 
sădită 
El, a-ngrijit terenul fertil şi productiv, iar veghea lui, neobosită şi 
curată,  
Miraculos  şi ne-ntrerupt de îzbândirile celor formaţi din plin e 
răsplătită. 
Iar la popas de vreme, înconjurat  de  prieteni şi-ncununat de-aleasă 
preţuire 
Aduce tuturor, cu drag şi  bucurie-n glas, un cald cuvânt, modest de 
mulţumire!  

Gheorghe Indre 
 

 
Mircea Eremia alături de soţie şi nepoţică imediat 
după primirea Diplomei de Excelenţă din partea 
rectorului UPB doamna Ecaterina Andronescu

 
 
 
 
 
 
                                      Poezie 

 
 POEME  
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GL. BG. (R) DR. GHEORGHE VĂDUVA 
DIN VOLUMUL ÎN PREGĂTIRE 
        ”SUFLETUL OCHILOR” 

SUFLETUL  OCHILOR 

 
 

Sunt ochi pe care-i cauţi şi-i găseşti 
În lumea asta, undeva, cândva, 
Când somnul de pe pleoape va zbura… 
Sunt ochi pe care vrei doar să-i priveşti. 
 
Sunt ochi ce te privesc şi ochi ce te pătrund, 
În viaţa lor, trăieşte viaţa ta, 
Te-alină când durerea ţi-o fi grea 
Şi-ţi dau lumina sensului profund. 
 
Sunt ochi ce niciodată nu greşesc, 
În lumea lor, nu-i loc de-aşa ceva, 
Ei sunt veniţi cândva, de undeva,   
Şi-i vezi mereu, atunci când te privesc. 
 
Ei pot fi răi, sau calzi sau speriaţi 
Aşa cum e şi omul zi de zi 
În viaţa amăgirilor pustii  
În care suntem zilnic înglodaţi. 
 
Ei pot fi trişti şi plânşi şi luminoşi, 
Precum ni-i sufletul mereu, 
La bine, la durere şi la greu, 
Dar ochii lumii  sunt mereu frumoşi. 
 
Căci ochii ei, ai tăi, ai lui, ai mei 
Spun cine suntem astăzi şi ce vrem, 
Ce-avem, ce ne dorim sau ce putem 
Şi cum arată sufletul din ei. 
 
Dar, când doi ochi pe care-i întâlneşti 
O clipă doar pe-o rază de priviri 
Îţi dau fiorul marilor trăiri, 
Nu ştii de poţi să-i vezi când îi priveşti. 
 
Sunt ca şi cum ar fi ai unui gând  
Şi n-au decât lumină şi fior 
Ca soarele ce iese dintr-un nor, 
Ca floarea care creşte din pământ. 
 
Nu ştii de poţi de-acum doar să-i priveşti, 
Să-i mângâi cu lumina din cuvânt, 
Să-i laşi să te privească murmurând 

Şi, prin tăcerea lumii, să-i iubeşti. 
 
Bucureşti, 
05 iulie 2010  

DEZAMĂGIRE 
Ies din ploaie, rece, ca un rege, 
Vântul va usca ce are de uscat, 
Timpul va seca ce are de secat, 
Vorba grea în vorbă s-o culege. 
 
Ştiu că nu-i de-ajuns, dar vin adânc din gând, 
Sângele mi-i rar şi visul mi-i răcit. 
Drumul fără drum prea mult m-a istovit, 
Şi paşii de pe cer m-or priponi de vânt. 
 
Dar n-am găsit nimic, căci tot s-a spulberat, 
A nins pe dor şi gerul s-a-înteţit 
Iar visele iubirii au fugit 
Şi-n inima rănită totul a-ngheţat.   
 
Sânt gol ca o imagine de vid...  
Aveam o piatră pe-un pustiu de jar, 
Speram că-n ochii ei o să apar 
Ca o lumină-n bezna unui zid.  
 
Dar ea pe ploaia mea s-a supărat, 
C-o altă ploaie-n nori s-a risipit, 
C-o altă ploaie-n ploaie s-a-întâlnit 
Iar visul meu în zori a sucombat... 

 
 
Nu vreau nimic. Când ploaia s-o opri,  
Mă voi întoarce iar la visul meu, 
Voi trece umbra peste somnul greu 
Şi amăgirea astfel va pieri.  
 
Bucureşti,  
16 iulie 2010  

 
 
VINE TOAMNA 

Vine toamna,  
Aleile se ruginesc în vers, 
Se cern pe nori sclipiri de soare-apus, 
Iar gându-n necuvinte stă ascuns  
Şi trece-n noi un strop de Univers.  
 
Vine toamna, 
N-o să mai văd de-acum nimic din noi, 
Va fi din nou pe dealuri rod şi vânt 
Şi apele s-or strânge pe pământ 
În picături de soare şi de ploi. 
 
Vine toamna, 
Culorile s-or arde în culori, 
Vom sta la geam şi vom privi în gol, 
Iar străzile s-or umple de nămol 
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Şi dorul va aduce-n suflet flori.  
 
Vine toamna, 
Iubirile vor şti că-i vremea lor, 
Ne vom plimba pe-aleile de vis, 
Când inimile noastre s-au aprins,    
Căci toamna-i cel mai bun aprinzător. 

 
Vine toamna, 
N-o vom lăsa să treacă fără vis, 
Ne-om aduna cu toţi la poarta ei, 
Bărbaţi, copii, fecioare şi femei, 
Şi-o vom primi cu sufletul deschis. 

 
O LUME CU PICIOARE DE 
MESTECENI... 

 
Cu capul şi cu trupu-n frunze moarte, 
O fată cu picioare de mesteceni, 
Întinse către cerul de departe, 
Aşteaptă vântul serii dintre cetini… 
 
Sau poate este vorba de-o sintagmă, 
Să mergi pe cer şi să respiri pământul, 
Să zbori în jos şi să-ţi scufunzi cuvântul 
Cu magma-n nori şi cu seninu-n magmă  
 
Schimbare radicală de structură, 
Picioare-cap şi capul ca picioare, 
Cu creierul de frunze către soare 
Şi capul-rădăcină prins de gură. 
 
Sau poate-i doar o simplă complicare, 
A unui gând ce vrea să schimbe timpul 
Şi să creeze prin imagini schimbul:  
Mesteacănul cu funcţii de... picioare. 

 
Acrostihuri 

         Gheorghe Indre   
                         
                              16 iunie 2009 

 
Hotarul dintre  bun şi rău, atât de căutat  
E foarte adeseori  nu simplu de aflat! 
Răzorul între cele două ale lumii stări 
Misterios se-ascunde-n mulţime de confuzii 
Ies la iveală înşelătoare  sarbede iluzii 
Nebănuit e între ele prăpăstios un hău 
Atunci când treci din greu în disperări! 
 
Acolo unde Domnul a pus cu drag din plin valoare 
La fiecare pas pe marginea de drum răsare-o floare 
Blândeţea zilelor senine petrecute-n strădanie şi muncă 
E în acele locuri productivă cum e pământu-n luncă 
Râzând în faţă spaimei născută din tristeţe şi durere 
Trăieşti în fiecare clipă, pentru oameni, cu plăcere!  

 
 
8 Martie 2010 

 
Diafane visele de bine născute-n cursul vieţii  
Eliberează energii şi forţe, dau farmec dimineţii 
La fiecare pas fac să tresară încântată şi surprinsă firea 
În ele e înscrisă misterioasă şi cuceritoare povestirea 
Al cărei sens este s-alunge norii grei şi sursele tristeţii! 
 
Hoinar şi animat de tâlcuri nerostite,  de entuziasme 
Ajunge sufletul să-şi caute odihna-n palatele din basme 
Ţintind spre împliniri şi culmi etern  înzăpezite, albe, 
E dorul rătăcind pe câmpuri să culeagă miresme şi  flori dalbe 
Găseşte-n totdeauna cui să le ducă-n dar, cu drag  să le ofere  
Adăpostind discret învăluită-n zâmbet cald, în bunătate  şi tăcere 
Nebănuita strălucire şi bogăţia-ntreagă a şirului de clipe efemere 

 
                             4 iunie 2009 
Din ne-ntrerupt urcuş  ispititor, pe drumul vieţii  
Apar în calea  noastră tot felul de-ntâmplări 
Nimic nu trebuie să-mpieteze adorarea frumuseţii! 
 
Răsare ea,  întotdeuna din depărtate neexplorate zări ! 
O lume reprezintă fiecare vârstă pe drumul devenirii 
Minuni şi bucurii ne-ncântă cu surprize în  anii cei dintâi 
Atunci copii fiind  ne bucurăm intens de bogăţia firii! 
Nici tinereţea- n care tot vesel, puternic şi  fericit rămâi 
Eliberând elanuri şi-n tain-adăpostind promiţătoare vise 
Săracă nu-i şi-o preţuim cântând râzând din mult prea plin, 
Ca mai apoi  în forţă  tăcuţi şi calmi spre porţile  deschise 
Un dor nestins să ne îndrepte spre lumea albului  senin ! 
 
 

                  15 august 2008 
 

Menite sunt eforturile noastre  
A lumii faţă să o  schimbe-n bine  
Râd fericite florile în glastre  
In zilele frumoase şi senine  
Născute din neant  sub faste  astre! 
 
Ştiinţa de-a trăi curat cinstit ca o regină 
Te-nnobilează meritat cu drepturi  princiare 
Ele girează tot  triumful ce-o să vină 
Făcând din zbucium perle de valoare 
Aşa cum flacăra-n cuptor dogoritor 
Nebănuit transformă minereul în aur lucitor! 
 
 

                  
           George Canache 
                    
              POEZII 
Din volumul ÎnALT tărâm 



           Gândul Anonimului nr. 39-40                                                                           Decembrie  2010  
 

49 

 Editura Vinea 2009 
                   
               * * * 
. . . o petală 
                    plutind- 
                                   Luna. 
 
 
 Teoria Universului 
 
Pe lespezi de marmoră, 
      O minge de ping- 
                                  pong- 
                                            Luna. 
 
              Frag  
 
Tăcerea-cuvânt izbăvit. 
 
             Singurătate 
      
       De veţi fugi, 
       vă voi urma! 
         
            Sepia 
  
    După un secol 
         plicttisit, 
generalul din fotografie 
      scoase pistolul 
          şi trase! 
 
Semn de lacrimă 
  
         Ochii tăi, 
cea mai întinsă câmpie 
      legănau stelele. 
 
      Dar de unde 
Aceste drumuri de sare? 
 
           Far 
 
 La ţărmul versului, 
aşteptând imaginea. 
 
       Scrisoare 
 
Era un singur copac, 
ca o plută pe dealuri ... 
    O, dragul copac, 
clipind l-am tăiat! 

    O, dragul copac, 
        posibil reper 
pentru gloanţe şi tunuri! 
 
Caporal(r) George Canache 
Comandant pluton cercetare 
Bateria aruncătoare de mine 
 
Aprecieri ale poeziei lui George Canache 
                        ”Fragmente” 
 

... Prin Ggeorge Canache se vede ceva din spiritul 
haiku-ului.    

Prin spiritul haiku-ului se vede ceva din taina 
luminii. Prin lumină nu se mai vedeabsolut nimic. 
 Să fie vorba de şarpele UROBOROS, cel care se 
hrănea mâncându-şi propia-şi coadă? 
 Noi zicem că da. 
Nichita Stănescu     LUCEAFĂRUL, 4 septembrie 1982 
 
  ... Predilecţia tânărului poet George Cnache 
pentru compuneri lirice  foarte scurte, rezumate adesea 
doar la câteva versuri, , este rară şi surprinde , ceea ce s-a 
şi întâmplat atunci când el şi-a citit producţiile în cenaclul 
”Junimea”al facultăţii de limba şi literatura română.  
Ovid S. Crohmălniceanu        SLAST, 3 septembrie 1988 
 
...Un fapt de excepţie vine să ne bucure puternic inimaşi 
sufletul: în SUA-California editura BERO publică în limba 
esperanto  o culegere din lucrările a patru tineri poeţi 
români. Cartea ce înmănunchează pe autorii George 
Canache, Gabriel Cojocaru , Gim Laurian şi Ion Moţu- 
primii doi bucureşteni ceilalţi din Cluj- a stârnit un 
remarcabil interes, în prezent fiind deja epuizată în SUA. Şi 
difuzată în peste 100 de ţări. 
Victor Constantinescu     Libertatea  7 decembrie 1990 
 
...Poetul ştie că poezia nu foloseşte la nimic altceva decât la 
regăsirea ( inventarea, suportarea, acceptarea) unui eu 
care , întâmplător dar decisiv , poate să fie singurul 
adevărat. Acest „”debut” George Canache,  reuneşte 
poeme constituite din puţine cuvinte - sugestive a căror 
forţă de sducţie e tocmai promisiunea unui eu adevărat.... 
Constantin Dumitru       TOP BUSINESS ONLINE, Anul 
2009 nr. 750/29 ianuarie-04 Februarie 2009 
 
Ioan Popa 
 1940-1993 
     Poezii  
 ( Postume)    
HORIA ŞI IANCU 
 
nu pot trăi fără 
Horia şi Iancu 
cred că de o mie de ani 
nu pot trăi fără ei 
 
despre Horia pot să vă spun 
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că e foarte bun 
la geometrie 
şi el va rezolva 
cîteva probleme 
de importanţă capitală 
ale pămîntului 
corect măsurat şi împărţit 
Iancu 
Iancu veghează 
cînd Horia doarme 
şi spune că primul fulg 
de nea 
din prima ninsoare 
este o stea 
care îi cade lui 
pe frunte şi atunci el simte  
o mare uşurare 
şi adoarme împăcat 
pe trepte. 
 
NEMURITORII 
 
Horia e fiul meu 
Iancu de asemenea 
i-am făcut cu soţia mea 
eterna Maria 
 
de astă dată, fiţi siguri 
voi veghea 
cîte zile şi nopţi voi avea 
mai mult ca cealaltă dată: 
nu va mai muri 
unul nebun 
celălalt tras pe roată! 
 
TIMP ŞI VREME 

 
Unu: 

vară, vară, primăvară 
ia o floare şi m-omoară 
primăvară, vară, vară 
ia un spic şi mă omoară 
toamnă, toamnă, domnişoară 
ia un măr şi mă omoară 
iarnă, iarnă, surioară 
ia un fulg şi mă omoară 
timp şi vreme, vitregi fraţi 
rog o vreme mă cruţaţi 
măcar pîn să înfloresc 
C-apoi singur veştejesc 

doi: 
se cerne făină 
nisipul se cerne 

se cerne ploaia 
ninsoarea se cerne 
timpul se cerne 
vremea ne cerne 

trei: 
pom! 
(tree) 
 
 

 
 
                     Ion Popa  
văzut de maestrul Ştefan  Popa Popas 
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Actualitate şi trecut  la LUNA la 740 de ani de atestare documentară 

 
 
COMUNA  LUNA  PE  HARTA  TARII 

 
Însemnări                                                                                                             

 
Motto: ”Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată.  

Înţelepciunea reprezintă viaţă organizată”   
Immanuel Kant 

 
Cu acest episod plec de la o provocare 

lansată de părintele Popescu Nicolae, fost 
paroh în comuna Luna, când domnia sa într-o 
discuţie cu privire la 740 de ani de atestare 
documentară a localităţii, tam-nisam  pronunţă 
laconic, “dacă ar fi după trecutul istoric 
îndelungat şi tradiţia, neîntinat, românească a 
localnicilor, Catedrala neamului ar trebui 
construită în Comuna Luna din judeţul Cluj”  

O apreciere atât de generoasă, s-o 
recunoaştem te uimeşte şi te surprinde plăcut 
chiar foarte plăcut, dar te şi obligă dacă e să fii 
sincer cu tine şi generaţia ta. Mai concret să 
pătrunzi în taina trecutelor evenimente istorice 
pentru a afla urmele lăsate de străbuni prin 
trudă şi jertfe pătrunşi de sentimentul 
destinului tradiţional românesc secole-n şir de 
asuprire străină. 

Altfel, fără dovezi palpabile cunoscute 
şi recunoscute săvârşite de străbuni pentru a-şi 
perpetua neamul,  datinile şi a-şi apăra moşia 
moştenită, frumoasa sintagmă a părintelui 
Popescu, cu trimitere în trecut, ar rămâne fără 
conţinut, respectiv nejustificată şi 
neconvingătoare.  
În acest cadru despre care facem vorbire apare 
o nedumirire. Anume, dacă nici cu prilejul 
Jubileului a 740 de ani de atestare 
documentară a localităţii nu există 
preocupările necesare pentru omagierea 
evenimentului de către cei îndrituiţi să o facă, 
autorităţile locale , şcoala şi de către noi toţi 
lunenii, atunci când, şi cine s-o facă.  Sau, nu 
cumva îşi face loc conceptul destabilizator că 
trecutul, în era globalizării şi-a consumat sursa 
de inspiraţie a tradiţiei noastre româneşti? Ar 

fi prea trist şi cu urmări imprevizibile. Mă 
opresc deocamdată la atât. Asupra acestora 
vom reveni după un scurt popas prin 
actualitatea locală la zi. 
  

Lipsind aniversarea Jubileului, la 
nivelul comunei, nu puteam lăsa nemarcat cât 
de cât momentul şi firesc cu acceptul 
părintelui Iura  marţi 14 septembrie, de 
Înălţarea Sfintei Cruci în biserică,  la mai bine 
de o lună  după serbarea oficială organizată de 
Primărie, am amintit pe scurt despre trecutul 
Comunei Luna la ceas aniversar. Am simţit 
atunci, acolo, cum credincioşii au primit cu 
satisfacţie cele spuse prin aplauze, neobişnuite 
în biserica noastră ortodoxă. Înainte de 8 
august am aflat pe căi neoficiale că 
sărbătorirea  Jubileul va fi înlocuită cu o 
serbare – ziua comunei – fără invitaţi, 
cuvântări şi masă, invocându-se lipsa banilor. 
Bizară justificare, ca şi cum trecutul ar fi o 
marfă ce se poate cumpăra ori vinde, cine mai 
ştie... mă opresc deoarece comentariile sunt de 
prisos. 
 În asemenea împrejurări neprevăzute, 
până la serbarea oficială  cu pricina am făcut 
un tur prin Comună, ca să constatăm activităţi 
pe plan local care merită să fie consemnate 
după amploarea şi utilitatea lor cum ar fi: 
 

- Strădania părintelui Iura Vasile şi a 
Consilierilor parohiali pentru a construi 
o capelă în cimitirul local, începută 
anul trecut şi terminată în anul acesta 
2010 (vezi foto). Lucrarea este 
destinată depuneri rămăşiţelor 
pământeşti pentru 2-3 zile până la 
înhumare a celor trecuţi la cele veşnice 
şi pentru desfăşurarea obişnuitelor 
activităţi de cult şi tradiţionale în 
condiţii mult îmbunătăţite. Sala este 
spaţioasă şi dotată cu toate utilităţile 
inclusiv aer condiţionat, asigurând 
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participarea unui număr mai mare de 
persoane la întreg ritualul de înhumare  

- Capela este foarte apreciată de săteni  
găsindu-şi imediat utilitatea. Dovadă,  
în toate cazurile ivite în anul 2010 
Capela a fost folosită fără excepţie. 

- Capela mai rezolvă o situaţie 
incomodă, evitarea deplasării alaiului 
mortuar pe distanţe lungi şi timp 
nefavorabil ploi, vânt, ger pe şoseaua 
Cluj – Târgu Mureş care străbate 
comuna şi care este foarte circulată de 

maşini cu dese accidente grave Întrebat 
domnul Indre Gheorghe a cărui familie 
a folosit  Capela, ce părere are de 
calitatea şi utilitatea ei, dumnealui, e 
mai ceva decât cea de la Belu, 
Bucureşti. Felicitări.  

- Construcţia capelei cu toate utilităţile a 
costat 100.000 lei bani proveniţi din 
donaţiile sătenilor, colectaţi de biserică, 
fără nici un leu de la bugetul primăriei. 
Fără comentarii. 

 

    
Capela din cimitirul Luna exterior           Interiorul capelei din Cimitirul Luna 
 
Remarcăm de asemeni preocuparea 

primăriei în acord cu sătenii pentru 
importantele lucrări de canalizare angajate, 
simultan, în satele Luna şi Luncani aflate în 
curs, ilustrate în fotografia de mai jos, care 

vor fi terminate probabil la anul viitor. Lucrări 
absolut necesare pentru igienizarea 
localităţilor şi crearea unui plus de confort 
civilizat pentru săteni, care s-o recunoaştem 
lipsea în mare parte.

 

         
            Imagini de pe şantierul lucrărilor de canalizare  din comună 

 
Costul lucrărilor de canalizare în ambele sate 
se ridică la suma totală de   9 milioane lei 

asiguraţi din bugetul comunei. Până în prezent 
s-au făcut plăţi în valoare de 800000 lei.  
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Tot în anul acesta s-a construit şi s-a 
dat în folosinţă  o  frumoasă sală  de sport la 
şcoala comunală cu o suprafaţă utilă 
suficientă pentru a se desfăşura partide de 
volei, baschet şi handbal (vezi foto) iar pe 
timp nefavorabil pentru practicarea de 
exerciţii de pregătire fizică cu elevii. 

Sala de sport, separat, este dotată cu 
aparatură sofisticată pentru mărit forţa 
musculară sau menţinerea forţei şi condiţiei 
fizice a sportivilor angajaţi în concursuri de 
nivel ridicat. 

În apropierea săli s-a mai construit un 
teren de volei neacoperit. Este de aşteptat în 
aceste condiţii ca într-un număr de ani şcoală 
să lanseze cel puţin un sportiv de performanţă 
cu rezultate remarcabile pentru se justifica pe 
deplin investiţia făcută de autorităţi. Costul 
ambelor lucrări este de 1200000 lei.  În 
paralel în satul Luncani s-a amenajat un teren 
de fotbal cu toate anexele adiacente pentru 
care s-au investit 500000 lei.  (Costurile şi 
cheltuielile efectuate menţionate au fost 
furnizate de contabilitatea Primăriei comunei 
Luna). 

 

                     
Interior al sălii de sport la inaugurare                           Slujba de sfinţire a Sălii de sport 

 
Veşti bune am reţinut despre cele două 

asociaţii agricole, care au încheiat anul agricol 
la grâu  cu aproximativ 4000 Kg Ha, în timp 
ce în alte părţi multe suprafeţe productive 
rămân pârloagă. Deşi în problema  agricolă , 
care reprezintă baza activităţii  economice a 
comunei, nu este treaba mea să dau sfaturi , 
cred totuşi că mai sunt destule probleme de 

făcut  pentru stabilizarea populaţiei care 
migrează în masă , cum ar fi printre altele 
semifabricarea sau fabricarea pe plan local a 
unor produse agricole şi comercializarea lor, 
cum am văzut în comerţ la Câmpia  Turzii  
smântâna de Lechinţa ,  brânză de Costeşti or 
Triteni mai nou, comune din apropiere. 

                                                          * 
                                                     *         * 

Duminică 08.08.2010 am participat alături de 
săteni la - ziua Comunei - după programul 
orar stabilit de Primărie:  09-12 slujba  de 
duminică;, 12-13 depunerea de coroane la 
monumentul  eroilor, o slujbă religioasă şi o 
scurtă comemorare a primarului Giurgiu 
Aurel, 13-14 tăierea panglicii şi darea în 
folosinţă a sălii de sport, apoi o slujbă 
religioasă, a treia,  şi nimic, despre Jubileul 
740 de ani de atestare documentară a 

localităţii. A urmat masa cu invitaţii iar în 
continuare un spectacol de dansuri şi cântece 
cu solişti de calibru, profesionişti recunoscuţi,  
angajaţi de Primărie, cu tentă de alunecare 
mai degrabă spre divertisment. Participarea 
sătenilor a fost numeroasă. Seara jocuri de 
artificii luminoase, ca la mare paradă. Nu 
cunosc şi nici nu am întrebat care a fost 
costul. 
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Totuşi cu asemenea efort material şi 
financiar problema de bază socio-culturală a 
Comunei Luna, rămâne neacoperită , dacă a 
lipsit Jubileul aniversar ? Ar fi fost un prilej 
remarcabil pentru a aduce în actualitate şi 
împrospăta memoria sătenilor cu fapte din 
trecut cum se cuvine la asemenea serbări 
tradiţionale. Deoarece contrar justificărilor 
puerile, au fost bani, invitaţi, chiar şi  o masă 
pentru invitaţi. Nu vrem să facem din aceasta 

un capăt de ţară, căci lucrurile se mai pot 
îndrepta dacă este voinţă şi înţelegere.,  

 În continuare revenim la problemele 
de început animate de provocarea părintelui 
Popescu, pentru  a sublinia noi pe această cale 
câteva aspecte istorice importante din trecutul 
comunei ce nu numai că nu trebuie uitate ci 
trebuie evidenţiate ori de câte ori ocaziile 
oferă această posibilitate.  Să ne explicăm 
aşadar  în cele ce urmează.   

 
                                                                         * 
                                                                     *     * 
Comuna Luna acum ar fi văduvită de o 
apreciere pe măsură a meritelor mai aparte, 
dacă nu ne-am referi mai explicit la originea 
nealterat românească a lumenilor după port, 
obiceiuri, limbă şi credinţă, care le-a devenit 
crez păstrat cu sfinţenie  încă de la începutul 
existenţei lor. Adică de pe timpul când satul 
Luna depindea teritorial-administrativ de 
Cetatea Turda, cu relaţii şi practici româneşti,  
de tip voievodal: când statul maghiar stăpânea 
o parte din Transilvania mai mult nominal. 
Condiţie prielnică ca lumeni să se bucure de 
un început promiţător  în  mai multă libertate. 

Totodată trebuie subliniat că 
localitatea noastră nu este plasată undeva în 
munţi sau într-o zonă fără prea mare 
importanţă economică, ci în centrul Câmpiei 
Transilvane pe lunca Arieşului cu teren  foarte 
fertil şi izvoare bogate în apa bună. Zonă 
atractivă pentru populaţiile migratoare în 
trecere sau stabilizare. Totuşi, aici la Luna 
apare ca un mister faptul  că de-a lungul 
secolelor nu au reuşit să se stabilească alte 
populaţii. Deoarece în timp ce unii locuitori 
mureau de bătrâneţe sau în lupte, Dumnezeu 
să-i miluiască, la Luna alţii se năşteau cu 
inimă şi suflet românesc generaţie după 
generaţie, hotărâţi şi capabili să ducă mai 
departe zestrea tradiţiei româneşti în condiţii 
istorice,  mai mult decât defavorabile lor. 

Care să fie explicaţia acestei evoluţii 
româneşti în Comuna Luna, comparând cu 
alte comune unde românii convieţuiesc cu alte 
populaţii în proporţii diferite. Iată o întrebare 

ce suscită interes pentru şcoală, pentru lunenii 
de azi chiar şi  pentru cercetarea istorică. 

Fireşte suntem convinşi de dificultatea 
problemei în discuţie, dar considerăm că e 
mai rezonabil să ne asumăm riscul unei 
explicaţii sub rezerva corectării ei pe parcurs, 
decât să acceptăm tabu trecutul  îmbrobodit în 
tăcere sau mai nou în  uitare voită cu mai 
multă sau mai puţină bună credinţă. 

Prin urmare ca şi în alte situaţii 
complexe facem apel la istorie, susţinută de 
descifrarea înţelesului unor documente 
originale care nu mint, având  ca punct de 
plecare atestarea documentară a Comunei în 
anul 1270, dar începutul neatestat e mai vechi. 
La care dacă adăugăm şi satul Luncani, 
component al comunei, atestat documentar în 
anul  1176 prin dedublare Grindul de Sus şi 
Grindul de jos, după profesorul  Ştefan Pascu, 
ajungem la un memorabil trecut, alături de 
cele mai vechi 6 sate atestate documentar în 
Transilvania şi chiar în România, comparând 
cu capitala ţării, Bucureşti atestată 
documentar în anul 1459, cu 283 de ani mai 
târziu. Cunoaşteţi voi dragi noştri elevi ai 
şcolii din Luna, şi nu numai voi, acest fapt 
acum? Poate da, poate nu. O simplă întrebare 
retorică.  

Vechimea mare credem este prima 
condiţie în evoluţia românească a lunenilor, 
când se bucurau de mai multă libertate într-o 
zonă agricolă fertilă, pentru culturile de 
cereale şi favorabilă creşterii animalelor fără 
obligaţiile iobăgeşti, apărute mai târziu. Într-o 
atare situaţie  obştea lunenilor  s-a închegat 
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repede economic, social şi moral în condiţii 
de  viaţă Românească specifică lor, la care 
ţineau şi hotărâţi să-şi apere moşia fiind vorba 
de existenţa lor, a fi sau a nu fi, după cum o 
dovedeşte pozitiv  continuitatea până în zilele 
noastre  pe acelaşi plai de legendă  pe malul 
Arieşului şi a Câmpului neted ca în palmă, 
păstrate cu sudoare, lacrimi şi jertfe fiind tot 
timpul greu încercaţi. De aceasta ar trebui să 
fim ceva mai conştienţi ca să nu devenim  noi 
veriga slabă a legăturii continue  dintre  ce a 
fost şi va fi. Pentru că ce a fost aşa ne-o 
dovedeşte şi relatarea  următoarelor 
încercărilor  prin care au trecut cu succes 
lunenii. 

La 12 martie 1291 „secuii - Scaunului 
Secuiesc al Arieşului” obţin de la regele 
Andrei al III-lea al Ungariei o scrisoare de 
întărire în dania oferită  de fostul  rege Ştefan, 
pentru a se constitui administrativ –teritorial 
în scaunul secuiesc cu centru în (Varfalău) 
Moldoveneşti. În expansiunea lor se aşează şi 
în alte  20 de sate printre care Hărastăş şi 
Cucerdea vecine cu comuna Luna2 

În condiţiile de atunci nu cred să nu-i 
fi tentat pe secui hotarul fertil, Arieşul şi 
izvoarele bogate de apă, dar nu au reuşit să 
treacă creasta dealurilor, Hărastăş şi Thotului, 
pentru că s-au izbit de opoziţia şi rezistenţa 
lunenilor, bine organizate pentru a face faţă 
unor venetici în mişcare. Secuii care mai sunt 
                                                
2 După părerea multor istorici secuii sunt grupuri 
rămase ale hunilor înrudiţi cu maghiarii, care se aliază 
cu aceştia  în expansiunea lor spre vest, stabilindu-se în 
Câmpia Panonică . În a doua parte a secolului XIII 
secuii intră în conflict cu nobilimea maghiară, mult 
întărită prin danii regale, căreia le refuză autoritatea şi 
părăsesc Ungaria îndreptându-se spre răsărit prin 
Transilvania, unii ajung până în apropierea Carpaţilor 
Răsăriteni, unde capătă drept de organizare 
administrativa şi militară în schimbul apărării frontierei 
de răsărit a regalităţii.  Ultimul val al secuilor se 
opreşte în zona cu Centrul în (Varfălău) Moldoveneşti 
şi treptat se extind în vreo 20 de sate, iar pentru nişte 
servicii militare aduse Coroanei li se dă dreptul şi 
acestora  de organizare administrativă, (în Scaunul 
Secuiesc al Arieşului) de către fostul rege Ştefan iar 
regele Andrei în anul 1291 îi întăreşte în posesiunea 
oferită de predecesorul său, când comuna Luna apărea 
subordonată administrativ  Cetăţii Turda. 

se află şi azi după sute de ani şi în alte condiţii 
istorice, în aceleaşi limite. Încă o dovadă a 
capacităţii şi hotărârii lunenilor de  a-şi apăra 
destinul şi moşia. Care a fost preţul acestei 
lupte de apărare, documentele rămase nu ne 
dezvăluie, dar a fost un preţ mare ţinând cont 
de tentaţiile de expansiune ale secuilor 
sprijiniţi de regatul maghiar. 

Dintr-un alt document al 
Episcopatului româno-catolic din Alba din 
1268 aflăm că iobagul Cute  al Cetăţii Turda, 
probabil român, vinde moşia sa de moştenire, 
din Grind,  cu 15 mărci de argint lui Samson 
din Grind iar fii săi Iacob şi Petru peste 2 ani, 
pentru unele servicii aduse regelui în luptă cu 
rivalii coroanei, primesc ca danie moşiile 
Luna şi Hădăreni şi pun bazele cu sprijinul 
regelui a unei curţi nobiliare prima cunoscută 
în istorie la Grind (Luncani) iar lunenii devin 
supuşii nobilului. Cu precizarea că darea 
moşiei nu înseamnă pământul, ci dreptul 
juridic al nobilului de-a impune obligaţii 
iobăgeşti, materiale, financiare şi zile muncă 
neplătite. La început  obligaţiile au fost 
impuse mai timid,  apoi crescute  mereu până 
la revoluţia din 1848 când nu se mai puteau 
suporta. Să mai precizăm aici că deşi lunenii 
sunt supuşi ai nobilului din Grind, Comuna 
Luna rămâne românească neamestecată etnic  
cu maghiari şi nici cu  satul Luncani. 

Lunenii în demersul lor pentru a-şi 
păstra tradiţia au fost ajutaţi şi de credinţa lor 
strămoşească. 

Primul document cu date evidente a 
cultului ortodox practicat în Comuna Luna 
apare prin anii 1332-1336. Este vorba de un 
registru descoperit în arhiva Episcopatului 
romano-catolic din Oradea. Registrul a fost 
întocmit de Iacob a lui Berengartu trimis popă 
pentru strângerea dijmelor din regatul 
Ungariei.  Documentul respectiv a fost copiat 
de Zenobie Pâclişan în 1915 şi publicat în 
1935 în limba latină În registru s-au 
consemnat numele satelor, numele preotului 
şi valoarea dijmei în dinari. Studiind 15 sate 
din jurul Comunei Luna apar: Sâncrai, 
Harastăş, Grind, Cristur, Viişoara, Sânmartin, 
Turda....lipsesc satele Luna, Urca Gura 
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Arieşului, nu din eroare, ci pentru că nu aveau 
parohii româno-catolice subordonate 
papalităţii. Deci o confirmare prin omitere a 
faptului că se practica, cultul ortodox în Luna, 
fără alte parohii de alte neamuri. 

Că ipoteza de mai sus este o dovadă 
reală, ne-o reconfirmă în 1461 documentul 
regal „Census quinque genimalos valahorum” 
care tradus liber ar însemna „datul oilor, zis 
cinncizecime”,  adică după 50 de oi 
proprietate trebuie să dai anual regelui o oaie, 
impozit impus comunelor româneşti care nu 
plătesc dijmă papală. ”Luna, Urca, Voiddasig 
şi Ţicud împreună sunt obligate să dea 
regelui 300 de oi anual valorând  83 de 
florini din care 24 berbeci castraţi, 2 oi 
bârsane şi 2 oi plăvane”. 

Documentul reconfirmă continuitatea 
lunenilor după etnie români, iar după religie 
ortodocşi neamestecaţi, nefiind parohie 
româno-catolică şi  având o anumită stare 
materială. 

Dar vremurile devin tot mai tulburi şi 
constrângătoare pentru românii ardeleni, 
respectiv pentru luneni, capătă forme noi de 
luptă.  

Prima răzvrătire a lunenilor  
(împotriva nobilului) apare într-un document 
emis de regele Carol Robert in anul 1324. În 
documentul respectiv,   este vorba de faptul că 
regele   dorind să mărească autoritatea 
coroanei a suspendat parte din autonomia de 
care se bucura Transilvania, voievodul 
Ladislau se opune sprijinit de unii nobili 
printre care şi comitele Nicolae din Grind, 
care ocupă cu supuşii săi Cetatea Liţa de 
lângă Turda pentru a o păstra de partea 
voievodului.  

Timp de 7 ani se duc lupte cu mulţi 
morţi şi distrugeri. După 7 ani comitele 
Nicolae trece de partea regelui, pentru care 
regele îl iartă pe comite, comitele prin 
scrisoarea amintită din care rezultă 
dramatismul opoziţiei nobilului şi a supuşilor 
săi când interesele nobilului coincideau cu ale 
iobagilor, ”iar noi vrând a răsplăti cu 
milostenie regală pe comitele Nicolae fiul lui 
Petre din Grind, iertându-l pentru toate 

pagubele, vătămările, nimicirile şi arderile de 
sate, jefuirile, luarea în prinsoare, ciuntirile 
de oameni, atacarea oştilor regale”. Se 
înţelege cele enumerate au fost suportate de 
partizanii regelui şi oştile regale. Pe comite îl 
iartă regele dar nu-l iartă pentru trădare 
supuşii după cum tot scrisoarea regală o 
dovedeşte ”şi legându-se cu totul de 
majestatea noastră nu s-a temut să-şi lase în 
mâinile celor necredincioşi (adică iobagii şi 
supuşii n.a.) moşiile şi bunurile sale, lăsându-
le pradă nimicirii, jefuirilor şi pustiirii.” 

După acest scurt parcurs de început al 
Comunei Luna jalonat  de date istorice 
indubitabile, pe care le reamintim cu 
răspundere şi respect pentru neuitare. Mai cu 
seama că datorită vredniciei şi jertfei  
străbunilor spre sfârşitul secolului XIV 
Comuna Luna cu existenţa ei îndelungată, 
aflată într-o zonă de primă clasă pentru 
agricultură şi creşterea animalelor, s-a integrat 
repede economic, social şi moral în tradiţia 
românească capabilă să reacţioneze la apariţia 
intruşilor; 

La sud apar secuii în expansiune, 
organizaţi administrativ în Scaunul  Secuiesc 
al Arieşului care nu reuşeşte să treacă creasta 
dealurilor Harastăş şi Cucerdea spre Luna, 
unde se aflau lunenii din vechime. 

La vest moşia Episcopatului romano-
catolic Alba cu centrul în Sâncrai şi interese 
pentru a răspândi catolicismul nu au avut 
spor, lunenii rămân ortodocşi. 

La nord-est se întind moşiile nobililor 
din Grind, sub jurisdicţia cărora se află 
Comuna Luna, fără a putea schimba structura 
etniei, cel mult în unele documente apare 
numele Olah Luna, care de fapt ne confirmă 
etnia. 

Comuna Luna, în noile condiţii , 
împresurată geografic de autorităţi şi interese 
străine lunenilor, nucleul tare al românismului 
în zonă, s-a adaptat repede nevoilor pentru a 
supravieţui şi evolua în legea lor 
strămoşească. Deoarece trecutul le-a fost şi 
rămas suport pentru inspiraţia tradiţiei 
româneşti, iar tradiţia liantul care a ţinut 
obştea unită.  
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Cu trecerea timpului, tradiţia, martirii 
şi simbolurile naţional-patriotice au devenit 
lege morală pentru respectat în  România 
Mare de toţi români iar dacă Jubileul 740 de 
ani de atestare documentară a localităţii nu a 
constituit prilej de comemorare la nivelul 
comunei, de vină nu este criza economică, ci 
criza morală care este mult mai parşivă şi 
păguboasă pe timp mediu şi lung. 

În final: Aş vrea să ne călăuzească/ 
Calea  izbânzilor din trecut / Prin pustiul 
uitării/Jalonat de legendarele glorii/ /Despre 
care puţini aezi mai cântă /Să rămână pentru 
obştea din sat/Reper cu jertfa străbunilor 
marcat.    

Urmează,  
Col. (r) Ion Mazere Luneanu 
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Portrete de luneni 

 
 

HĂŞMĂŞAN TEODOR                                                               
Omul care face 

 

 
  
În decembrie 1978 marele scriitor şi poet 
român Geo Bogza publica în revista 
România Literară o tabletă întitulată 
Rădăcini. În conţinutul ei maestrul reflecta 
asupra răspunsului la întrebarea care i se 
punea frecvent în interviuri:  De unde 
sunteţi maestre ?. O întrebare simplă 
făcând parte din firescul curiozităţii 
umane, al cărei răspuns în mod normal 
trebuia să fie la fel de simplu, rezumat la 
indicarea locului naşterii, a localităţii 
natale. Acest răspuns sec şi oficial nu îl 
satisfăcea pe marele scriitor, pentru care 
înţelesul întrebării era unul profund, el viza 
nu numai localizarea geografică a 
evenimentului naşterii, ci încercarea de 
definire a originilor structurii sale pshiho-
intelectuale care s-a dovedit de-a lungul 
întregii sale existenţe extrem de 
productivă, ancorată în realitatea 
vremurilor trăite dar şi tentată permanent la 
excursii pe spaţii întinse, şi la incursiuni în 
epoci şi perioade demult apuse asociate cu 
spaţiile străbătute. Pe această linie de 
gândire a ajuns Geo Bogza să povestească 
despre un străbun al său care ar fi plecat în 
jurul frământatei perioade a anului 1848 
din Ardeal, dintr-o comună pur 
românească ajunsă în conflict cu 
autorităţile vremii, acel străbun al său se 

numea Giurgiu nume care amintea de 
oraşul port de pe Dunăre şi nu întâmplător, 
deoarece maestrul explica faptul că după 
asasinarea mişelească a lui Mihai Viteazu 
la 1601 pe Câmpia de lângă Turda o parte 
din ofiţerii şi soldaţii săi credincioşi, de 
groaza turcilor nu s-au mai întors la 
Giurgiu sau la Craiova ci s-au stabilit acolo 
pe Valea Arieşului în Podişul Transilvaniei 
unde locurile erau la fel de fertile ca în 
Câmpia Română, iar comunitatea care i-a 
adoptat era pur  românească. Aşa se face că 
în acel sat, căruia din păcate în tabletă nu i 
se precizează numele nefiind relevant 
pentru demonstraţia urmărită de autorul ei, 
s-au întemeiat două familii puternice 
familia Giurgiu formată probabil de 
giurgiuveni şi familia Căluşer formată din 
urmaşi ai căluşarilor, dansatorii de vrajă ai 
căluşului românesc.  În tableta respectivă 
istorisind parcursul strămoşilor săi până au 
ajuns la Blejoi lângă Ploieşti Geo Bogza, 
conchidea că răspunsul cel mai corect la 
întrebarea, De unde sunteţi maestre?  ar fi 
fost din toată ţara, atât de mult considera el 
că a primit ca moştenire de la înaintaşii săi 
şi din locurile pe unde aceştia au vieţuit. 
Mi-am propus în tinereţe de mai multe ori 
să-i fac o vizită marelui scriitor pentru avea 
o discuţie de detaliu despre cele două 
familii menţionate şi satul transilvan în 
care s-au stabilit, spre marele meu regret 
nu am reuşit să-mi împlinesc această 
dorinţă arzătoare, sunt convins şi azi că aş 
fi aflat multe informaţii interesante pentru 
istoria satului nostru. 
 Inginerul Hăşmăşan Teodor s-a născut la 
14 noiembrie 1951 în comuna Luna având 
ca părinţi pe Teodor născut în 1923 şi 
mama Teodora născută în familia Căluşer 
una din cele două familii menţionate de 
marele scriitor Geo Bogza în tableta 
amintită. Familia de români Hăşmăşan 
originară dinspre munte din satul Hăşmaş 
se pare că a venit în Luna în secolul al 
XVII-lea, conform evidenţelor înscrise în 
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registrul bisericesc al comunei găsim 
consemnaţi pe Hăşmăşan Ştefan care a trăit 
între 1769 -1837 şi Hăşmăşan Grigore care 
a trăit între 1795-1855, acesta din urmă 
participant la evenimentele de la 12 
septembrie 1848 împreună cu un alt bărbat 
din aceeaşi familie  Hăşmăşan Dănilă, 
amândoi fiind menţionaţi între răzvrătiţi în 
lucrarea Masacrul de la Luna, Editura 
Perfect, Bucureşti 2008, autori col. (r) Ion  
Mazere Luneanu şi Gelu Neamţu. Conform 
lucrării citate celor doi ca şi altor 180 de  
săteni li s-a ridicat coasa şi o furcă de fier 
pentru a nu le mai putea folosi într-o altă 
răzvrătire, uneltele fiind duse la Turda de 
către căpitanul Tarsaly, participant la 
evenimentele din 1848 şi la masacrul care 
a avut loc la Luna. Ca urmaş ai acestora îl 
menţionăm pe Hăşmăşan Nicolae 
străbunicul inginerului care la 1870 se afla 
în proces urbarial  cu baronul Josica pentru 
pământul cuvenit, după desfinţarea 
iobăgiei în 1848.  Bunicii din partea tatălui 
sunt Hăşmăşan Gheorghe, ţăran ştiutor de 
carte, avea 3 clase primare făcute la şcoala 
parohială  şi Maria Ilea, părinţii lui 
Hăşmăşan Teodor tatăl inginerului. 
Hăşmăşan Gheorghe a fost un om foarte 
talentat, un talent aproape fără egal, bun 
cunoscător al folclorului local şi interpret 
pasionat al cântecelor şi dansurilor 
populare. Obişnuia să adune tineretul şi să 
îi înveţe figurile dansurilor fecioreşti şi 
ponturile care se jucau în acea vreme. 
Maria Ilea bunica inginerului provenea şi 
ea dintr-o familie de ţărani,  oameni 
chipeşi şi  înzestraţi cu calităţi remarcabile 
care cultivate şi-ar fi dovedit marea lor 
valoare.  Mătuşa bunici inginerului din 
aceeaşi familie Ilea a fost căsătorită cu 
învăţătorul şi luptătorul  memorandist 
Simion Nicoară şi au avut împreună trei 
copiii  doi băieţi Simion şi Iustin şi o fată 
Eugenia. Pentru a completa acest tablou al 
înrudirilor trebuie să precizăm că toţi cei 
trei copii ai învăţătorului au făcut studii 
superioare şi s-au remarcat ca intelectuali 
şi profesionişti recunoscuţi astfel: Simion 
născut în 1893 a urmat Gimnaziul şi 
Seminarul teologic de la Blaj, iar în 

perioada 1918-1921 facultatea de ştiinţe 
juridice şi între anii 1928-1931 facultatea 
de limba română şi filozofie. A ocupat o 
serie de funcţii publice importante, între 
1921-1927 căpitan de oraş (preceptor şef)  
la Cluj, 1928-1936 director administrativ la 
Universitatea din Cluj. În urma unui 
conflict cu rectorul Ştefănescu Goangă 
părăseşte Universitatea. În 1939 se 
hirotoneşte ca preot greco-catolic şi este 
numit la parohia Rupea. În 1948 părăseşte 
preoţia, deoarece refuză să devină preot 
ortodox. A fost o fire vulcanică puţin 
dispus la concesii, un om integru şi hotărât 
care şi-a apărat şi respectat principiile chiar 
dacă a suferit pentru ele până la sfârşitul 
vieţii. Fratele lui mai mic  Iustin a trăit 
între 1899-1926.  A urmat cursurile 
gimnaziului de la Blaj ca bursier – bursa 
Şuluţiu 300 de coroane anual. Talentat a 
fost orientat de inteligenţa românească să 
urmeze Politehnica la Bologna în Italia, 
devenind inginer de căi ferate încadrat la 
atelierele de reparat vagoane din Apahida. 
A sfârşit într-un tragic accident strivit între 
tampoanele a două vagoane. Nu a avut 
urmaşi, a fost o fire omenoasă şi un om 
credincios şi este înmormântat în Cimitirul 
bisericii de la Luna alături de părinţi. Sora 
lor Eugenia s-a născut în 1901, a urmat 
cursurile liceului din Turda şi facultatea de 
medicină la Cluj s-a căsătorit cu Bengescu 
şi s-a stabilit la Craiova.   
Hăşmăşan Teodor tatăl inginerului  a luptat 
pe front în al doilea război mondial iar 
după război s-a angajat ca muncitor la 
Industria Sârmei Câmpia Turzii la secţia de 
turnătorie metale neferoase. A moştenit 
remarcabil înclinaţiile artistice ale tatălui 
său Gheorghe fiind recunoscut ca unul 
dintre cei mai buni dansatori din sat, un 
mare jucăuş şi un bun cântăreţ de muzică 
populară.   
Teodora mama inginerului Hăşmăşan era 
aşa cum am spus descendentă a familiei 
Căluşer, era o femeie înaltă cu o constituţie 
robustă, o inteligenţă vie şi fire foarte 
comunicativă, cu un dezvoltat simţ al 
umorului. Recita şi declama frumos la 
nunţi chiuiturile tradiţionale cu un farmec 
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aparte care nu putea să treacă neobservat 
de participanţi. Bunicul ei Căluşer Teodor 
era cântăreţ la biserică  Diac iar soţia lui 
Dieciţa a fost şi ea o femeie voinică şi 
plină de curaj. Din relatările sătenilor am 
aflat că la 1918 la răzvrătirea ţăranilor 
împotriva boierului a participat şi Dieciţa 
la devastarea magaziilor cu cereale de la 
odaia lui Zeicu, a fost chiar arestată de 
cenderi unguri şi reţinută însă pentru puţin 
timp, fiindu-le frică de riposta sătenilor. 
Diacul şi soţia lui au avut patru băieţi pe 
Sabin, Ilie, Octavian şi pe Teodor.  Teodor 
fiul diacului a urmat şi el ocupaţia tatălui 
său de cântăreţ urmând aşadar ca Diac.  A  
avut doi băieţi pe Nelu care a urmat după 
liceu cursurile facultăţii de medicină din 
Cluj şi a devenit un din cei mai buni 
doctori din Cluj  specializat în Oncologie.  
A mai avut o fată Eleonora şi un băiat 
Iuliuţ muncitor.  
Octavian fiul diacului Teodor a fost 
bunicul inginerului Hăşmăşan, ţăran care 
se ocupa însă şi cu cărăuşia şi comerţul era 
prezent la toate târgurile de cereale şi de 
animale din zonă. Cumpăra cereale marţea 
din târg de la Luduş şi le vindea sâmbăta în 
târg la Turda unde veneau mocanii din 
Munţii Apuseni cu lemne, cherestea , 
cibare,  doniţe şi butoaie. Atât Octavian cât 
şi soţia sa erau oameni de talie înaltă bine 
legaţi şi comunicativi, copil fiind la 
colindat colonelul Mazere în casa lui 
Octavian poreclit Gaja, a văzut prin geam 
primul brad de Crăciun. Octavian se ocupa 
şi de rânduielile bisericeşti, cântând în 
strană alături de fratele lui Toader care era 
cum am spus diac.  Era cunoscut ca un om 
isteţ şi descurcăreţ, iar în după amiezele de 
duminică făcea mult haz la jocul de cărţi 
alături de prietenii şi tovarăşii săi Moji, 
Evlavie şi Mitru al lui Hada Alexe. 
Octavian şi soţia lui au avut împreună două 
fete pe Teodora mama inginerului 
Hăşmăşan şi Ileana căsătorită în Turda. 
Tot aceste impresionat volum de informaţii 
despre familia şi  strămoşii inginerului 
Hăşmăşan Teodor explică în mare parte 
calităţile şi înzestrările sale multe 
moştenite dar şi foarte multe cultivate prin 

educaţie şi muncă într-un permanent efort 
de autodepăşire. Teodor Hăşmăşan a urmat 
cursurile şcolii generale de 8 ani  din Luna, 
în perioada 1958-1966, având ca 
învăţătoare în primii ani de formare pe 
remarcabila învăţătoare Dan Zamfira. A 
fost un elev bun sârguincios, un copil plin 
de viaţă care îndrăgea mult cartea dar şi 
sportul şi mişcarea.  După absolvire a 
urmat cursurile Liceului teoretic din 
Câmpia Turzii unde după propriile sale 
mărturisiri a avut profesori de excepţie. În 
perioda 1970-1975 a urmat cursurile 
Facultăţii de mecanică din Cluj Napoca iar 
după absolvire a fost repartizat la Uzinele 
Independenţa Sibiu unde lucrează şi acum.  
 La Independenţa a urcat treptele unei 
strălucite cariere profesionale funcţionând 
succesiv  ca: tehnolog, şef de atelier, 
director la RME, iar din 1 martie 1994 
până în prezent director general.      
Om falnic, cu trăsături regulate şi o privire 
deschisă, pătrunzătoare,  inginerul Teodor 
Hăşmăşan prin întreaga s-a înfăţişare şi 
prezenţă  exprimă şi iradiază forţă şi 
încredere pentru cei din jur. Statura atletică 
chiar dacă nu a făcut sport de performanţă 
denotă calităţi fizice şi capacitate de efort 
probate din plin în parcursul său 
profesional. 
Om studios şi profund în tot ceea ce a 
întreprinde inginerul Hăşmăşan confirmă 
prin rezultatele sale moştenirea şi calităţile 
de excepţie ale  predecesorilor intelectuali 
din familie dar şi îmbogăţeşte această 
zestre prin aportul său propriu remarcabil 
şi inconfundabil.  
În anii studenţiei sale a fost una din figurile 
remarcate în complexul studenţesc, în 
primul rând prin seriozitatea sa şi prin 
rezultatele obţinute în anii de studiu dar în 
acelaşi timp şi prin felul său de a fi, plin de 
viaţă, o viaţă tânără în care clocotea 
bucuria de a trăi, un om expansiv gata 
oricând să-şi ajute colegii să comunice cu 
ei şi să împărtăşească împreună momentele 
de entuziasm şi bucurie, despre care cei 
care l-au cunoscut în acea perioadă  
povesteau, cu admiraţie şi mândrie  în sat 
că atunci când Toader cânta cu colegii sau 
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singur răsuna întreg complexul, aerul 
întreg se umplea de vibraţiile pline de 
armonie ale glasului său puternic şi de 
efectul unei  interpretări care nu numai că 
atrăgea atenţia dar şi făcea mare plăcere 
celor ce îl ascultau, producând pentru mulţi 
o impresie de neuitat.  
Personalitate cu valenţe multiple inginerul 
Hăşmăşan, pe lângă temeinica sa pregătire 
superioară ca inginer şi ca manager, 
conducător al unor mari grupuri de oameni 
organizaţi în secţii  ateliere sau alte 
subunităţi de producţie sau al unei societăţi 
comerciale importante cu activitate 
industrială de mare complexitate cum este 
prestigioasa companie Independenţa, pe 
lângă toate aceste calităţi păstrează în tot 
ce face modul tradiţional de manifestare şi 
ori de câte ori se ivesc ocazii îşi aduce 
aminte de cântecele şi jocurile populare de 
la Luna, manifestându-şi dragostea faţă de 
aceste comori ale spiritualităţii locale, şi 
producând prin manifestările sale impresii 
plăcute şi cu atât mai surprinzătoare cu cât 
ele provin din partea unui intelectual 
performant în profesie, un om sobru şi 
foarte serios şi concentrat pe probleme în 
viaţa de zi cu zi,  care se bucură de 
respectul şi preţuirea oamenilor cu care 
lucrează. 
Colonelul Ion Mazere îşi aduce aminte cu 
emoţie de momentul când l-a descoperit pe 
Teodor Hăşmăşan ca om cu ocazia 
manifestărilor organizate la aniversarea a 
75 de ani de la înfiinţarea societăţii pe 
acţiuni Industria Sârmei Câmpia Turzii, 
eveniment care s-a încheiat cu o masă 
festivă oferită de organizatori pentru 
participanţi la Cabana Buru din Munţii 
Apuseni. Acolo spune domnul colonel 
luneanul nostru şi-a dat întreagă măsura 
talentului, energiei, dăruirii, pasiunii şi 
înzestrărilor sale uimind şi surprinzând 
întreaga asistenţă, formată din directori şi 
conducători de societăţi din toată ţara, prin 
frumuseţea cântecelor interpretate prin 
eleganţa, farmecul şi precizia cu care a 
jucat ponturile fecioreşti de la Luna, de 
parcă toată viaţa lui şi-o câştiga ca artist 
profesionist angajat la un ansamblu 

folcloric. Veniţi din toată ţara invitaţii îl 
priveau admirativ, colonelul Mazere 
obişnuind să spună că lui acest om puternic 
şi plin de calităţi fizice şi intelectuale i se 
părea un erou venit de departe din 
mitologia antică, care într-un moment de 
destindere avea instinctiv ce să ofere celor 
din jur din bogăţia de însuşiri şi acumulări 
moştenite şi dezvoltate în timp pe care le 
purta cu el în intimitatea intrinsecă a fiinţei 
sale. 
Toate aceste calităţi care îmbină armonios 
inteligenţa cultivată cu tradiţia viguroasă 
moştenită, îl ajută fără pic de tăgadă, în 
munca sa de conducere în dialogul 
permanent cu subalternii, cu acţionarii , cu 
partenerii de afaceri, cu colaboratorii, cu 
prietenii şi cunoştinţele sale, dar şi cu 
sătenii pe care îi vizitează ori de câte ori 
are ocazia şi alături de care este mereu trup 
şi suflet.   
Ca profesionist directorul Teodor 
Hăşmăşan se legitimează cu rezultatele 
societăţii pe care o conduce cu succes de 
mai bine de 16 ani.  Savanta sa ştiinţă a 
comportamentului, calităţile de bun 
psiholog şi bun cunoscător al oamenilor, 
munca asiduă au fost elementele care au 
permis păstrarea acestei funcţii de mare 
răspundere, într-o perioadă de profunde 
transformări şi restructurări  în care 
dinamica schimbărilor solicită 
înţelepciune, spirit de iniţiativă, abilităţi de 
bun negociator, clarviziune şi capacitatea 
de a face planuri şi de a le finaliza cu 
succes.  
Îmi amintesc cu emoţie de seara de august 
96 când la CNE Cernavodă se serba o mare 
victorie a industriei româneşti finalizarea şi 
darea în exploatare comercială a primului 
grup nuclear de 700 MW în tehnologie 
Candu. Întreaga industrie din România 
anilor 80 a fost antrenată în realizarea 
acestui important obiectiv economic. Am 
lucrat în acea perioadă ca inspector 
energetic pentru zona Bucureşti şi ştiu că 
fiecare din zecile de mari unităţi industriale 
din Bucureşti avea o secţie cu regim de 
lucru special, dotări şi proceduri speciale în 
care mi se spunea cu mândrie aici facem 
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produse pentru centrala nucleară de la 
Cernavodă, lucrau în sistemul calităţii 
pretins de proiectantul Canadian al 
grupului Candu. Iată de ce şi Independenţa 
din Sibiu a furnizat utilaje industriale 
complexe pentru CNE şi imensă a fost 
bucuria mea când pe lista personalităţilor 
menţionate şi recompensate cu diplome şi 
medalii am auzit şi un nume din Luna 
inginerul Teodor Hăşmăşan director la 
Idependenţa Sibiu. Când l-am întrebat 
zilele trecute mi-a spus cu modestie că da 
îşi aduce aminte, mi-a descris şi utilajele 
produse, dar nu ştiu cum se face că nu a 
mai găsit diploma şi medalia primite. Iată 
de ce noi vedem în inginerul Hăşmăşan pe 
Omul care Face onorând cu brio profesia 
de inginer, care este în societatea 
omenească, prin excelenţă făcătorul tuturor 
lucrurilor pe care le folosim.  
Ceea ce însă îl caracterizează în mod 
deosebit pe Teodor Hăşmăşan este 
dragostea lui faţă de satul natal pe care nu 
l-a uitat niciodată. De câte ori timpul îi 
permite este prezent la evenimentele 
semnificative pe care satul le trăieşte; 
nunţi, botezuri, înmormântări, sărbători 
religioase şi foarte adesea  duminicile când 
este nelipsit de la slujba de dimineaţa din 
biserică.  Este un om religios , face parte 
din Consiliul parohial al Bisericii de cartier 
din Sibiu şi aşa cum a făcut-o şi bunicul 
său Octavian în biserica de la Luna, cântă 
în corul bisericii din Sibiu şi de la Luna la 
fiecare slujbă la care participă.   
S-a dovedit întotdeauna un bun fiu al 
satului a sprijinit material lucrările de 
reparaţii ale bisericii şi iniţiativele 
concetăţenilor săi de a păstra memoria 
satului şi a valorilor lui.  Trebuie să 
mărturisim cu bucurie că el a sprijinit 
material apariţia istoriei comunei, a ajutat 
la transportul şi difuzarea lucrărilor 
Comuna Luna Istorie şi Masacrul de la 
Luna în comună în vederea distribuirii lor 
la lansare. 
Ca om Toader Hăşmăşan este un om 
respectuos, amabil şi binevoitor, 
înţelegător şi bun partener de conversaţie 
cu oricine i se adresează, fără a face 

diferenţă între oameni, îi tratează pe toţi cu 
respectul şi deferenţa cuvenită.  
Încă din 1977 Teodor Hăşmăşan s-a 
căsătorit cu Iuliana Mazere din Luna 
absolventă a facultăţii de medicină şi 
medic în Sibiu. Iuliana fata lu’ Nuţu lu’ 
Gheorghe al Sofii şi a Ilenei Giurgiu este 
descendentă aşadar a familiei Giurgiu 
menţionată în tableta marelui scriitor 
român. Bunicul Iulianei Giurgiu, din partea 
mamei Aurel Giurgiu, împreună cu fraţii 
lui Ilie  şi Gheorghe ,au moştenit superba 
grădină de pe valea Satului pe care au 
împărţit-o în trei loturi egale. Despre aceşti 
trei fraţi şi copii lor remarcabili nădăjduim 
să avem ocazia de a mai vorbi în cadrul 
rubricii noastre portrete de Luneni, ca şi 
despre familia Mazere în care s-a născut 
tatăl Iulianei. 
Din căsnicia lor s-a născut Ioan Teodor 
Hăşmăşan care este în prezent lector la 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 
căsătorit şi tată a lui Alexandru Hăşmăşan 
nepotul lui Toader şi al Iulianei şi bucuria 
familiei, chemaţi şi el şi părinţii lui  să 
ducă mai departe, şi să îmbogăţească 
zestrea impresionată pe care o au 
alimentată de rădăcinile adânc înfipte în 
secolele de tradiţie şi valoare ale comunei 
Luna. 
 În finalul acestor rânduri nu putem încheia 
fără a-l felicita pe Teodor Hăşmăşan din 
toată inima pentru parcursul său existenţial 
şi rezultatele sale de excepţie, fără  să îi 
urăm viaţă lungă şi plină de sănătate şi 
bucurii şi să sperăm că modelul şi 
exemplul lui va fi urmat de cât mai mulţi 
copii născuţi în mirificul teritoriu al 
comunei noastre natale. 
Dr.ing. Gheorghe Indre 
Col. (r) Ion Mazere Luneanu 

       
Alexandru Gărduş sătean din Luna din famlia 

cu cel mai vechi nume de familie consemnat în 
documente de la 1526 după Mohacs 
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Ioan Popa  
O conştiinţă patriotică creatoare  

1940-1993 

 
În economia de activităţi a unei aşezări 

omeneşti morăritul ocupă un loc cu totul şi cu 
totul aparte, în mod deosebit în localităţile rurale 
unde această activitate cu caracter industrial se 
distinge prin conţinutul şi importanţa ei 
economică, prin tehnicitatea ei, indiferent că era 
vorba de moara cu apă sau de moară cu motor 
Diesel sau în ultima vreme cu acţionare 
electrică, prin caracterul de monopol dar şi de 
mare utilitate publică, al activităţii şi dependenţa 
de calitatea şi corectitudinea a tuturor 
producătorilor de cereale, fapt pentru care 
morăritul a născut în Chicago prima formă de 
reglementare economică menită să asigure 
tratamentul, nediscriminatoriu, echidistant, 
echitabil şi corect al tuturor clienţilor morii. Idea 
de ordine şi disciplină comportamentală  este 
deasemenea strict legată în conştiinţa populară 
de moară ea a generat expresia populară ”La 
rând ca la moară!” utilizată în toate situaţiile în 
care se simţea nevoia de a face ordine într-o 
anumită împrejurare. În plus făina sau mălaiul 
produsele morăritului, reprezintă materia primă 
a pâinii sau a mămăligii, alimente de bază în 
întreaga omenire în ceea ce priveşte pâinea şi de 
bază pentru satul românesc pentru sute şi sute de 
ani. Adevărata dimensiune a semnificaţiilor 
extinse şi ale caracterului apropiat de sfinţenie 
al morăritului ca activitate specific omenească, 
din zorii civilizaţiei când boabele se măcinau 
manual cu folosind duritatea şi asprimea blândă 
a pietrei, până la sofisticata industrie a 
morăritului în contemporaneitate, ni se relevă în 
rugăciunea Tatăl Nostru, unica rugăciune 
transmisă omenirii de Isus în predica de pe 
Muntele Fericirilor, în care singurul lucru 

material care trebuie cerut ca esenţă şi garanţie a 
supravieţuirii este ”Pîinea noastră cea de toate 
zilele” adică produsul cu valoare sacră care se 
face din rezultatul fin, mângâietor, cald alb şi 
strălucitor al muncii morarului care este făina.  

În Luna, comună mare, cu sol fertil de 
calitatea celui din Bărăgan, cu tradiţie 
îndelungată în cultivatul grâului, orzului, 
secarei, dar mai ales a porumbului, moara 
reprezenta un spaţiu aproape magic de mare 
valoare, lunenii au avut grijă să îşi construiască 
la început moară de apă iar între cele două 
războaie să construiască o moară modernă şi 
performantă pentru tehnologia vremii echipată 
cu motor Diesel de mare putere.  

Aceasată realizare impresionată a fost 
posibilă, graţie strădaniei, cunoştinţelor,  
investiţiei şi eforturilor materiale  făcute de  
inginerul Giurgiu Ioan, fiu al  lui Giurgiu 
Mihăilă cunoscut în Luna ca Mihăilă a Vlădoaii, 
om fără înstrucţie,  care a preţuit ştiinţa de carte 
şi şi-a dat băiatul la şcoală pentru a se specializa 
ca inginer. Inginerul Giurgiu a fost inginer 
electromecanic şi inginer şef al Uzinei electrice 
de la Sebeş unul din cei mai  apreciaţi specialişti 
din Ardeal din acea vreme.  

Moara a reprezentat foarte mult pentru 
economia satului, oamenii nemaifiind nevoiţi să 
bată drumurile pentru a-şi valorifica grânele şi 
porumbul. 

La moară la Luna veneau ţăranii din 
toate satele din jur se făceau programări pe luni 
de zile înainte, iar acest fenomen s-a revigorat în 
Luna în anii 90 când, localnici întreprinzători au 
modernizat moara, au instalat, motoare electrice  
şi  site şi au mărit mult capacitatea de măcinare.  

În aceste condiţii morarii din sat se 
bucurau de mult respect, erau priviţi ca o 
categorie aparte, oameni de bază ai comunităţii 
a căror muncă era de mare importanţă, fapt 
pentru care erau onoraţi de respectul, de 
preţuirea  şi nu arareori de admiraţia sinceră a 
concetăţenilor.  

La sfârşitul celui de al doilea război 
mondial la moara mare şi impunătoare din Luna 
care era cea mai mare şi mai impresionantă, 
construcţie din sat prin soliditate şi concepţie, 
prin caracterul ei de spaţiu dedicat unei activităţi 
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industriale, lucrau trei morari din sat, Iuliu Popa, 
Constantin Mazere şi Iustin Pogăcean, angaşaţi 
iniţial ai proprietarului morii oameni tineri în 
acea vreme, serioşi şi bine calificaţi, ei 
răspundeau de întreţinerea şi exploatarea corectă  
a motorului de antrenare, dar şi de calitatea 
fainii de porumb, moara nu avea pe atunci site 
pentru făina de grâu, răspundeau însă şi de 
gestioanarea măcinişului, perceperea corectă a 
uiumului, păstrarea ordinii la măcinat şi 
asigurarea unui tratament egal pentru toţi clienţii 
morii, se luptau şi cu greutatea sacilor de boabe 
ce trebuiau urcaţi pe scara solidă de lemn pentru 
a putea alimenta coşul mori, erau prezenţi 
permanent între oameni şi pipăiau granulaţia 
făinii de porumb  caldă şi aurie,  pentru a face 
reglajul corespunzător cu aşteptarea lor privind 
granulaţie, întregul eşafodaj de lemn pe care 
erau amplasate cele două instalaţii de măcinat 
cu piatre trepida tot timpul funcţionării într-o 
respiraţie egală, specifică procesului, iar această 
dinamică permanentă avea nevoie de intervenţia 
periodică a  expertului pentru a menţine distanţa 
dintre pietre la dimensiunea dorită.  Munca la 
moară era tonică, ea avea un rezultat concret şi 
de regulă pe feţele oamenilor în acel spaţiu se 
putea citi întotdeauana o lumină aparte, oamenii 
erau solidari şi se ajutau, iar la momentul 
plecării cu sacii în căruţă mulţumeau cu 
recunoştinţă morarilor pentru eforturile, 
competenţa şi sprijinul acordat. 

Dialogând permanent cu oamenii morarii 
erau foarte cunoscuţi, deprinşi cu o ştiinţă aparte 
a comunicării, cu hainele de lucru acoperite de 
făină ca de o zăpadă proaspătă  ce marchează  
înnobilarea întregii firi cu albul purificator al 
frigului stenic de iarnă, iar din această 
caracteristică a muncii lor deriva şi o parte   din 
puterea personală de a înfrunta încercările vieţii 
pentru  a-şi asigura lor şi familiilor lor resursele 
necesare traiului decent. 

În familia morarului Iuliu Popa şi a 
soţiei sale Maria, la 4 august 1940  vede lumina 
zilei Ioan primul copil din cei 6 câţi au avut 
împreună. Era o perioadă grea de mari încercări 
pentru ţară, era la numai 4 zile după semnarea 

Diktatului de la Viena şi toată suflarea 
românească din Transilvania resimţea acut 
durerea pierderii Ardealului de Nord,  judeţul 
Turda pe teritoriul căreia era situată comuna 
Luna, era primul judeţ neafectat de rapt şi dintr-
o zonă aflată în centrul Transilvaniei ajunsese 
zonă de graniţă, zonă în care se refugeau sau se 
retrăgeau de groaza invadatorilor familiile de 
români din Ardealul cedat. Pe lângă Ioan în 
familia Popa s-u  mai născut şi au crescut Ileana,  
născută în 1943 în timpul războiului, Iuliu 
născut în 1945,  Maria născută în 1948, Dumitru 
născut în 1950 şi Vasile născut în 1956. 

Ioan Popa şi-a petrecut primii ani ai 
copilărie în anii războilului şi imediat de după 
război, perioadă de mare încărcătură emoţională 
colectivă , în care evenimetele şi încercările au 
făcut să prevaleze sentimentul dragostei faţă de 
ţară şi al patriotismului alimentat de suferinţa 
neamului, de lipsurile materiale ce trebuiau 
înfruntate şi necesitau solidaritate şi într-
ajutorare, cum a fost cea manifestată în timpul 
secetei din Moldova din 1946 care  adus în Luna 
mulţi copii amărâţi şi înfometaţi, mulţi oameni 
plecaţi în bejenie în căutarea de alimente şi 
soluţii de supravieţuire, mai apoi în anii 
tinereţii, adolescenţei şi studenţiei au urmat 
transformările sociale radicale, marcate de 
experienţa colectivizării forţate de prigoana 
împotriva bisericii şi  a tradiţiilor româneşti, de 
importul unei culturi artificiale de împrumut 
adusă, de la răsărit.  

Pentru un copil inteligent şi sensibil şi 
mai târziu pentru un tânăr şi un adult instruit 
educat, crescut şi format  în dragostea faţă de 
ţară şi popor toate evenimentele menţionate au 
lăsat urme adânci dar au şi contribuit la 
formarea unui caracter puternic, a unei 
personalităţi umane cu o demnitate remarcabilă 
plină de curaj şi forţă care au permis afirmarea 
atât în plan profesional, cât şi  în planul vieţii 
culturale şi sociale.       

Ioan -  şi-a început studiile: 7 clase în 
comuna natală, Luna, în perioada 1947-1954 
după care a urmat cursurile liceului din Câmpia 
Turzii între anii 1954-1958. 
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A absolvit Facultatea de filologie din Cluj-
Napoca în 1963. Tot în 1963 la recomandarea 
profesorului Mircea Zaciu, a fost numit asistent 
la Universitatea din Timişoara, Facultatea de 
filologie, la catedra ,,folclor”. În 1964 se 
căsătoreşte cu Marioara Sipoş, născută la 
07.10.1940 în comuna Pâncota, jud. Arad, 
asistentă la aceeaşi Universitate, catedra de 
matematică. 

În anii de studenţie s-a bucurat de aprecierea 
şi îndrumarea marelui profesor clujan Mircea 
Zaciu, şi a început să publice în revistele 
studenţeşti sub pseudonimul Ioan Arieşan 
împrumutat de la numele Arieşului, atât de drag 
lui deoarece era râul moţilor pe al cărui mal 
drept era situată comuna natală Luna, şi în a 
cărui luncă mănoasă erau culturile de cereale ale 
satului. În această perioadă, studiile filologice,  
pasiunea pentru literatură, marea sa dragoste şi 
adoraţie pentru cultura românească l-au 
determinat să se apropie de opera şi 
personalitatea celui mai mare filozof român 
Lucian Blaga, aflat în dizgraţia regimului politic 
de împrumut, l-a şi vizitat pe marele poet şi 
filozof acasă la Cluj, îndrăzneală care l-a costat, 
fiind înregistrată în dosarul său de cadre şi 
considerată în deciziile autorităţilor privind 
cariera lui. În cenaclurile literare pe care le-a 
frecventat în anii 70 a pătruns poezia lui Ioan 
Alexandu în care lumea satului transilvan 
autentic,  era reflectată în imagini veridice 
populate cu peisaje credibile din care nu lipseau 
animalele ţăranilor,  şi modul lor de viaţă 
tradiţional. În familia Popa a rămas amintirea 
unei întâmplări relatată de Ioan Popa în legătură 
cu un asemenea cenaclu în care batjocoritor şi 
crud unul din colegii săi conformişti, năimiţi de 
regim să compromită şi să minimalizeze orice 
formă de exprimare artistică necorespunzătoare 
tiparelor ”limbajului de lemn”,   ştiind admiraţia 
lui Ioan Popa faţă de tânărul poet ardelean, l-a 
provocat să comenteze spunând că dacă e vorba 
despre oi şi vaci , atunci cel mai nimerit să 
comenteze este tovarăşul Popa căci vine de la 
ţară şi el ştie bine cum este cu oile şi vacile.  

Ioan Popa l-a ascultat şi a replicat tăios ca o 
lamă de brici ,”Da eu mă pricep la oi şi la vaci 
dar recunosc şi boii şi măgarii”.   

În familia lui Ioan Popa şi Mariana Şipoş 
clădită din punct de vedere cultural şi intelectual  
pe înfrăţirea dintre număr şi cuvânt dintre 
limbajul formal şi arid al matematicii şi limbajul 
natural al limbii române, s-au născut doi băieţi, 
iar numele lor nu puteau fi altele decât Horia şi 
Iancu numele celor doi eroi şi martiri ai Ţării  
Moţilor, eroi de primă dimensiune ai neamului 
românesc care şi-au jertfit existenţa pe altarul 
dezrobirii şi al afirmării libertăţii românilor din 
Transilvania.   

Horea, născut la 30.04.1968,  este asistent 
apoi lector la Universitatea din Timişoara, 
catedra de matematică. Căsătorit, fără copii. 

Iancu, născut la 22.10.1971, inginer chimist, 
lucrează în mediu privat. Căsătorit, urmează cu 
curaj tradiţia bunicilor este tată a 5 copii. 

În 1970, după înscrierea la doctorat, Ioan 
Popa a devenit lector şi a trecut la Catedra de 
Şcolarizare a studenţilor străini, unde  a lucrat 
până la 1 aprilie 1993, când s-a stins în urma 
unui infarct, marcat de suferinţa insuportabilă 
cauzată de pierderea soţiei cu numai 10 luni 
înainte, în 11 iunie 1992,  victimă şi ea a unui 
infarct necruţător. 

Având specialitatea de folclor literar 
Ioan Popa a desfăşurat, (conform informaţiilor 
cuprinse în "Dictionarul etnologilor romani 3" 
de Iordan Datcu, Editura Saeculum I. O., 
Bucuresti, 2001, p. 130) de-a lungul carierei 
sale şi o bogată activitate de cercetare ştiinţifică 
concretizată în câteva studii publicate în 
Timişoara:  

"Contributii la studiul practicii magice in 
Banat" (an. I, 1967, p. 151-183); "Despre relatia 
narator-naratiune-ascultator in basmul 
contemporan" (an. II, 1968, p. 285-295); "Un 
basm banatean: Cu trii imparati" (an. IV, 1977, 
p. 219-233) si "Les corteges aux masques chez 
les roumains et chez les boulgaires de Banat" (in 
Folklore macedonien, an. IV, 1971, nr. 7-8, p. 
159-164). 
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Contributia sa remarcabila constă insa in 
numarul mare de inregistrari (existente in 
Arhiva de Folclor a Univ. din Tim.) de basme, 
snoave, legende si povestiri obscene, de la 
talentati povestitori banateni ai perioadei anilor 
'60, cel mai bun informator al sau fiind Pavel 
Buzdican din Ictar-Budint, jud. Timis. Unul 
dintre basmele acestuia l-a imprimat video. A 
realizat, de asemenea fimele etnologice 
(existente si ele in arhiva amintita) "Saptamana 
nebunilor" / Ciclova Romana, Prigor, Dognecea, 
Rudaria, 1966-1967; "Obiceiuri de nunta din 
Banat" / Chizatau, Armenis, 1968, ambele in 
colab. cu G. Manolescu; in colab. cu G. 
Manolescu si Sandu Dragos a realizat 
"Matcutele" / Valea Timisului, 1969, "Dubasii 
din Godinesti", 1971 si "Lumea" / Pancota, 
1967; in colab. cu G. Manolescu, Doina 
Comlosan si Sandu Dragos, "Maturatul. La 
ograzi de fete mari" / Sambateni 1969; in colab. 
cu I. V. Boldureanu, "Dubasii din Avram Iancu" 
/ Avram Iancu, 1973; in colab. cu Sandu 
Dragos, "Calusarii din Romos", 1970, iar singur 
a realizat "Vraja de dragoste" / Fardea, 1956. 

În manuscris a rămas familiei un volum 
de versuri nepublicat a cărui recuperare 
culturală rămâne în sarcina urmaşilor, merită şi 
trebuie făcută. 

Imensa s-a dragoste şi recunoştinţă faţă 
de familie şi faţă de satul natal, el fost unul din 
intelectualii de marcă din Luna care au 
participat la prima întâlnire cu Fii satului 
organizată în vara anului 1990, când comuna 
Luna aniversat 720 de ani de atestare 
documentară, se reflectă în următoarele două 
poeme, pe care le redăm în continuare cu 
convingerea noastră că  viitoarea publicare va 
îmbogăţii zestrea culturală a comunei şi 
patrimoniul literaturii naţionale cu expresia unui 
spirit creator de mare sensibilitate şi veridicitate 
a trăirii. 

 
       TATĂL NOSTRU 

Tatăl nostru 
care le eşti în ceruri 
 

eu, fiul tău, Ioan 
adică Horia Emil şi Iancu Şerban; 
Ileana – adică 
Iancu Ştefan şi Călin; 
Iuliu – adică 
Brânduşa şi Cosmin; 
Mitru– adică 
Romana şi Stanca; 
Maria – adică  
Lucian; 
Lie şi Victoria 
 
Mărioara, Ştefan, 
Mioara şi Călina 
 
te rugăm să ne ierţi; 
venim rar la tine; 
sîntem foarte ocupaţi 
cu trăitul; 
stăm la rînduri 
aşteptându-ne rândul 
 
şi acum 
dacă ţi-e cumva frig 
O să dau puţin foc 
pământului 
să te încălzeşti 
dragă tată 
dulce tată 

 
     COMUNA LUNA 
(comunicare ştiinţifică) 

com. Luna 
jud. Cluj 
cod 3364 
eu cred că  
a coborât din Apuseni 
pe Arieş 
un bătrân pleşuv 
sau cu plete 
nu se ştie 
a adunat desigur 
nişte bărbaţi 
câteva femei şi câteva fete 
într-o dimineaţă 
de primăvară 
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după mai multe ierni grele 
la râu şi a spus 
fire-ar să fie 
hai Arieşule 
să ducem luna 
în câmpie 
 
au ajuns la şoseaua 
Potaissa – Luna 
au întemeiat satul acesta 
apoi un deal cu  
pădurea mare 
pădurea mică şi sus 
pădurea jiurjişului 
 
vorbele documentului 
din 1270 de vânzare 
Terra vacua – 
Habitans nullus 
sunt o porcărie 
ordinară pe care nu o cred nici 
copiii dintr-a doua primară 
pe numele lor 
Iulius 
Traian Ioan Tiberius 
Septimius 
uneori Ilie 

 
pe aici 
copiii cresc în dragostea mamelor 
încă de pe vremea 
dacilor şi romanilor; 
când ei încep 
să facă primii paşi 
Ele protejându-i cu braţele spun: 
                              caru meu, 
                            caru meu, 
                            ăsta-i puişorul meu 
şi, în sfârşit 
caru e clar pentru oricine 
din latinescu carus, cara, carum 
însemnând drag, iubit 
vine. 
 
În finalul acestei sumare evocări a uneia 

din personalităţile de excepţie care au ţâşnit din 
Luna spre zarea nemuririi ţinem să mulţumim 
domnului Horia Popa şi doamnei dr. Otilia 
Hedeşan, doamnei Maria Popa şi domnului 
Dumitru Popa de la care am obţinut informaţiile 
prezentate. 

 
Dr. ing . Gheorghe Indre 
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Imaginea unei străzi din Luna teritoriul marginit de panglica Arieşului şi protejat de coată ca de un 

zid  natural decetate 
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                      Recenzii şi cărţi primite la redacţie 

 
       O ALTFEL DE LUMINĂ 
         de Vasile Moldovan 

 
       Ion Stirbulescu 
    Ion Stirbulescu a avut o carieră exemplară în 
domeniul energeticii româneşti. Aşa cum ni/l 
prezintă inginerul Gheorghe Indre în Cuvânt 
înainte la cartea de poeme “Gânduri târzii…” 
(Editura Perfect, 2003), el “şi-a dedicat întreaga  
activitate profesională activităţii de distribuţie , 
furnizare şi utilizare a energiei pentru toţi 
consumatorii industriali, comerciali şi casnici, 
racordaţi la  reţelele de distribuţie de pe 
teritoriul oraşului Bucureşti. Prin energia de 
care a dat dovadă, prin seriozitatea şi 
maturitatea cu care a tratat problemele de 
serviciu, prin pasiunea şi devotamentul său, prin 
strădania permanentă de a se autoperfecţiona, 
inginerul Ion Ştirbulescu a devenit o adevărată 
legendă a actualei Filiale de Distribuţie 
Bucureşti şi chiar a energeticii româneşti de 
după război.” 
    Puţini oameni ştiau în timpul vieţii sale că Ion 
Ştirbulescu crează şi o altfel de lumină decât cea 
electrică, şi,  anume , lumina sufletului său, 
transmisă prin poezie. Am aflat târziu despre 
această comoară spirituală, ca şi alţi iubitori de 
frumos, de la editorul său, domnul Gheorghe 
Indre, care ni-l prezintă pe vechiul lui coleg şi 
prieten şi în ipostaza de poet: “Ca om, Ion 
Ştirbulescu a rămas în amintirea celor care l-am 
cunoscut, ca un model de intelectual sensibil, 
foarte inteligent, înzestrat cu un foarte ascuţit 
simţ al umorului, un om cu o foarte mare putere 
de muncă şi cu o capacitate de dăruire rar 
întâlnite. Ceea ce însă a strălucit la el ca un 
giuvaer în mulţimea de calităţi cu care 

Dumnezeu l-a înzestrat, a fost un talent literar 
productiv şi fermecător care a  făcut să ne 
rămână un mare număr de rondeluri şi 
sonete(din păcate nepublicate încă până acum) 
adevărate bijuterii, care iluminează sufletul şi 
mintea cititorului, transferând o mare emoţie şi 
nu arareori ilustrând şi generând  tulburătoare 
meditaţii pe marginea rostului vieţii şi al lumii.” 
      Mirajul tiparului ne ajută pe cei care nu l-am 
cunoscut decît din auzite să ni-l închipuim 
aievea pe poetul Ion Ştirbulescu. La şapte ani 
după ce au văzut lumina tiparului, unele dintre 
poemele sale par atât de vii şi de actuale, de 
parcă ar fi fost scrise azi. Pentru început să 
(re)vedem împreună un autoportret al poetului: 
 
                 Eu sunt un număr scris pe-un zar 
                 Cu feţe multe, infinite. 
                 M-am vrut pe ţărmul mării far 
                 Dar gazul mi-este pe sfârşite… 
 
                  Sunt înţeles şi ne-nţeles, 
                  Din toate câte-o jumătate 
                  Sunt fruct sub brumă, necules 
                  Rămas din vremi îndepărtate. 
 
   Zestrea pe care Ion Ştirbulescu  o lasă 
posterităţii cuprinde în primul rând balade. 
Poetul scrie cu graţie pe o gamă variată, de la 
subiecte antice inspirate din Biblie sau din 
mitologia greacă, până la probleme de stringentă 
actualitate. Versurile sale au tăietura clasică, 
tinzând, stranie coincidenţă cu numele editurii la 
care apare cartea, spre perfecţiune. El versifică 
pe  aproape orice temă cu mare uşurinţă, 
realizând poeme de  mare muzicalitate. 
Cuvintele sunt alese şi potrivite, conform artei 
poetice argheziene, cu gust şi măsură. 
      Trebuie să spun însă că diversitatea excesivă 
dezarmează uneori iar ordinea poemelor e cel 
mai adesea aleatorie. Presupun că dacă volumul 
ar fi apărut în timpul vieţii autorului, ar fi fost 
altfel structurat, ar fi avut o mai strânsă 
coerenţă. Dar cu toate aceste imperfecţiuni, 
“Gânduri târzii…” mi se pare  una din cele mai 
consistente, mai dense cărţi de poezie publlicate 
în primul deceniu al mileniului III. Cartea, cum 
sugerează titlul, este tipărită târziu (poetul 
neputându-se bucura de apariţia ei) , dar nu 
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tardiv. Şi în acest caz se adevereşte zicala “Mai 
bine mai târziu decât niciodată.” 
      Poemelor de inspiraţie antică, având un uşor 
ton didactic, le prefer cele de strictă actualitate. 
Spre pildă, iată cât dramatism cuprinde poema 
“Bătrâneţe”: 
 
         Când tot mai mulţi se duc, pe rând, din leat 
         Rămân în crivăţ să mă zbat stingher, 
         Cu ramuri desfrunzite către cer 
         Şi-n jurul meu e codrul defrişat! 
 
    Marcat profund de tristeţe, poetul se simte un 
continuator  în spirit şi atmosferă al lui G. 
Bacovia. Însuşi titlul poeziei din care vom cita, 
“Autumnală”, poartă la vedere amprenta 
bacoviană: 
 
        Afară e rece şi plouă mărunt, 
        Iar vântul se joacă prin păru-mi cărunt. 
        Se-aude doar ploaia, nimic, doar atât 
        Şi plouă întruna la fel, mi-e urât! 
 
        Pe cer nu sunt stele, cu toate sunt moarte 
        Iar luna şi-ascunde şi cealaltă parte. 
        Sunt singur, mi-e teamă, îmi vine să strig, 
        Dar nu am putere şi clănţăn de frig. 
 
    Multe dintre poeme sunt sonete, în care 
autorul renunţă la endecasilab, în favoarea unor 
versuri mai scurte. Dar punctul lui forte îl 
constituie rondelul. La acest gen, care poate fi 
asemuit ca şi sonetul cu un pat al lui Procust, 
Ion Ştirbulescu are o imaginaţie de nestăvilit. El 
închină câte un rondel unor fenomene sau stări 
de fapt, precum: vinovatului, încărunţirii, 
declinului, moştenirii, motivaţiei, luptei cu sine, 
neputinţei, mascaradei, foametei, , gândurilor 
răvăşite, zorilor sumbre, dorului nebun, 
crezurilor topite, dezbinărilor fără noimă 
ş.a.m.d. Unele din ele au un umor amar, sunt 
făcute să amuze potenţialul cititor. Altele sunt 
scrise pe un ton grav, cum e, bunăoară, 

‘’Rondelul anilor ce trec’’, în care îşi prevestea, 
pesemne, propriul sfârşit: 
 
           De ce-o fi gustul anilor amar 
           Şi-i roata lumilor tot mai grăbită? 
           Mi-e trecerea, de-acum, istovită 
           Prin îmbâcsitul nostru furnicar. 
           Nici nu mai am de fapt, ce da prin sită 
           Şi de-aş avea,  mi-e ciurul prea murdar… 
 
        Se întâmplă cu poezia lui Ion Ştirbulescu 
un fenomen similar celui din Steaua lui 
Eminescu. Ea a fost cvasinecunoscută în timpul 
vieţii poetului dar ni se relevă, cu o autentică 
strălucire, acum când el nu mai este printre noi. 
Este meritul Editurii Perfect pentru această 
recuperare literară. Importanţa acestui act 
recuperator este subliniată şi de un reputat 
istoric, academicianul Dan Berindei, care în 
portretul pe care i-l face poetului afirmă: “ 
Editarea acestor poezii reprezintă un act necesar 
pentru istoria literaturii noastre – deoarece cred 
că nu se cuvenea ca Ion Ştirbulescu să rămână 
dincolo de zidurile ei, ci el trebuia cuprins 
înlăuntrul ei…” 
 

               

   
                
 

 
 



           Gândul Anonimului nr. 39-40                                                                           Decembrie  2010  
 

71 

 
O carte document de mare valoare pentru 

istoria contenporană a energeticii româneşti 
 

Am primit zilele trecute din partea unuia dintre 
autori domnul prof. dr.ing. Victor Vaida o carte 
document, a cărei răsfoire mi-a produs o emoţie 
profundă deoarece  conţine în ea o mărturie 
despre înfiinţarea în martie 1990 a Societăţii 
Inginerilor Energeticieni din România ( SIER) 
proces în care l-a acea vreme m-am implicat 
sufleteşte angajând tot entuziasmul de care 
dispuneam.   
Cartea despre care vorbesc “Societatea 
Inginerilor Energeticieni din România S:I.E.R.- 
20 de ani de activitate 1990-2010” autori Fănică 
Vatră şi Victor Vaida, Editura SIER Bucurşti 
2010, este o carte document, o mărturie 
susţinută de documente care reflectă evoluţia şi 
creşterea acestei asociaţii ca parte reprezentativă 
a societăţii civile româneşti.  

SIER s-a afirmat în toţi aceşti ca o prezenţă 
activă pe teritoriul de existenţă al energeticii 
într-o perioadă de schimbări profunde, de 
restructurări şi regândiri ale modului de 
organizare şi desfăşurare a activităţilor din 
sector. Aşa cum rezultă cu claritate din paginile 
cărţii SIER a evoluat ca un organism viu, şi-a 
adaptat modul de lucru, componenţa, 
preocupările şi legăturile, evoluţiei mediului de 
afaceri din energie, a reuşit să îşi dovedească 
utilitatea şi posibilităţile prin încheierea unui 
mare număr de contracte prin care membri 
individuali şi organizaţia în sine au contribuit la 
soluţionarea unor probleme precis definite din 
mulţimea de provocări cu care s-a confruntat 
energetica a ultimilor ani. Organiazarea 
periodică Conferinţei Naţionale de Energie  
unor simpozionane cu teme de strictă actualitate 
şi utilitatea practică cum sunt Simpozionul de 
Siguranţă în energetică şi Simpozionul de 
informatizare  a industriei energetice, precum şi 
colaborarea cu alte asociaţii din ţară şi din 
străinătate, sunt fapte prezentate elocvent în 
conţinutul cărţii, ca dovezi ale constanţei 
prezenţei SIER în societatea civilă. 
Felicităm autorii pentru iniţiativa realizării 
acestei lucrări valoroase şi necesare, pentru 
contribuţia şi efortul lor personal de a susţine 
creşterea şi dezvoltarea organizaţiei şi urăm 
SIER ani mulţi cu realizări şi împliniri tot mai 
notabile spre binele economiei şi societăţii 
româneşti. 
 
           Dr.ing. Gheorghe Indre 
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                                            Ecouri în presă 
 
 Semnal de presă apărut în ziarul Observatorul militar nr. 35 din septembrie 2010
 
        

 
 

Semnal de presă revista Frontiera nr. 9/2010 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aceste două  numere ale revistei  au apărut graţie sprijinului 
financiar acordat de sponsorul nostru, Societatea Energobit SRL 
din Cluj Napoca, căruia îi mulţumim pentru interesul manifestat 
pentru sprijinirea culturii şi tradiei ardeleneşti. Mulţumim de 
asemenea şi Parohiei Ortodoxe  din Comuna Luna, pentru 
sprijinul nefinaciar şi pentru suportul moral al strădaniei noastre 
de a reliefa valoarea comunei Luna, a oamenilor pe care i-a dat de-
alungul vremii, şi pentru susţinerea convingerii noastre că Luna 
trebuie să rămână un nesecat izvor de valoare omenească 
adevărată. 
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Incursiune în lumea vizualului 
Începând cu aceste numere ale revistei noastre extindem aria de cuprindere cu mici 
incursiuni în lumea artei vizuale şi prezentăm reproduceri ale câtorva tablouri semnate 
de profesorul de educaţie plastică şi pictorul contemporan Baciu Vladimir. 

 

 
 

                 
 Lan de floarea soarelui                   Peisaj din Ghirişul român                           Natură statică

                     
        

 

 

”Vladimir Baciu pictează de mic. Credincios 
principiului că “în artă e bine să te exprimi prin mai 
multe mijloace”, a îmbinat pictura de şevalet cu 
ceramica şi cu desenul. Iar în urmă cu 20 de ani şi-a 
descoperit pasiunea pentru icoane”. Andreea Dogar 
EVZ.RO, 2 iulie 2009 

Vladimir Baciu 
Pictor contemporan 

  

 

     

Ne apropiem de sfârşitul celui de al optulea an de apariţie a publicaţiei „Gândul 
Anonimului” editată de cenaclul Anonimul. Consemnăm cu bucurie creşterea intersului 
pentru revista noastră şi îmbogăţirea numărului şi calităţii materialelor primite de la 
olaboratori.  

Cu convingerea că eforturile noastre vor fi suţinute şi  pe viitor de sătenii din luna şi 
de autorităţile locale continuăm să ilustrăm aspecte din trecutul impresionant şi prezentul 
plin de încercăr , pe care le înregistrează în evoluţia ei seculară comuna noastră natală. 
Acum la sfârşitul primului deceniu din târul secol 21 urăm din partea membrilor 
cenaclului şi a redacţiei revistei un cald şi sincer „La mulţi ani cu fericire şi sănătate!”  
tuturor cititorilor şi colaboratorilor noştri. 

Veneţia 
         Zbor 

  Case în Prahova 


