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NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul IX 
de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor 
de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că 
există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită 
să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. 

Prin urmare, odată intraţi în acest an, al nouălea, 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 şi alţi susţinători. 

2) SALA COLOANELOR – ANTOLOGIE de proză 
scurtă şi poezie, 3 volume cu acelaşi titlu, editate 
succesiv în anii 2004, 2005 şi 2007 (250 exemplare 
fiecare, cu peste 120 pagini). În cuprinsul acestora, o 
selecţie din articolele trecute prin purgatoriul publi-
caţiei Gândul Anonimului, corectate şi adăogite 
alături de altele inedite, Editura BREN Bucureşti.  

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) ”Profesor Nicolae Mazere – Un destin asumat“, 

209 pagini, 300 exemplare, cu o prefaţă de Dan 
Gîju (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 neferi-
citul eveniment, 224 pagini, 400 exemplare. 
Autori: col. (r) Ion Mazere-Luneanu şi dr. Gelu 
Neamţu (Cluj), prefaţa de prof. univ. 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 exemplare. Editura 
PERFECT Bucureşti, 2008.  

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 istoricul Ioan-
Aurel POP, membru al Academiei Române. De asemenea în 
acest număr dublu publicăm poeme şi texte scrise de poetul 
Lucian Gruia şi o rubrică nouă de incursiune în lumea 
folclorului transilvan.  

Colaboratorii care au publicat în „Gândul 
Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2010 îi redăm în 
ordinea alfabetică: 

Andrei Constantin, student, Ardutean Alexandra, 
elevă, Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea 
Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară 
”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu 
Livia, profesor, Câmpia Turzii, 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), 
Epure Ion, col. (r) dr. ing., 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, 
Lucian Gruia, poet, Mazere Patricia, elevă, Miron Mihai, col. 
(r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, 
scriitor, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în 
toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Prodan 
Dumitru aviator (r), Scurtu Ioan, prof. univ. dr., Scutelnicu 
Vasile, Răduică Sever Constantin, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), 
Vatrici Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe Grl. Bg.(r) dr., 
Vintilă Nicu, avocat, prof. univ. dr. 

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea 
umbrelor: 

 Teodor Dobre – 5 aprilie 2006 
 Suciu Ion – 30 noiembrie 2008 
 Vatrici Mircea – 23 august 2010 

Dumnezeu să-i odihneasc

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) 
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Proză scurtă şi fragmente 

 

 

Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

Î N T O A R C E R E   Î N   T I M P 

Sătenii de altădată şi acum 

VI 

Tuşa Iulică 

 

   Au trecut ani de atunci. Mă aflam în satul natal 

într-o zi frumoasă de vară. Reţin că soarele trecuse 

de crucea zilei, iar zăpuşeala  se mai potolise ceva. 

Tocmai bine s-o iau pe cărările bătute în copilărie, 

să-mi împrospătez amintirile şi să pătrund mai 

convins în taina unora mai dificile. 

   În poarta casei părinteşti, na, încotro s-o apuc 

mai întâi ?  Ezit o clipă. Mai apoi pe traseu 

întâlnesc  mulţi săteni cu păsurile lor. Ghiţă, un 

amic vechi , mai dispus se destăinuie : nu ştiu cum 

se face, că pe măsură ce îmbătrânesc amintirile din 

copilărie, cred nu întâmnplător, dau năvală mai 

abitir peste mine. Asta deoarece născut şi copilărit 

la ţară  eu continui să cuget şi să reacţionez 

aidoma la  semnalele  tradiţiei patriarhale cu 

datinile ei nescrise, dar respectate de săteni cu 

înţelepciune nativ-matură, pe care cu îngăduinţă  

le pot rezuma, astfel : MUNCĂ, preocupare 

sinceră  de la mic la mare, după puterile şi 

priceperea fiecăruia, baza existenţei pământeşti ; 

CREDINŢĂ şi CINSTE după zicala  »ce ţie nu-ţi 

place, altuia nu-i face », norma morală a tradiţiei 

săteşti ; TEAMA DE PĂCAT, nu de jandarmi,  

legătura  sufletească între lumea pământească şi 

veşnicia cerească; TRECUTUL, de  cunoscut şi 

respectat, sursa formării noastre ca neam, limbă, 

credinţă şi scut pentru prezent şi viitor; 

APĂRAREA MOŞIEI (ŢARA) la nevoie cu preţul 

vieţii, cum au făcut-o şi străbunii ca să fim şi să 

rămânem ceea ce suntem. Cine mai ştie, aceste 

rosturi , azi la a 93-a  aniversare a Unirii tuturor 

celor de un neam în România Mare la 1 

Decembrie 1918,  dată care a făcut epocă 

istorică,  sub impulsul tradiţiei patriarhale,  după 

atâtea secole de asuprire străină,  tot mai mult 

date uitării,  voit sau nevoit , uitare care nu iartă, 

iar răsplata e greu de bănuit.  

   Pentru că iată, din păcatele noastre şi, 

îndeosebi ale conducătorilor, România cu 

adevărat întreagită  şi liberă nu a durat decât 22 

de ani (1918-1940). Deoarece la puţin timp după 

unire apare criza economică (1929-1933) iar pe 

plan politic mişcări naţionalist-dictatoriale 

revanşarde şi revizioniste, gestionate cu urmări 

nedemne pentru trecutul ţării, context în care 

parte din ţările europene care ne-au recunoscut 

Unirea, din interese proprii meschine, fără nici 

un drept, decid predarea unor teritorii româneşti 

altora, predându-le fără să ne opunem ca 

polonezii, conducătorii de atunci laşi nefăcând 

apel la popor pentru apărarea acestora. Au urmat 

şi alte cedări când suveranitatea ţării a fost 

încălcată de Germania hitleristă şi de Rusia 

comunistă, chiar dacă nu aveau alte opţiuni, 

măcar să nu fi cedat fără nici o încecare de 

rezistenţă… 

    Dar se pare că nici în prezent nu păşim pe 

calea care duce la progres economic  şi la 

păstrarea autonomiei, dorită de popor, în U.E., 

egali cu alţii mai egali… care hotărăsc totul.  

Ghiţă socoteşte că  prntru aceste situaţii ce par 

fără rezolvare, salvarea  trebuie căutată în 

actualizarea soluţiilor  din trecut, care au făcut 

istorie, aşa le percepe el acum ca beneficiar al 

primei generaţii după unire, când patriotismul de 

la mic la mare au făcut casă bună cu poporul. 

 

 * 

*     * 

 

 Uşurel, uşurel, împreună cu Ghiţă  o 

luăm pe scurtătură ca să ajungem la Tuşa Iulică.   

Tuşa tocmai venise de la vecernie, 

îmbrăcată în negru din cap până în picioare, 

numai năfrămuţa era albă, ţinută în mână cu un 

fir de busuioc. 

- Sărut mâna tuşă! o salută Ghiţă cu 

sfială, deoarece formula aceasta de politeţe îi era 

străină ei. 

- Doamne ajută! Răspunse afişând un 

zâmbet mimat, din care Ghiţă nu ştia ce să 

aleagă: dojană sau afecţiune. 

Dă-i Ileană un scaun să şadă, să ne stea 

cloştele pe cuibar. O sintagmă cu haz adresată de 
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săteni uneori celui sosit. Tuşa, din tindă intră în 

camera dinainte, sau cea mare cum o numesc 

lunenii, să-şi schimbe straiele de sărbătoare, firul 

de busuioc mi-l oferă mie ca un talisman. Dovadă 

că e bine dispusă să poată fi abordată cu celea 

urmărite. Schimbată, tuşa începe să cotrobăiască 

peste tot, că uitase unde şi-a pus andrelele. Fac 

ochii mari şi privesc la ea ca la o icoană. 

Bătrâneţea n-a ciufulit-o: firavă dar nu 

neputincioasă, trupul încă drept, privirea clară, faţa 

albă cu uşoare riduri îmbumbate sub bărbie. 

Plăcută la înfăţişare. 

Cu memoria lucidă te uimeşte câte ştie din 

propria trăire şi văzute pe la alţii din sat, că până la 

90 de ani i-a fost dat să traverseze multe obstacole, 

ea copilărind într-o familie numeroasă, ca la ţară, 

alături de 11 fraţi. Până la 17 ani a înfruntat pe 

lângă greutăţile inerente familiei şi umilinţele 

imperiului austro-ungar într-o comună de români 

neaoşi cu tradiţii şi practici străbune, a trăit 

bucuria marelui vis românesc când clopotele 

bisericii transmiteau vestea – Unirea Transilvaniei 

cu Ţara, a suportat calamităţile celor două 

războaie mondiale, nu uşor date uitării, cum îi 

place să se destăinuie uneori. Tocmai bine pentru 

a-şi confrunta Ghiţă unele nedumeriri despre care 

are dovezi controversate. 

Pentru a-i trezi lui Tuşa aduceri aminte 

despre viaţa femeii cu mulţi copii la ţară de care 

nu odată vorbea cu supărare, aminteşte el mai întâi 

două episoade dramatice. 

- Tuşă, îţi mai aminteşti de verile acelea 

când aproape toată suflarea satului era la lucrul 

câmpului, iar copiii mici de la mai multe familii 

erau lăsaţi într-o ogradă supravegheaţi de o 

bătrână? La noi pe deal, Buna Sofie ne-a ocrotit 

copilăria, Dumnezeu s-o odihnească. Eu nu-mi 

amintesc, am aflat de acestea de la mama. Mai 

mărişor am reţinut de la părinţi că şi în acele 

împrejurări când munca câmpului era în toi, se 

mai găsea câte unul, cei drept mai rar,  care în 

creştetul zilei umbla pe două cărări. Părinţii se 

fereau să-i pronunţe numele, reţinând doar că 

omul nostru locuia undeva pe lângă Drumul Ţării.  

… Din viaţa acestuia, care ocazional mai făcea pe 

meseriaşul, am reţinut un episod incredibil,. 

Într-o zi bună de lucru, omul amintit 

rămas acasă îl apucă nervii că soţia nu s-a întors 

încă de la câmp. Nu s-a întors biata femeie că 

muncea, cu copiii după ea, ca o sclavă iar bărbatul 

nu avea pe cine să-şi descarce nervii. Agitat peste 

măsură cotrobăia peste tot bolborosind, de nervi a 

început să spargă blidele şi înjura femeia de nori, 

de soare, de mă-sa… 

În ziua aceea el a mai venit odată acasă de 

la făgădău băut, dar cum a intrat să mănânce, în 

tindă, unde se afla mâncarea pe cuptor, l-a 

doborît rachia şi n-a mai avut putere să închidă 

uşa; câinele, mâţa şi găinile au intrat peste el şi l-

au lăsat flămând. Când s-a trezit a uitat de 

mâncare şi a luat-o din nou spre făgădău să se 

dreagă şi s-a dres bine. Apoi tot el lihnit de 

foame începe să facă gură mare. 

- Aţi văzut oameni buni femeie ca asta? 

Strigă, desfigurat la faţă, împleticindu-se pe 

picioare, cu ochii la blidele sparte din faţa casei, 

de pe care câţiva pui de găină mai ciuguleau 

resturile rămase. 

- Să mă lase ea cât e ziua de mare 

flămând ca un câine şi să plece nătăroaia fără să 

întrebe ceva. Cum se opintea şi ţipa mai tare 

pentru a-şi vărsa năduful împotriva femeii, se 

năduşi, tuşind zdravăn, suferind şi de astmă. 

- O să-i arăt io, vorbea singur şi 

ameninţa. Apoi se împiedică şi cade ca un butuc, 

rostogolindu-se în praf. De câteva ori a încercat 

să se ridice, nereuşind, după mai multe zvârcoliri 

ca o râmă, adoarme. 

Către seară se arată soţia păşind cu greu 

de zdroabă, cu sapa pe umăr, un copil în braţe, 

altul mai mărişor după ea, târa o traistă goală în 

chip de joacă. Se întorcea femeia de la câmp cu 

copiii mici, neavând cu cine-i lăsa acasă în 

siguranţă. Se vede Tuşă că erau şi asemenea 

situaţii mai vitrege ca la noi pe Deal cu Buna 

Sofie. 

Când bărbatul dă cu ochii de femeie, 

încă de la poartă o ia în primire cu înjurături şi 

ameninţări. 

- Să mă laşi tu flămând, cap prost de 

femeie şi o croieşte peste spinare cu o scurtătură 

de lemn ce i-a căzut în mână. Femeia nu zice 

nimic, alergă mai întâi să aşeze copilul mic lângă 

frăgar, să nu fie lovit de nărăvitul bărbat, apoi se 

îndreaptă spre el să-l îmbuneze. El, nimic, o mai 

loveşte odată. Ea se aşează în genunchi, 

rugându-se s-o ierte. 

- Linişteşte-te să nu ne facem de râs în 

faţa vecinilor şi a satului care iată se întoarce de 

la câmp. Şi, încearcă să-l convingă că, la plecare 

i-a pregătit mâncarea pusă pe cuptor ca altădată. 

El, nimic – taci din gură, o îmbrânceşte, înjură şi 

o loveşte. Ea suportă gemând surd, parcă să n-o 

audă cineva, să se facă de râs. Copiii plâng, cel 

mărişor o ţine de rochie ca şi cum ar vrea s-o 

apere. Tatăl abrutizat de alcool îl împinge brutal, 

să-şi descarce nervii pe biata femeie. 

O situaţie nemaipomenită! Şi când te 

gândeşti acum cât era femeia de vlăguită de 

muncă, dar în putere, numai un brânci de i-ar fi 

dat mototolului de bărbat, s-ar fi dus cât colo. 

Dar vezi, concepţia dominantă de atunci nu-i 
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permitea s-o facă – bărbatul fiind considerat 

stâlpul casei, stăpânul familiei, iar femeia trebuia 

să se supună şi să rabde că d-aia e femeie. Aşa 

stând lucrurile femeia se abţine să riposteze , sau 

măcar să fugă. Unde? 

- Tu femeie, îi veneau ei în minte în acele 

clipe sfaturile altora mai bătrâne – dacă uneori te 

bate bărbatul, că o avea şi el necazurile lui, trebuie 

să rabzi, de vrei să mai poţi scoate capul în lume şi 

să-ţi creşti copiii în cinste cu tată şi mamă, să nu 

se împrăştie în cele patru vânturi …. 

- Bine, măi cap nătărău de femeie, 

continuă el s-o mustre şi o îngheoldeşte cu 

picioarele, ea ghemuită jos nu schiţează nici un 

gest – nu te-ai gândit un pic, bărbatului acasă nu i-

o fi foame şi dacă s-a odihnit la amiază că şi el 

munceşte … Ce? Cine să-l întrebe. Aici bărbatul, 

paradoxal, avea dreptate. Deoarece nu s-au văzut 

nici o dată atâtea muşte, ca în roiul acela care-i 

bâzâia pe la gura căscată şi nările umezite, după ce 

căzuse în faţa casei trântit de băutură. 

- Iartă şi tu, insistă femeia făcându-şi 

cruce – pe sufletul mamei că e moartă şi a copiilor 

ce plâng, că nu mint. Eu până în zori am terminat 

mâncarea, iar partea ta am aşezat-o pe cuptor cu 

toată rânduiala, am hrănit galiţele, am dat văcuţa 

la ciurdă, am luat sapa, ulciorul cu apă şi copiii, ba 

am luat mâncare şi pentru tine, crezând că ţi-o 

veni gândul bun, să vii după noi la câmp, că, să ştii 

după ploaie mohorul şi pălămida năduşe 

cucuruzul. 

- Taci din gură, ce tot botocăneşti şi o mai 

loveşte odată şi încă odată cu picioarele în coaste 

şi piept. Ea se prăbuşeşte complet fizic şi moral în 

aceeaşi ţărână din faţa casei. O podidesc lacrimile 

şi o sudoare rece îi cuprinde tot corpul, dar nu 

scoate un cuvânt. Copiii îngroziţi plâng mai tare 

repetând: mama, mama!... 

Aşa a trăit biata femeie cu nărăvitul de 

bărbat nu o zi, o viaţă şi chiar dacă s-a ales în 

urma multor lovituri cu o infirmitate, deplasându-

se tot mai greu sprijinită în cârjă, până şi-a dat 

obştescul sfârşit. – Convinsă că o femeie d-aia e 

femeie să rabde pentru a-şi putea creşte copiii în 

cinste şi să poată scoate capul în lume …Ce să 

înţelegi din aceste vorbe decât instinctul matern 

însufleţit de credinţa că, prunciiii daţi de 

Dumnezeu trebuie apăraţi  cu jertfa  vieţii 

tale....caz despre care am auzit de la alţii. 

ONEAŢĂ 

Altă dată, Tuşă, îmi amintesc, deja eram 

mai mărişor,  de un scandal ce începea de la 

Oneaţă, vecin cu noi, care de felul lui era harnic, 

omenos, numai când se îmbăta, rar, devenea  altul. 

Despre trecutul lui cunosc că a încercat multe. O 

bună bucată de timp a ciobănit prin Regat la 

diferiţi stăpâni. Totuşi preocupările sale câte or fi 

fost practicate departe de familie, într-un anumit 

gen de libertinaj nu i-au ameliorat starea, 

dimpotrivă a devenit mai ursuz, iute la mânie şi 

tot mai greu de înduplecat. În aceste condiţii 

viaţa de familie a devenit un coşmar. 

Când se îmbăta, Oneaţă nu mai era în 

stare să-şi înfrâneze instinctele viscerale. Cum 

intra în ogradă începea spectacolul. Mai întâi da 

cu clopul de pământ, arunca haina cât colo, intra 

în conie, punea mâna pe ce găsea şi îşi căuta 

femeia să se răzbune. Nu o dată, ci de câte ori se 

îmbăta el îşi alerga nevasta, copiii şi socrii cu 

cuţitul în mână, să-i taie în bucăţi. Uneori punea 

mâna pe coasă să-i cosească precum  iarba. 

Familia îi cunoştea năravul şi nu-i sta în cale 

până se trezea. 

Fără să vrei îţi vine în minte. – Ce s-ar fi 

întâmplat dacă Oneaţă prindea pe careva din cei 

fugăriţi. De fapt cum s-a şi întâmplat într-o zi 

nefastă , când Ionuţ, socrul său, mai obosit a fost 

ajuns din urmă sfârşind tragic. Curios, nu tăiat cu 

cuţitul ce stârnea groază în mâna lui Oneaţă, ci 

târât în conie, trântit jos, iar cu pâinea de pe 

masă a fost sufocat prin apăsare peste gură până 

şi-a dat sufletul. Fără să aibă cineva curajul să-i 

vină în ajutor. – Na mănâncă, să nu te mai aud 

… îi oferă ginerele socrului pâinea morţii. 

În amurgul veşniciei probabil îi fulgera 

lui Ionuţ prin memorie ultimul dangăt al 

clopotelor vieţii, trase de el, fiind clopotarul 

satului şi alaiul de la nunta singurei sale fiice, 

Anica, căsătorită cu Oneaţă, în care şi-a pus 

speranţa ocrotirii bătrâneţelor, dar ca o ironie a 

soartei sale, ginerele avea să-i pună capăt zilelor 

în propria casă, cu propria pâine. Un tragism atât 

de barbar încât chiar mă gândesc dacă nu greşesc 

prin amintirea lui. Probabil aş fi evitat s-o fac, 

dacă tragedia familiei s-ar fi oprit aici şi nu ar fi 

evoluat pe un alt plan foarte greu pentru mine să-

mi explic fenomenul. Poate alţii … 

ANICA 

… soţia lui Oneaţă era o femeie 

plăpândă ca o scobitoare, negricioasă, cu ochii 

adânciţi în orbite de părea mult mai bătrână 

decât o dovedeau anii, însă era energică. În ale 

gospodăriei avea rosturile la locul lor, ca la alte 

femei de-o seamă, cu osebire că mai trăgea câte 

o ţigară. Caz necunoscut la o femeie de la ţară. 

De ce fuma lelea Anică? Iată o altă 

problemă inexplicabilă, ca şi cele de mai sus. 

Mie ca nefumător convins îmi venea 

greu să-mi explic fenomenul din punct de vedere 

biologic, ci mai mult teoretic pot emite o ipoteză. 

– Probabil această naivă şi puţin obişnuită 

practică la Anica să fi derivat din caracterul său 
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instinctiv mai aparte. Deoarece ca femeie Anica s-

a dovedit pe parcurs că e capabilă şi de altele, mai 

puţin obişnuite: instinctiv să-l iubească pe Oneaţă 

tot atât de mult cât îl ura. În anumite împrejurări 

când nu ştia cum, sau nu putea trăi din plin unul 

din sentimentele lăuntrice contradictorii, răbda 

cumplit apucând ceva la întâmplare, ţigara ori 

altceva … Moment în care ţigara nu constituia 

prilej de extravaganţă ci mai degrabă o clipă de 

refulare a unor pasiuni instinctive ce îi răvăşeau 

fiinţa. Ea fumând probabil încerca să se ascundă în 

perdeaua de fum vineţiu pentru a scăpa de tortura 

sentimentului de afecţiune şi ură faţă de Oneaţă, 

sentiment care intrigant le alimentează pe ambele 

în aceeaşi măsură. Numai aşa putem admite măcar 

în parte de ce Anica după vitregia dramei în care 

îşi pierde părintele, nu-l părăseşte pe Oneaţă. 

Dimpotrivă, resursele ei instinctiv senzuale o 

copleşesc determinând-o să-i facă bărbatului dese 

vizite la Aiud, locul de detenţie. Prilej, paradoxal, 

să lase la o parte ceea ce aparent îi învrăjbea pe 

ambii, ba chiar să găsească loc pentru scurte idile 

şi raporturi sexuale cu bărbatul-demon, în urma 

cărora rămâne însărcinată. Astfel, după efemere 

clipe de satisfacţii, pe furiş, la dramele ei sufleteşti 

, mai vechi, se mai adaugă una, de natură tot atât 

de greu de justificat moral, care pune la îndoială 

cinstea ei. Ruşine, greu de suportat de Anica cu 

burta la gură, când unele vecine o arătau cu 

degetul. – Uită-te la ea, femeie în toată firea cu 

cinci copii, până mai ieri te cuprindea mila câte 

îndură cu bărbatul ei, iar acum apare ca după o 

nuntă câinească. Ura încrâncenată în concurenţă 

cu afecţiunea frivolă faţă de Oneaţă, clocoteau ca 

într-un vulcan, în inima acestei femei firave. 

Zbuciumul ei lăuntric tot mai devastator s-a 

prelungit până când echilibrul contrastelor din 

suflet s-a rupt, prăbuşindu-se într-un hău. 

Atunci Anica, într-o încăierare cu Oneaţă, 

după ieşirea din detenţie, fiind surprinsă văruind 

pereţii casei , pe sacră, fără să vrea , printr-o 

mişcare de evitare a loviturii, l-a stropit cu 

bidineaua plină  de lapte de var în ochi, orbind-ul 

pentru totdeauna, marcându-i astfel destinul, 

pentru a-şi trăi zilele rămase neputincios, într-un 

anonimat total până la moarte întreţinut din mila 

rudelor. Astfel tristă întâmplare pentru  Anica 

pune capăt unei stări contradictorii ,  soarta 

bărbatului ei fiind asemănătoare cu a nefericitului 

scorpion, tot atât de temut în viaţă, care soarbe cu 

nesaţ, fără teamă din cupa plăcerii nupţiale, 

traversând tragic marele obstacol ancestral de la 

plăcere la moarte, devorat de propria sa femelă . – 

Relaţie nu mai puţin controversată … 

Aceste comportamente   malefice  ale 

unora, e adevărat puţini la număr, nu trebuie 

trecute uşor cu vederea sau tolerate. Pentru că 

îmi amintesc de lelea Anică şi în alte împrejurări 

ale vieţii, cu totul nefireşti, când o vedeam pe 

uliţă de multe ori plângând, de i se oferea drept 

ajutor, consolarea. 

- Lasă Anică, trece. Ea ofta. De câte ori 

Lelea Sană şi Buna Sofie, vecine, n-o 

întâmpinau la poartă cam în acelaşi mod.  

-  Da ce-ai păţit Anică de plângi? 

- Nu vedeţi, iar m-a bătut Oneaţă. 

- Ei, şi d-aia plângi tu. Ca s-o convingă 

că nu-i chiar aşa de grav – Credeam c-ai păţit 

v‟un năcaz. 

- Păi acesta nu-i năcaz? se lasă pe vine, 

îşi dezgoleşte pulpele numai vânătăi. 

- Ei astea … caută s-o liniştească – se 

mai întâmplă la casa omului. Aşa am fost şi io 

când eram tânără, mai ţâfnoasă , şi ce crezi n-o 

luam pe cocoaşă. Ei, da câte nu mi-a văzut capul 

şi uite, n-am murit. Uneori mai e supărat şi 

bărbatul câte îndură, lasă-l, nu te lua cu el în 

colţi că ieşi jumulită. 

- Da nu i-am zis nimic, ba nu-i stau în 

cale, fug, dar m-a prins. 

- Ei, ai zis, n-ai zis, ai fugit te-a prins, 

uită ai luat-o. Acum ce vrei să faci? Stai aici pe 

iarbă până se linişteşte şi apoi ia-l cu binişorul. 

Acestea erau sfaturile date unei femei 

ajunsă la ananghie. 

Mă opresc aici fără să emit un verdict, 

las pe seama altora să aprecieze: cât, de ce, când 

şi până unde au procedat corect sau nu ambele 

femei. 

TUŞA IULICA 

… se opreşte din lucru, priveşte o clipă 

prin geam spre cer, îşi face cruce. – Să-i lăsăm 

pe ăia de care ai amintit în plata Domnului, două 

secături izolate. Pe vremurile acelea mai gravă 

era o meteahnă ce a bântuit prin sat, aparent 

normal – a împărţi hamalâcul familiei în treburi 

bărbăteşti şi trebuiri femeieşti, devenite „dogmă” 

care întuneca mintea bărbaţilor şi vlăguia peste 

măsură viaţa femeii cu  mulţi copii, n-aş spune 

din răutate. 

Iată cum argumentează Tuşa această 

practică, vorba ei, meteahnă: 

- Nevasta cu copil mic, situaţie 

permanentă, copilul fie din neştiinţa mamei sau a 

multiplelor boli, plângea mult. Mama se scula că 

e treaba ei, îl lua în braţe să-l liniştească, îl 

legăna până adormea din nou. Ea cum aţipea 

câteva clipe, copilul iar începe să plângă mai 

tare. Mama se scoală iar, îl alăptează, îl 

primeneşte, îl leagănă … şi tot aşa până la ziuă, 

dacă doarme 2-3 ore. Şi când te gândeşti că 

mama a crescut 11 copii, iar mama ta 8, care a 
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fost odihna lor. În timpul acesta bărbatul doarme, 

dacă nu toată noaptea, majoritatea. Foarte puţini 

bărbaţi săreau în ajutorul nevestei, majoritatea 

considerau că legănatul, sau purtatul copilului în 

braţe este o treabă femeiască. 

La toate acestea se mai adaugă şi altele – 

Vara femeia de dimineaţă trebuia să plece la câmp, 

astfel era în picioare la cântatul cocoşilor. Bărbatul 

mai doarme ceva. De avea copil mic, şi avea, 

trebuia să-l primenească. Dacă se scula şi bărbatul 

putea face ceva de gustat şi să pregătească traista 

pentru câmp. Dar face? Nu! Nu din răutate ci 

dintr-o convingere prostească, astea-s treburi 

femeieşti. Dimineaţa când toate treburile sunt gata 

numai ce auzi pe nevastă – scoală bărbate că dă 

ziua peste noi şi ne prinde în sat. 

În multe cazuri când bărbatul cu femeia 

plecau la câmp ea parcă era catârul familiei. Copil 

în braţe, copil de rochie, traista pe şold şi alte 

hangarale în spate. Unele de puteau s-ar fi căznit 

să-şi ia şi bărbatul în cârcă. Bărbatul cu sapa ori 

secera pe umăr şi fedeleşul cu apă, încolo, se tot 

uită înapoi să-şi îndemne nevasta – hai nevastă, 

hai … că ne apucă ziua pe drum. N-o fi lipsă de 

iubire a bărbatului? Veţi zice. Deloc! E lipsă de 

gândire, în parte din cauza obiceiurilor apucate 

care fac legea. 

Să lăsăm la o parte munca pe timpul zilei 

unde femeia munceşte cot la cot cu bărbatul, să 

vezi ce-o aşteaptă la înapoierea de la câmp: 

- de la poartă e luată în primire de 

cloncănitul cloştelor şi măcănitul raţelor, de 

guiţatul porcilor de … nu ştie pe ce să pună mâna. 

În grabă deşartă într-un vas găleata de apă să 

potolească setea galiţelor şi porcilor. Înşfacă din 

mers două găleţi şi dă fuga la fântână să aducă apă 

proaspătă, că e treaba femeii. După ce bărbatul bea 

o ulcică de apă rece, restul o pune în oală să 

pregătească cina. Aruncă grăunţe la păsări şi 

aleargă cu şiştarul să mulgă vaca. Aruncă o mână 

de buruieni la porci, aduse în traistă sau în poală 

de la câmp …  

Ce face bărbatul? 

- Conduce vitele ce vin de la ciurdă şi le 

leagă la locul lor. Mai bate coasa când e cazul, sau 

un ic la coada sapei. Apoi se întoarce când pe o 

parte, când pe alta pe iarbă, ori pe pragul casei şi 

se tot umflă: că nu mai sfârşeşte femeia cu 

fleacurile ei de treburi, că nu-i gata cina, că nu-i 

făcut patul să se culce, frânt de oboseală. Acestea 

în cazul când nu coboară spre Centru, până la cină, 

să-şi ia un tabac şi să bea un vinars, că vezi 

Doamne, astea-s treburi bărbăteşti. 

Numai nişte întrebări mici nu-şi pun mulţi 

bărbaţi – dacă femeia sa n-o fi tot atât de obosită 

ca el. Adică, mă gândesc acum, el cu mai multă 

putere nu era mai potrivit să aducă apă, să dea 

mâncare la porci, să aprindă focul … De ce 

neglijează, sau uită bărbatul că femeia lui cu 

copil mic nu se ştie de câte ori pe noapte trebuie 

să se scoale să alăpteze, să liniştească plânsetele 

şi să împace neliniştea copiilor care şi de 2-3 ani, 

tot mici sunt, să nu stingherească odihna 

bărbatului. 

- Ei vezi, Tuşa conchide – aceasta este 

viaţa femeii cu mulţi copii la ţară dacă te 

preocupă aşa ceva Ghiţă. Mai sunt şi alte 

metehne pe care e bine să le lăsăm în plata 

Domnului că au trecut anii. 

- Mulţumesc Tuşa pentru pitoreştile 

exemple nu de neglijat prin generalizare şi efecte 

nedorite. 

● 

Timpul lui Tuşa a cam trecut, alert s-au 

schimbat multe în bine şi destul de haotic , fără o 

bază legală, morală şi materială adecvată, ca 

absorbirea schimbărilor de către majoritatea 

societăţii să fie benefică, nu unui grup de 

profitori. Nu întâmplător trăim în prezent ca într-

un viespar deranjat când toate par a nu-şi găsi 

locul. Cu metehne noi, vorba lui Tuşa de-a 

întoarselea: copii puţini şi aceştia majoritatea 

lăsaţi în grija bunicilor sau vecinilor, cu mame 

fără Dumnezeu plecate ici acolo prin străinătate, 

dacă nu cumva în chip extrem îi abandonează în 

maternitate sau îi aruncă în tomberoane sau îi 

vând în scopuri obscure. Cazuri  deocamdată 

sunt puţine, dar în creştere – probleme care fac 

obiectul altei preocupări. 

   Col. (r) Ioan Mazere 

  Bucureşti 07.07.07 

 

  
 

Dr. ing . Gheorghe INDRE 

 

EPISODUL ALBA IULIA 

(fragment din nuvela Paznic la Marginea Lumii) 

 

1 Decembrie 1938 1-a găsit pe Gheorghe, 

la cei 25 de ani câţi avea pe atunci, în Armata 



        Gândul Anonimului Anul IX nr. 43-44/15 decembrie 2011 

 

 

9 

Română, concentrat după terminarea stagiului 

militar de 3 ani început în 1934. Funcţiona ca ajutor 

de şef de post in oraşul Câmpeni, avându-1 ca şef de 

post pe plutonierul Flonta, un om care va juca un rol 

deosebit in existenţa lui de mai tarziu. 

Flonta era un bărbat înalt şi voinic, sigur pe 

el, cunoscandu-şi bine meseria şi importanta in 

economia de forţe ale administraţiei şi autorităţii 

locale. Era de mult timp in Câmpeni, cunoştea bine 

oamenii locului şi problemele lor, cunoştea bine 

Munţii Apuseni cu toate bunele şi relele lor, ştia că 

în general oamenii erau foarte săraci, trăiau foarte 

greu, aproape la limita de supravieţuire, îşi rostuiau 

viaţa şi-şi duceau zilele amărâte după modelele 

ancestrale, puţine schimbări putând fi remarcate 

între răsculaţii lui Horia, răzvrătiţii lui Avram 

Iancu şi aceşti urmaşi ai lor care trăiau modest, din 

creşterea animalelor, exploatarea lemnului din 

pădure, dogărit si tâmplărie, cultivare de fructe, în 

mod deosebit mere, pe care le vindeau în toată 

Câmpia Transilvaniei, ducându-se la zeci de 

kilometri în căruţele lor cu coviltir sau prune din 

care fabricau pălinca, elixirul cu care îşi însoţeau 

atât clipele de bucurie, precum şi marile clipe de 

durere şi disperare. Plutonierul era respectat şi 

temut de aceşti oameni, ca reprezentant al 

autorităţii, dar era în acelaşi timp apreciat ca om, 

fiind corect, drept şi cinstit în acţiunile şi judecăţile 

sale, povăţuindu-şi întotdeauna subalternii să se 

poarte frumos cu oamenii, să nu uite că aceşti 

oameni sunt acasă la ei şi că au dat de-a lungul 

vremurilor dovadă de mult curaj, multă dârzenie, 

dar, mai presus de orice, de un tip aparte de 

demnitate pe care ei şi-o apără cu sfinţenie, fiind 

capabili în acest scop de orice sacrificiu. Gheorghe 

a învăţat mult de la acest şef al său, a reuşit să-i 

căştige încrederea şi 1-a convins că poate să-i 

încredinţeze orice misiune, oricât de dificilă şi 

riscantă ar fi. 

Anul 1938 a reprezentat pentru Romania un 

an de vârf economic, în care roadele întăririi 

sistemului democratic, prin adoptarea Constitutiei 

din 1923, redactată dupa modelul Constituţiei 

belgiene, se vedeau din plin, România ajungând sa 

fie denumită în acea perioadă Belgia Orientului, 

rezultatele dezvoltării sociale şi economice 

înregistrate în cei 15 ani îndreptăţind această 

comparaţie si acest calificativ. Pe plan european 

însă, situaţia politică era foarte tensionată, 

acordurile încheiate după primul razboi mondial  

nemaireuşind să raspundă din punct de vedere 

juridic pretenţiilor revanşarde şi revizioniste 

formulate de Germania şi Ungaria, iar regimurile 

dictatoriale de tip fascist dominau scena politică a 

Italiei, Germaniei şi Ungariei, ameninţând cu 

seriozitate pacea lumii. 

România nu putea să nu fie afectată de 

toate aceste fenomene politice cu conotaţie 

negativă, cu atât mai mult cu cât alegerile din 

1937, în care Partidul National Ţărănesc a facut 

alianţa cu Partidul National Creştin şi cu Garda de 

Fier, au adus la putere un guvern cu elemente de 

extremă dreaptă condus de marele poet ardelean 

Octavian Goga ca prim-ministru. Conflictul 

deschis însă dintre Regele Carol al II-lea si 

reprezentanţii legionarilor, abordarea insuficient 

de pragmatică de către guvern a complicatelor 

probleme politice au condus la decizia regelui de 

a dizolva Parlamentul şi de a aîî afara legii toate 

partidele politice si instaurând dictatura regală. 

Rolul de prim-ministru i-a fost încredintat de 

Carol al Il-lea Patriarhului Miron Cristea, care 

conducea Biserica Ortodoxă Română din anul 

1925, fusese membru al regenţei în primii ani de 

domnie ai regelui Mihai I (1927-1930) şi era o 

personalitate respectată, cu priză la oamenii simpli 

şi pe a cărui carismă Carol al Il-lea conta. În plus, 

în anul 1918, pe atunci episcop de Caransebeş, 

Patriarhul a fost unul din membrii marcanţi ai 

Comitetului Unionist de la Alba Iulia, unul dintre 

părintii neamului şi autorul unui discurs în care 

măreţul act de la 1 Decembrie 1918 era decodat în 

semnificaţia lui natională, ca o îndreptăţire 

crestină, susţinută şi de textele biblice şi certificată 

de acestea ca un act normal de dezrobire a naţiei 

de sub o seculară, apăsătoare, nemiloasă şi 

nedreaptă stăpânire. În calitatea sa de prim-

ministru, Patriarhul reprezenta atât Guvernul cât 

şi Biserica Ortodoxă Română la marea întâlnire 

aniversară de la Alba Iulia. 

Venind aici, în aceste vremuri de grea 

cumpănă pentru istoria naţională, europeană şi 

universală, în calitate de cel mai important 

reprezentant al autorităţii statale, de funcţionarea 

căreia erau legate toate speranţele şi visele de mai 

bine ale românilor transilvăneni, bătrânul prelat nu 

bănuia că va fi confruntat cu un gest extrem de 

răbufnire justificată a unei demnităţi omeneşti 

rănită şi călcată în picioare, aparent lipsită de 

importanţă, deoarece era legată de existenţa 

anonimă şi superficial vorbind insignifiantă a unui 

om de rând ce îngroşa marea masa a obidiţilor 

soartei, victimă a jocurilor politice si a deciziilor 

de mare importanţă luate în cabinetele 

ministeriale. 

La 1 Decembrie 1938 se implineau exact 

20 de ani de la data Marii Adunări Populare de la 

Alba Iulia, care a declarat Unirea Transilvaniei cu 

regatul, mare unire din care s-a născut România 

Mare. Momentul aniversar era deosebit de 

important din punct de vedere politic şi trebuia 

serbat pe măsura, fapt pentru care autorităţile 
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vremii au organizat o festivitate la Alba Iulia, pe 

acelaşi loc în care, în urmă cu 20 de ani, se 

înregistrase marele eveniment al istoriei românesti. 

Totul trebuia pregătit cu multă atenţie şi 

minuţiozitate, jandarmeria având un rol principal în 

asigurarea ordinii şi în păstrarea condiţiilor normale 

pentru desfăşurarea corectă a manifestării. 

Plutonierul Flonta împreuna cu oamenii săi 

au fost mobilizati şi ei, fapt pentru care la 1 

decembrie 1918 au părăsit postul lor de la Câmpeni 

pentru a asigura ordinea la Alba Iulia. Pentru 

Gheorghe evenimentul nu avea semnificaţie politică, 

era mai puţin important, el nu avea instrucţia şi 

informaţiile necesare pentru a înţelege încurcata 

înlănţuire a faptelor şi evenimentelor, nu avea 

mijloacele de informare necesare şi nici preocuparea 

de a urmări evoluţia evenimentelor politice şi de a 

descâlci complicatele lor înţelesuri posibile. În 

schimb, el continua să observe şi să înregistreze cu 

mare precizie toate detaliile acelei zile geroase de 

iarnă în care platoul Cetăţii Bălgrad, străjuind 

orăşelul transilvan Alba Iulia, avea un aer festiv şi 

încărcat de solemnitate, miile de oameni veniţi din 

oraş, din oraşele vecine şi din satele dimprejur, 

mocanii coborîţi din munţi cu sumanele şi cojoacele 

lor, cu iţarii albi strălucind de curăţenie, opincile 

din piele de porc, cu vârful întors spre cer ca 

provele a sute de bărcuţe lansate pe apa vremii, 

obielele din postav alb strânse puternic cu nojiţele 

opincilor pe toată lungimea pulpelor, toată această 

mulţime de oameni era masată pe platou, formând 

o adunare înfrigurată de aşteptare şi emoţie, 

pătrunsă de un puternic sentiment colectiv al 

participării la o mare sărbătoare. 

Jandarmii aliniaţi pe două rânduri, cu ţinuta 

verificată minuţios în acea dimineaţă la cazarmă 

înainte de plecare, formau un cordon compact şi 

continuu ce separa mulţimea de oameni de scena 

de lucru pe care era amplasată o tribună pentru 

oficialităţi şi de pe care urmau să se rostească 

discursurile oficiale, precedate de o slujbă de 

pomenire şi urmate de un spectacol cu dansuri şi 

cântece populare şi cor cu cântece patriotice şi 

piese corale româneşti, specifice unei astfel de 

manifestări. 

Mulţimea de oameni era dispusă în două 

grupuri compacte, care străjuiau, mărginite de 

cordonul de militari, aleea ce conducea spre scena 

venind de la poarta cetăţii spre esplanada din fata 

catedralei Unirii, unde erau amplasate scena si 

tribuna oficialităţilor. 

În acea atmosferă marcată de bucurie şi 

entuziasm, oamenii veniţi de departe se salutau 

bucuroşi şi se îmbrăţişau chiar uneori fără să se fi 

cunoscut, răsunau cântece şi răsete, se ciocneau 

păhărele de pălincă, totul fiind marcat de veselia 

şi destinderea specifiece unei zile de sărbătoare, 

în care participanţii împărtăşeau în comun un 

sentiment de bucurie, un sentiment de sinceră 

solidaritate umană, de mândrie pentru biruinţa 

dobândită cu 20 de ani înainte şi de speranţa în 

trăinicia acestei biruinţe izbăvitoare de neam. Se 

vorbea mult, erau participanţi mai în vârstă care 

avuseseră onoarea şi bucuria de a fi reprezentat 

comunităţile săteşti din care veneau şi cu 20 de 

ani în urmă la marea sărbătoare de triumf şi  care 

povesteau plini de emoţii tot ce trăiseră atunci, în 

acea înălţatoare zi, entuziasmul lor de atunci, 

retrăit acum oarecum hiperbolizat, marcat de o 

notă de eroism asociat cu victoria proclamării 

Unirii cu ţara, fascinând ascultatorii mai tineri, 

determinându-i să-şi sporească propria cotă de 

bucurie si entuziasm. Unul dintre ei, un om cu 

faţa brăzdată de cutele adânci ale bătrâneţii, dar 

cu ochii vii şi plini de lumină şi viaţă, un ţăran 

simplu venit de undeva din Craidorolţ de lângă 

Satu Mare, îşi aducea aminte cum la întoarcerea 

de la Alba Iulia în satul natal în 1918 sătenii, 

adunaţi la Primărie să îl întâmpine, strigau cu 

forţă şi cu o mândrie impresionantă în limbajul 

local “Trăiască România dodoloaţă” substituind 

adjectivul mare cu cuvântul folosit de ei curent şi 

familiar pentru a exprima această nouă şi mult 

visată dimensiune a Ţării, formulată ca un alint 

admirativ. 

În toată această atmosferă tonică, şi în rândul 

mulţimii care o trăia din plin, erau însă şi oameni 

necajiti veniti, unii din disperarea unor dureri şi 

nemulţumiri acumulate, alţii veniţi pur-şi-simplu 

sa cerşească o bucată de pâine sau un ban gândind 

că oamenii cu stare sunt mai darnici şi mai  

generosi în asemenea momente, mai dispuşi să-şi 

aplece urechea la durerile celor din jur. Erau, 

printre această categorie de oameni, invalizi, 

bolnavi, răniti şi mari mutilaţi în războiul de 

întregire pentru care bucuria victoriei trăită acum 
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de majoritatea participanţilor fusese plătită cu 

multă suferinţă şi durere, cu eforturi ce de multe 

ori în planul strict al vieţilor personale s-au 

dovedit nemeritate de beneficiarii ei şi nerăsplătite 

de multele transformări în bine pe care le-a adus 

totuşi cu sine în cei 20 de ani, împlinirea visului 

străbun al unirii neamului românesc. Studiind atent 

mulţimea de oameni şi văzându-i pe unii si pe alţii, 

Gheorghe călătorea cu sufletul si cu mintea pe 

textele ECLESIASTULUI încercand o mare 

tulburare interioara, a cărei desluşire îi scăpa, el 

negăsind în minte decât trimiterile înţelepte la 

conştientizarea efemerităţii trecerii omului pe 

pământ. Deşi stârnit şi tentat spre reflecţie şi visare, 

momentul nu era pentru el unul potrivit, date fiind 

răspunderile personale pe care le avea în legătură 

cu asigurarea ordinii pe sectorul care-i fusese 

încredinţat lui şi micului său grup de subalterni. 

Din această mulţime zgomotoasă s-a 

desprins la un moment dat un amărât de om, 

invalid de război, un om fără picioare, propulsat de 

forţa braţelor lui, care împingeau, într-un efort 

istovitor, roţile mari ale unui cărucior special. Era 

un om hotărât, cu o privire vie, o faţă expresivă, cu 

trăsături regulate şi cu ochi mari, negri, străjuiţi de 

sprâncene stufoase, chipul întreg trădând un bărbat 

fermecător, care trebuie să fi fost un tânăr foarte 

chipeş şi sigur pe el. Ajuns până în primul rând, pe 

marginea aleei străjuită de mulţime, el avea 

intentia sa tâşnească în întâmpinarea primului 

ministru şi a oficialităţilor care-1 însoţeau, pentru 

a-şi spune păsurile. 

Observându-1, căpitanul de jandarmi care 

răspundea de asigurarea ordinii, a venit la 

Gheorghe ordonându-i să-1 urmărească şi să-1 

oprească pe invalid. Gheorghe, luând doi 

subalterni, s-a apropiat de el şi vorbindu-i cumultă 

blândeţe şi înţelegere i-a spus: "Măi, omule, fii bun 

şi nu ne face greutăţi. Avem ordin să nu-ţi dăm 

voie sa te apropii de domnul prim-ministru. Te 

rugăm sa ne înţelegi şi să nu ne împingi să te 

forţăm. Te rugăm sa te retragi în spatele acestor 

oameni şi să ai răbdare până ce se termină 

ceremonia". 

Omul a protestat în primul moment, plin 

de furie şi de revoltă, ameninţându-i cu reclamaţii 

şi acuzându-i de lipsa de înţelegere şi de suflet, 

dar s-a resemnat pe moment şi, secondat de 

oamenii legii, a acceptat să fie condus în spatele 

rândurilor de privitori care aşteptau sosirea 

oficialităţilor. 

Manifestarea a durat câteva ore, timp în 

care s-au rostit discursuri comemorative, 

încărcate de date şi evenimente relatate cu rigoare 

ştiinţifică sau cu patos retoric, totul începând cu o 

slujbă religioasă de pomenire a eroilor căzuţi.  

Gheorghe a reţinut din toată această 

avalanşă de vorbe şi gesturi discursul modest, 

clar rostit şi plin de tâlc al unui ţăran din Valea 

Ierii, localitate din Munţii Apuseni, 

reprezentativă pentru satele acelor locuri şi acelui 

timp. 

Îmbrăcat în iţari albi şi cojoc de oaie, cu 

opincile de piele legate strâns de pulpă, cu nojiţe 

lungi şi o căciulă de oaie, având o mustaţă bine 

întreţinută, omul reprezenta cu demnitate cea mai 

numeroasă pătură a locuitorilor acelor provincii, 

sătenii săraci şi cinstiţi, truditori legaţi de pământ 

şi dependenţi de zgârcenia roadelor lui. 

"Io's moş Ion Păcuraru din Valea 

Ierii....", a început omul cuvântul cu o voce clară 

de bas, "şi eu vreau să vă spun dumneavoastră că 

de mic copil pe mine tata m-a învăţat să fac 

măturoaie din nuiele de sânger pentru măturat 

curtea. Dorinţa mea cea mai mare, acum, la 

vârsta înaintată pe care o am, este să fac un 

măturoi mare, mare..." şi vorbind, îşi desfăcuse 

larg braţele într-un gest de subliniere şi sugerare 

a dimensiunilor, "...şi tot gunoiul din ţara asta a 

noastră să-1 mătur în Dunăre sş să-1 ducă apa, să 

rămână ţara curată şi primenită ca o gradină 

pregătită pentru rod." 

Zicând aceste lucruri a părăsit solemn 

tribuna în ropote neîntrerupte de aplauze şi  în 

hohote de râs, care incălzeau întreaga atmosferă a 

acelei zile geroase de iarnă aspră.Gheorghe a 

reţinut tonul şi tâlcul acelui mesaj şi le-a folosit 

ca sursă de  inspiratie şi a construit o parafrază 

plină de sugestie,  a cărei rostire demnă şi 



        Gândul Anonimului Anul IX nr. 43-44/15 decembrie 2011 

 

 

12 

eliberatoare, într-un moment critic al existenţei lui,  

a plătit-o cu multă suferinţă şi durere. 

La sfârşitul solemniţii, Patriarhul, după o 

ultimă binecuvântare în calitate de prelat, a coborât 

în haina omului politic, îngustă şi cam nepotrivită 

pentru el şi, însoţit de tot cortegiul de demnitari de 

la Bucureşti şi locali, a părăsit tribuna îndreptându-

se spre aleea de ieşire în aplauzele şi urările 

entuziaste ale mulţimii exaltate. Pe fondul acestei 

euforii, generate de aura carismatică a marelui 

arhiereu şi om politic, toată lumea ovaţiona 

destinsă, când, la jumătatea parcursului dintre 

tribună şi poarta de intrare, a apărut dintre 

rândurile de oameni desfăcute brusc  în lături, ca la 

un semnal, invalidul cu căruciorul lui, oprindu-se 

solemn si hotărât în faţa cortegiului oficial. 

Alertat, deşi omul evitase sectorul său, 

Gheorghe s-a apropiat cu curiozitate şi din ordin 

pentru a urmări desfăşurarea lucrurilor. 

Bătrânul prelat s-a oprit şi a făcut semn 

oamenilor de ordine din jur, pregătiţi să intervină, 

să permită omului să se apropie si să-şi spună 

necazurile: "Domnule prim-ministru, mi-am 

pierdut ambele picioare pe câmpul de bătaie şi 

trăiesc în mizerie şi suferinţă, umilit şi batjocorit de 

cei din jur şi lipsit de sprijin şi ajutor. Vreau să mă 

ajutaţi să pot şi eu face faţă în lupta cu viaţa!" 

Calm şi atent, dar părând totuşi că priveşte 

undeva în gol, mult peste capul petentului, prim-

ministrul a dus mâna la buzunar şi a scos o 

bancnotă de cea mai mare valoare, pe care a pus-o 

în palma omului. Uluit şi şocat, câteva secunde, 

acesta din urmă a luat bancnota, a mototolit-o cu 

gesturi violente, trădând o mare furie şi  surescitare 

şi i-a aruncat-o la picioare, spunându-i pe un ton 

clar, tăios si extrem de categoric: "Eu nu mila ta o 

cer şi e mare păcat că nu ai înteles; eu imi cer 

drepturile mele de cetăţean şi martir, ăsta este 

adevărul şi scopul pentru care eu mă aflu acum 

aici, în acest moment, mai umilit şi mai 

desconsiderat ca oricând!" 

După ce a rostit fără pauză aceste 

cuvinte, pline de durere apucând cu nădejde de 

roţile căruciorului său sărăcăcios, a făcut o 

manevră de întoarcere, plecând cu obrajii 

inundaţi de sângele împins parcă din tot 

organismul în vasele feţei şi cu un scrâşnet 

prelung  de durere şi dezamagire. 

Consternată, întreaga asistenţă din jur a 

amuţit, după care primul-ministru şi-a urmat 

impasibil şi indiferent drumul către ieşire. 

Uluit şi tulburat, Gheorghe Sabău a 

memorat întreaga scenă, considerand-o o lectie 

despre apărarea demnităţii, pe care a istorisit-o 

apoi, în repetate rânduri,  copiilor, prietenilor şi 

cunoscuţilor săi, adăugându-i aproape de fiecare 

dată un înţeles suplimentar, o nuanţă, un detaliu 

şi o decodare care apăreau ca iluminări la fiecare 

rememorare explicativă 

Dr. Ing. Gheorghe Indre 

 

 

 

 

 

 

 

Casa familiei Pintea Gheorghe (Molomeşterul) 

morar in comuna Luna,  în care s-au nascut 8 

copii: 4 baieti si 4 fete. Unul din băieţii lui 

Gheorghe ca student la drept a reprezentat Luna la 

Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 

şi a semnat actul Unirii. Toţi băieţii din familie au 

făcut studii superioare iar fetele s-au căsătorit cu 

ţărani din comună.

 

 

 

 

 

În poza alaturata este prezentat protopopul Pop Gavrilă, născut în 

1865 şi decedat in 1946, la vârsta la care a reprezentat 

protopopiatul  Luna la Marea Adunare de la  1 decembrie 1918 şi 

a semnat Actul Unirii alături de Pintea Gheorghe.   
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Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

VĂZUL MEU 
 
În fiecare noapte, în fiecare zi şi ori de câte 

ori simt nevoia să mă uit la mine însumi, privesc, 
de la etajul şapte, din locul meu de pe planeta 
Pământ, oraşul. O parte din el, atât cât intră în raza 
mea vizuală. Cât pot eu să văd din ceea ce se poate 
vedea. Pentru că sunt şi lucruri pe care ochiul nu le 
vede. Oraşul acesta se numeşte Bucureşti şi este 
capitala României. Pentru mine, este şi trebuie să 
fie cel mai frumos, cel mai generos şi cel mai cald 
oraş din lume, pentru că. aici, în acest loc în care 
îmi trăiesc viaţa, răsare, pentru mine, în fiecare 
dimineaţă, soarele. Pentru că este oraşul meu. Nu 
ştiu dacă şi eu sunt al lui – ce-i pasă şi ce ar putea 
să-i peste unui oraş uriaş de un muritor de rând de 
la etajul şapte, ca mine, sau de norii care trec, ca 
nişte aripi, pe cerul vremii! –, dar el este cu 
siguranţă şi al meu. În sensul că mie îmi pasă şi 
trebuie să-mi pese de el. Şi chiar îmi pasă. De 
fiecare dată, când vin de pe drumurile lumii, mă 
uit la el şi mă simt acasă. Chiar dacă eu nu vin din 
el, ci de undeva dintr-un sat de pe malurile 
deluroase ale Olteţului, crescut şi descrescut, ca 
orice sat, ca orice lucru viu – pentru că satul este 
un lucru viu, este monada spaţiului românesc 
tradiţional –, tot bucureştean se cheamă ca sunt. 
Eu sunt de acolo, din satul meu, şi acolo mă întorc 
mereu, ori de câte ori simt nevoia să fiu, măcar o 
clipă, cu adevărat acasă, la izvorul unic şi 
irepetabil al vieţii mele… Dar viaţa mea este aici, 
în Bucureşti şi în patru vânturile lumii… 

Casa părintească a intrat în pământ, odată cu 
anii care au îmbătrânit-o şi au putrezit-o. Dar 
spiritul ei este tot acolo. Şi el va trăi atâta timp cât 
va trăi ultimul dintre noi, cei care ne-am născut 
acolo… Aşa este lumea făcută. Fiecare om, ca 
fiecare pârâu, trebuie să aibă un izvor. Fluviile au 
mai multe izvoare, dar, pentru toate, apa vine din 

pământ… Izvorul apei este unic. Şi el se află în 
Pământ. Sau, dacă mergem mai departe, prin 
filosofia lui Yng şi Yang, în ocean. Dar chestiunea 
asta, cu schimbarea polilor şi a determinărilor, este 
ceva mai complicată. Pentru noi, oamenii, 
contează planeta Pământ. Acolo, departe, pe 
planeta Pământ, pe malurile Olteţului, la casa mea 
de acasă, acolo unde-mi este izvorul, doar gândul 
se mai întoarce din când în când, nu când vreau eu, 
ci când vrea el… Aici, la casa mea de la etajul 
şapte din Capitala României, de unde izvorăsc eu 
în fiecare zi (desigur, pentru porţiunea care mi-a 
mai rămas până la trecerea în marele Fluviu), mă 
dor durerile de azi şi amintirile de mâine, iar 
gândul nu-mi vede izvorul, ci numai dorul. Mi-e 
dor de oraşul de dincolo de lumini, de dincolo de 
Pasajul luminat, de dincolo de ceea ce se vede. Mi-
e dor de oraşul bucuros şi solidar de odinioară, de 
oraşul care ştia să cânte şi să încânte, de oraşul 
modest şi elegant, în care Gică Petrecu fredona 
„Du-mă acasă, măi tramvai”, iar cinematografele 
erau pline… Desigur, vremurile acelea au trecut, 
suntem într-o altă dimensiune istorică, pe care eu, 
care am introdus calculatoarele electronice în 
redacţie în 1990, cu programul de editare 
WordStar şi cu programul de tehnoredactare 
Ventura, cu primele variante de Corel (asta ceva 
mai târziu), o înţeleg foarte bine, pentru că am 
participat la construirea ei. Şi nu regret nimic. În 
acest moment, editez textul în Office 2010, îl 
tehnoredactez în InDesign, folosesc Photoshop 
CS5 şi Corel X3… Ţin pasul cu vremea, nu sunt 
un învechit, pentru că vremurile fac parte din viaţa 
noastră, ne construiesc şi ne rânduiesc drumul…  

De aici nu rezultă că nu mi-a albit părul şi 
că n-am îmbătrânit, ci doar faptul că am participat 
şi eu, ca fiecare dintre noi, la construirea acestor 
vremuri. Am pus adică umărul. Toţi l-am pus. 
Acum, azi, aici, trăim într-o altă epocă istorică, 
într-o altă dimensiune, cea a informaţiei, cea a 
cunoaşterii, cea a reţelei… Ar trebui să fim tot 
globul la un loc, toată specia umană, toată 
biosfera. Şi chiar suntem, dar nu armonios, ci 
conflictual. Mai exact, într-o armonie perplexă, 
dinamică şi conflictuală… 

Dar toate acestea nu ne fac viaţa mai 
frumoasă, nu ne fac mai oameni, mai toleranţi, mai 
solidari, mai bucuroşi şi mai fericiţi. Acum, când 
am ajuns la şapte miliarde (cel de al şapte-
miliardelea locuitor uman al planatei Pământ s-a 
născut ieri), unii spun că suntem prea mulţi şi că ar 
mai trebui să ne împuţinăm, alţii că suntem 
asimetrici şi că, noi, cei de acum, cei care avem 
mai mult de 20 de ani, ne-am cam trăit traiul, sau, 
oricum, că trăim prea mult şi că ar cam trebui să 
mai şi murim din când în când, pentru a lăsa locul 
altora… Celor care vin… La urma urmei, media 
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de vârstă a populaţiei din Europa, mai ales a celei 
bărbăteşti, în vremea lui Dimitrie Cantemir, era 
de… 26 de ani! Europenii, pe atunci, mureau de 
tineri prin războaie, dar şi datorită epidemiilor şi, 
evident, frustrărilor vremurilor de atunci! Acum nu 
mai este aşa. Mulţi profeţi şi iluştri bancheri de 
prin grupurile care, se spune, conduc din umbră 
lumea, spun că Lumea ar trebui redusă la câteva 
sute de milioane… Altfel, vom consuma resursele 
şi vom pieri… Ca şi cum n-ar fi destul loc pe 
Pământ, sub Soare şi în Univers… Ca şi cum, 
pentru români, n-ar mai fi loc în România… Şi 
chiar nu mai este. Au avut grijă guvernele să-i 
alunge pe români de acasă… Pe cei care au mai 
putut să plece. Pe ceilalţi, adică pe cei bătrâni, 
urmează să-i bage cât mai repede posibil în 
pământ. Altfel, onorabilele guverne ale României 
intră în criză financiară. N-au de unde să mai 
plătească pensiile unor consumatori nesimţiţi…  

Din păcate, probabil, de dragul formulei 
oarecum inedite (dar care nu era altceva decât o 
parafrazare), o persoană dragă multora dintre 
români şi nedragă altora afirma, în discursul său de 
nonagenar, că ţara este împrumutată de la nepoţi… 
Aşa a spus şi Ştefan cel Mare prin cuvintele unui 
mare scriitor… Ţara este a urmaşilor urmaşilor 
voştri, în veacul veacurilor… De aici rezultă, 
pentru unii, inclusiv pentru actualii guvernanţi, ca 
şi pentru grupurile care conduc din umbră lumea 
prin manevrele financiare pe care le fac sau le 
generează, că bătrânii ar cam trebui să ia o decizie 
importantă cu privire la viaţa lor; oricum, sunt o 
povară prea mare şi inutilă pentru toate guvernele 
din lume, mai ales pentru cele româneşti… 
Autoeutanasierea ar fi cea mai bună soluţie. 
Oricum, dacă ţara nu mai este şi a lor, rezultă că 
nici ei nu mai sunt ai ţării, că sunt o povară pentru 
ţară şi pentru guverne şi că ar trebui să mai 
dispară, dracului, odată, aşa cum dispare frunza, 
toamna, ca să se poată primeni copacul 
primăvara… Numai că frunza dispare când îi vine 
vremea, când şi-a trăit traiul. Nu copacul hotărăşte 
când să o alunge de pe ramurile sale, ci viaţa… 
Viaţa ei, dependentă de soare, de lumină, de seva 
copacului (care vine din pământ) şi de matricea ei, 
de programul ei genetic. Nu hotărăşte copacul, ci 
Timpul. Adică Universul… Adică Dimensiunea în 
care trăim… Adică Dumnezeu… Or, Dumnezeii 
Naţiei Române (mă rog, ai populaţiei care 
locuieşte în România, ai cetăţenilor români vreau 
să zic) au fost şi sunt guvernanţii ei din toate 
timpurile, pentru că niciunii, indiferent de culorile 
lor politice sau de altă natură, n-au fost mai breji, 
ci doar mai cu traiste diferite…  

…Ţara este a tuturor – şi a celor care au 
fost, şi a celor care sunt, şi a celor care vor veni –, 
pentru că, noi, oamenii din toate timpurile, locurile 

în care trăim, valorile pe care le-am durat, 
idealurile pe care le-am avut şi pe care le mai 
avem, interesele vitale pe care le slujim, noi, 
aceştia, toţi deopotrivă şi fiecare în parte, suntem 
Ţara… 

Ţara, întotdeauna şi dintotdeauna a pus de o 
parte banii necesari pentru a asigura bătrâneţile 
populaţiei sale. Este o regulă elementară care se 
respectă din vremea triburilor! Banii au fost extraşi 
din drepturile oamenilor, din munca lor, din efortul 
lor. Şi au fost destui – pentru că a fost o vreme 
când România chiar producea –, dar guvernele n-
au ştiut să-i chivernisească şi să-i respecte. I-au 
folosit unde au avut ei nevoie, i-au furat, i-au 
îmbogăţit pe unii, au devalizat băncile, au distrus 
economia, au risipit resursele, au jecmănit ţara, sau 
au închis ochii la jecmănirea ei, pe motiv că tot ce 
s-a făcut e prost şi monstruos şi ne trebuie altceva, 
fără să ştie exact ce, iar acum, în loc să dea 
explicaţii Justiţie pentru ticăloşiile pe care le-au 
săvârşit sau le-au încurajat, acuză bătrânii că 
trăiesc prea mult, că îmbătrânesc ţara şi planeta.  

Într-un fel, aşa şi este. Dacă vor duce în 
continuare politici de distrugere a familiilor, de 
alungare a românilor de acasă, de falimentare a 
economiei naţionale, de risipire a resurselor, de 
înstrăinare şi degradare a valorilor ţării, în 2050, 
românii vor ajunge la vreo 14 milioane, iar în 
următoarele sute de ani, probabil că plaiurile 
frumoasei noastre ţări, pământ din pământul lui 
Dumnezeu, vor fi locuite de alte populaţii. Unele 
au cumpărat deja, după unele spuse, mai mult de 
jumătate din pământul României… 

…Privind de aici, de sus, de la etajul şapte, 
etajul meu sub soarele verii şi umbrele iernii, 
oraşul, mă gândesc la toate acestea, la criza 
financiară pe care o simt şi eu, ca toată lumea, nu 
doar în propriul buzunar, în propriile-mi proiecte – 
realizarea unor volume, punerea în operă a unor 
gânduri etc. –, ci şi în amărăciunea sufletului, în 
complicata mea singurătate.  

Merg pe stradă şi nu mai reuşesc să văd 
oamenii. Văd doar nişte umbre care se grăbesc. 
Trenurile din metrou nu sunt niciodată pline, ca 
odinioară. Nu mai există platforme industriale, nu 
mai există freamătul economic în care am trăit 
cândva. La un moment dat, oraşul părea aproape 
mort. Casele se schimonosiseră, străzile se 
ruinaseră, găştile de cartier proliferaseră… Apoi, 
parcă s-a mai schimbat câte ceva. A apărut pasajul 
Basarab, centrul vechi al oraşului s-a reanimat, 
parcă şi cozile la unele ghişee unde trebuie să-ţi 
plăteşti dările s-au mai împuţinat, dar oamenii s-au 
însingurat teribil… 

Altădată, parcă nu era aşa. Îmi amintesc o 
întâmplare semnificativă pentru spiritul 
bucureştean al acelor ani. Să fi fost prin 1968. 
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Locuiam în Drobeta Turnu Severin şi, periodic, 
veneam în Bucureşti – o zi, două –, pentru a-mi 
susţine examenele de sesiune la Facultatea de 
Filosofie. Într-o primăvară, când ploua şi pe şinele 
de tramvai apărea un noroi galben, lipicios, 
venisem în Bucureşti pentru examenele primei 
sesiuni din acel an. Nu prea aveam unde să mă 
cazez (toate hotelurile erau pline, la fel şi căminele 
militare) şi mi-am adus aminte că trebuie să am o 
mătuşă în Bucureşti. Aveam adresa ei, dar nu 
ştiam cum să ajung acolo. Am întrebat un 
taximetrist. Nu ştia nici el. Dar, auzind despre ce-i 
vorba, s-au adunat imediat vreo trei-patru 
persoane, apoi încă vreo două, şi m-au însoţit până 
la acea adresă, undeva pe Strada Unităţii… Erau, 
cu toţii, foarte bucuroşi că m-au ajutat. Ba, mai 
mult, unul dintre aceşti oameni, mi-a oferit, în 
situaţia în care nu-mi găseam ruda, posibilitatea de 
a locui câteva zile la el, fără să plătesc… Evident, 
nu aş fi acceptat să locuiesc undeva fără să plătesc, 
dar aşa erau oamenii pe atunci. Mai solidari, mai 
generoşi. Aveau cu toţii un loc de muncă, nu 
duceau grija zilei de mâine, chiar dacă libertăţile 
nu erau cele de azi… Dar libertatea prost înţeleasă 
nu este libertate, ci anarhie, angoasă, teroare.  

Pe la începutul acestui an, în aceeaşi 
Capitală a României, oraşul meu, Bucureşti, într-o 
zi, când voiam să virez la stânga şi mi s-a oprit 
motorul, cineva, în loc să mă ajute – aşa cum este 
normal şi cum este obligat să o facă orice şofer 
care se află în trafic şi constată că un camarad de 
trafic are probleme care încurcă circulaţia –, a 
început să mă înjure ca la uşa cortului şi chiar să 
mă ameninţe că mă loveşte. Era pentru prima oară 
în viaţa mea când cineva mă înjura şi se purta în 
halul acesta cu mine. Era un tânăr de vârsta 
nepotului meu, care s-a simţit probabil ofensat că a 
fost nevoit să reducă viteza şi chiar să oprească 
maşina, întrucât nu mai putea depăşi coloana prin 
exterior. Cât pe-aici să fiu nevoit să mă apăr în 
plină stradă de un tânăr care pur şi simplu era gata 
să sară la bătaie. Probabil că nu sunt prea mulţi 
dintre ăştia. Dar sunt. De vreme ce clanuri se bat 
între ele cu săbii, topoare şi pistoale în centrul 
unora dintre marile noastre oraşe, de vreme ce 
există copii care-şi ucid părinţii şi părinţi care-şi 
ucid copiii, te poţi aştepta la orice, într-un oraş în 
care proliferează violenţa, nesiguranţa, indiferenţa 
şi nesolidaritatea…  

…Simt, pe trupul meu din suflet, cât a mai 
rămas din el, rănile oraşului. Chiar dacă nu par – 
oraşul îşi trăieşte, totuşi, viaţa sa de zi şi de noapte 
–, aceste răni sunt adânci şi dureroase. Undeva, la 
intersecţia străzii 13 Septembrie, cu Trafic greu, 
câţiva copii stau la gura unui canal. Sunt murdari 
şi zdrenţăroşi. Probabil că, aici, în acest canal, vor 
dormi la noapte. A venit frigul şi, oricum, în 

canelele Bucureştiului, e mai cald ca afară. Câteva 
sute de metri mai încolo, pe o bancă, se află un 
cerşetor. Ştiu că acţionează în reţea, că se câştigă 
(evident, de către conducătorii de reţele) milioane 
de lei, dar omul care întinde mâna este sau pare un 
prăpădit… Desigur, aşa a fost mereu, dar ţara 
trebuie să aibă grijă de toţi oamenii ei. Şi de cei 
care pot şi de cei care nu mai pot… Şi de cei care 
au noroc, şi de cei care nu au… Aproape toate 
gangurile din frumoasele blocuri de pe strada 13 
Septembrie miros a urină… Unele incinte sunt 
pline de gunoaie… 

Între timp, câţiva miliardari se bat pentru 
acapararea unor terenuri din oraş sau din 
vecinătatea acestuia. Guvernanţi se ciorovăiesc pe 
impunerea de noi dări şi noi tăieri de pensii şi 
salarii. Incolorii de la FMI zâmbesc superior la 
întâlnirea cu Preşedintele României. Acesta nu mai 
zâmbeşte demult… Interminabilele bătălii ale 
României guvernate prost împotriva României 
tolerante şi adusă în sapă de lemn generează putere 
ticăloasă şi cadavre. Câteva echipe lucrează de zor 
la înlocuirea puzderiilor de cabluri aeriene cu fibră 
optică. Au săpat canaluri, au făcut puţuri de 
acces…  

Deci, se lucrează… Capitala trăieşte. 
Televiziunile comerciale dezbat, care cum pot, în 
funcţie de interesele lor şi ale altora, dar şi de 
dureroasele realităţi, vremuirile, televiziunea 
publică se face că ne le vede, sau le vede cu alţi 
ochi, făcând slalom video pentru a nu supărare pe 
nimeni, guvernul rătăceşte printre împrumuturi, 
oamenii merg pe străzi şi tac… Tăcerea nu este de 
aur, ci de frunze… De frunze moarte… 

… Este ora 02.00. Au trecut două ore din 
ziua de 3 noiembrie. Ziua Vânătorilor de Munte. 
Desenez o floare imaginară de colţ şi o suprapun 
peste luminile de la Pasajul Basarab. În zilele 
senine, de la balconul meu, se văd, peste acest 
pasaj, Bucegii. Cale lungă, 130 de kilometri!  

…De la etajul şapte văd şi revăd oraşul. Dar 
nu mai văd oamenii. Un oraş fără oameni. Un oraş 
ca o umbră sau ca o dâră de fum, cu un vuiet grav 
şi prelungit, uneori tremurat, alteori ascuţit, de 
parcă ar fi un frigider uriaş, cu lumini care 
înstelează pământul nopţii şi cu nori care umbresc 
stelele cerului. Un oraş care respiră. Uneori, 
sforăie. Alteori, geme. Acum vorbeşte în somn. Şi 
eu îl ascult.   

De la etajul şapte, privesc oraşul care 
vorbeşte în somn. El vorbeşte şi eu tac. O tăcere în 
care mă simt complet singur. Singur şi inactual… 

 

Gr. Bg. (r) dr. Gheorghe Văduva 
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 Lucian GRUIA 
 

INTERVIU CU EMINESCU 
 
Astăzi, la împlinirea a 160 de ani de la 

naşterea lui Mihai Eminescu, vă prezint un 
interviu senzaţional cu însuşi poetul naţional. 
Să nu credeţi că vă subestimez utilizând un 
truc gazetăresc. Poetul era acolo, m-a ascultat 
dar nu mi-a răspuns. Curios. Să vă povestesc 
ce s-a întâmplat. 

M-am furişat ca un şoarece în sala 
Bibliotecii Academiei, unde se păstrează 
manuscrisele poetului, scoase din lada pe care 
o purtase cu sine prin locuinţele viagere şi am 
început să rod versuri; proză; traduceri din 
Kant, sanscrită, Shopenhauer; liste cu datorii; 
studii economice , juridice, anatomice, politice, 
istorice; culegeri de folclor; basme; formule 
matematice (cam banale) – până m-am rărtăcit 
cu totul în universul eminescian. 

Din moment ce nu întrezăream calea 
întoarcerii, am început să studiez structura şi 
legile lumii în care intrasem. Am verificat 
astfel concluzia lui George Călinescu şi anume 
că omenirea, în viziunea poetului, se compune 
dintr-un număr finit de archei eterni, 
perpetuîndu-se ca indivizi concreţi, prin 
metempsihoză. Eu, care am devenit una din 
aceste întrupări, pot călători în timp şi spaţiu, 
în seria materializătilor archeului meu, până în 
epoca poetului. Am procedat aşadar aidoma 
Sărmanului Dionis. Lipsindu-mi tratatul 
astrologic al lui Zoroastru, am apelat la o carte 
mai modestă – CER ŞI DESTIN de Armand G. 
Constantinescu. Punând degetul pe Marele 
Trigon, care reprezintă o conjuncţie 
excepţională între Lună, Soare şi planeta 
Uranus -  pe cerul naşterii poetului -, am pornit 
la drum. Nu m-am mai substituit umbrei 
archeului, mă simţeam foarte bine aşa în pielea 
mea   

Triunghiul stelar a început să se rotească 
tot mai repede, până când nu am mai perceput 
decât un cerc, un vârtej luminos care m-a 
absorbit şi din beţia adâncurilor sale m-am 

trezit în poştalionul pornit din Botoşani, într-o 
zi de vară a anului 1869. 

                               * 
                           *     * 
Cei patru cai albi, sforăitori, înaintează 

greu prin parfumul dens, aproape lichefiat, al 
florilor de tei din pădurea Ipoteştilor. Călătorii 
în transă – nici nu m-au observat când am 
apărut printre ei -, recită în cor, transfiguraţi: 
„Să fie sara-n asfinţit / Şi noaptea să înceapă; / 
Răsaie luna liniştit / Şi tremurând din apă / Şi 
să împrăştie scântei / Cărărilor din crânguri / În 
ploaia florilor de tei / Să stăm în umbră 
singuri”. 

Birjarul mustăcios, cu chipul ars de 
soare, trage puternic dârlogii: „Ho!” – caii se 
opresc brusc, şocul ne trezeşte la realitate, am 
ajuns în cătunul mult visat. Abia acum 
pasagerii mă privesc miraţi, ca şi copii adunaţi 
deodată în jurul poştalionului. Cobor agale, 
pornesc pe strada nepietruită, urmat de liota 
băieţeilor din sat – oare ce-i atrage? – ah, da, 
blugii mei cu ţinte. 

Iată şi casa căminarului, albă, 
boierească, înălţându-se dincolo de esplanadă – 
o recunosc uşor după fotografiile reproduse în 
biografiile poetului -, din păcate astăzi ea nu 
mai este. Au dărâmat-o în 1924 proprietarii 
Maria şi Costi Papadopol, iar în 1939, statul, 
care a admis acest sacrilegiu, a ridicat pe locul 
ei un mare muzeu, care, din păcate, nu mai 
poate avea aceeaşi semnificaţie. 

Păşesc pe aleea pietruită, ocolesc şura, 
hambarele, bucătăria, trec pe sub bolta 
salcâmilor seculari – martorii copilăriei 
poetului -, lătratul lui Şoltuz mă opreşte în faţa 
pridvorului.  

Gheorge Eminovici apare în prag. 
Privindu-mi pletele şi îmbrăcămintea bizară, 
strâmbă din nas, convins că aparţin acelor 
„pierde-vară” datorită cărora Mihai a fugit de 
mai multe ori de la şcoală. Fără să mă întrebe 
nimic, îmi face semn să-l urmez. 

Urcăm treptele de lemn, străbatem 
pridvorul larg, coridorul întunecat şi intrăm în 
camera de oaspeţi. Lumina palidă a 
lumânărilor, aşezate în sfeşnice de lut, 
dezvăluie interiorul modest: o masă lungă de 
brad, un dulap cu cărţi, scaune cu spătar, iar pe 
pereţi, portretele soţilor Eminovici, pictate de 
Antoni Zigri. Desluşesc prin geam, în spatele 
casei, lângă gard, doi tei imenşi, nici nu se 
putea ca ei să lipsească din curtea casei 
părinteşti. 

„Luaţi loc, bună-seara!” – mă pofteşte 
căminarul, în timp ce înlătură de pe masă 
călimara şi registrul în care îşi ţine socotelile 
zilnice. 
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„Îl cauţi pe Mihai?” 
„Da, bine v-am găsit! Vreau să-i iau un 

interviu pentru revista Luceafărul din 
Bucureşti. De-aţi şti cât drum am bătut până 
aici.” 

„Luceafărul? N-am auzit de această 
foaie.” 

„Este recent înfiinţată.” (M-a luat gura 
pe dinainte, era s-o sfeclesc). 

„Şi vii tocmai din Bucureşti ca să 
vorbeşti cu băiatul meu care a publicat şase 
poezii în revista Familia? Mira-m-aş.” 

„Mihai este un geniu, va deveni cel mai 
mare poet al nostru.” 

„Cum? Hoinarul ăsta? Odată, când a 
fugit de la şcoală, după ce a rămas repetent în 
clasa a doua gimnazială, am trimis doi oameni 
după el şi mi l-au adus acasă legat fedeleş. L-
am angajat copist la tribunalul din Botoşani, ca 
să-i vină mintea la cap, dar nu s-a potolit. După 
moartea lui Aron Pumnul, a rătăcit ani de zile 
prin ţară cu trupa de teatru a lui Pascali. De 
data asta s-a întors singur acasă. Trebuie să 
înveţe serios, îl trimit la Universitatea din 
Viena. Mă nelinişteşte că e visător, nu are 
înclinaţii practice ca Şerban care studiază 
medicina. 

„Lăsaţi medicina” (mă gândeam în sinea 
mea, Şerban, după obţinerea licenţei va muri 
tuberculos şi nebun). „Mihai trebuie să devină 
om de cultură, să studieze filologia, filosofia”. 

„Ce filosofie, de moşie cine se va 
ocupa?” 

În încăpere apare Raluca, senină şi 
blândă, îmbrăcată într-o rochie de brocart. 
Fruntea înaltă, părul lins, chipul ei pare al lunii 
pline cântate de poet. 

„Sărut-mâna doamnă, sunt încântat să 
cunosc mama celui care va deveni poetul 
nostru naţional!” 

„Mă bucur să aud asemenea cuvinte, ai 
nimerit bine, suntem cu toţii acasă. Dar iată-i, 
sosesc pentru cină.” 

Şerban soseşte solemn, îmbrăcat într-un 
costum bleumarin, Iorgu abia se târăşte, apatic 
– va muri tânăr -, Nicolae, foarte slăbit (se va 
sinucide curând), se apropie ezitând, 
spijinindu-se de adolescentul Matei, longevivul 
familiei, în sfârşit apare Aglae împingând 
căruciorul Henrietei. 

„Dar Iorgu şi Mihai?” – întreabă 
nemulţumit căminarul. 

„Parcă nu ştii?” – intervine Raluca – „ei 
sunt nedespărţiţi, au copilărit împreună. Or fi 
la balta lui Leon şi îşi amintesc cum se 
războiau cu broaştele. Cine ştie când or să 
vină. Aglae, vino să punem cina.” 

Până se desfăşoară prezentările, fără 
ceremonial, pe masă apare un platou pe care se 
răstoarnă o mămăligă imensă şi nişte strachine 
cu pui fripţi. Căminarul binecuvântează masa, 
iar Raluca se roagă: „Doamne, odihneşte-i în 
pace pe copiii mei: Maria, Ruxandra şi Vasile. 
Să le fie somnul lin! Amin!” 

În timp ce înfulecăm cu poftă, apare 
Iorgu. 

„Unde e Mihai?” – întrebăm cu toţii în 
cor. 

„Nu ştiu, n-a fost cu mine, s-o fi culcat 
lângă izvor şi visează câte în lună şi în stele. 
Mai sigur e însă lângă salcâmul de pe calea 
turmelor, la marginea satului, unde odinioară 
se întâlnea cu Casandra Lupului, săraca. A 
murit la 19 ani şi ce frumoasă era. Pentru ea a 
scris: „Sara pe deal buciumul sună cu jale, / 
Turmele-l urc, stel scapără-n cale / Apele plâng 
clar izvorând din fântâne / Sub un salcâm, 
dragă, m-aştepţi tu pe mine.” 

„Ba o fi la moş Miron Prisăcariul de-i 
spune poveşti” – îndrăzni Matei. 

„Moartea Casandrei i-a zdruncinat 
sufletul” – reflectează căminarul rozându-şi 
mustaţa. „De atunci a început Mihai să scrie 
versuri de dragoste foarte triste. Chiar a descris 
cum sufletul iubitei se înalţă la cer, printre 
stele.” 

„Atunci e clar!” – am strigat – „Mihai a 
plecat pe muntele Ceahlău, la magul bătrân ca 
să-i înapoieze iubita moartă!” 

„Doamne, cu ce ţi-am greşit pentra ca 
băiatul meu să sufere atâta!” – se lamentează 
Raluca. 

„Magul a încercat să-i aline suferinţa” – 
am continuat – „zugrăvindu-i, în oglinda 
peşterii din inima muntelui, panorama 
deşertăciunii zbaterii omeneşti. Tot astfel i s-a 
revelat de către zeiţa Isis, faraonului Tla – alt 
personaj din închipuirea poetului – devenitrea 
oarbă a speciilor. Deprimarea în urma 
cunoaşterii adevărului va fi alungată din 
mintea înfierbântată a poetului de îngerul 
somnului, trimis de mag să-l adoarmă şi să-l 
transporte în Lună, acolo unde Mihai, sub 
chipul călugărului Dan, va trăi o clipă fericit, 
alături de Maria, fata spătarului Mesteacăn.” 

„Din prima clipă am ştiut că eşti şi 
dumneata poet” – rosteşte căminarul, zâmbind 
strâmb. 

„Noi care venim după Mihai, nu ne mai 
putem numi aşa ci doar simpli versificatori. 
Dar să continuăm povestea. Fiecare om 
obişnuit are în cer o stea şi pe pământ un înger 
de pază. Dar geniile, scăpate ilicit din planul 
creaţiunii, nu au astre pe care să li se 
odihnească sufletele chinuite, ele nu au băut 
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din apa uitării şi plâng neîncetat singurătatea 
Demiurgului. Zadarnic a căutat magul, pe harta 
cerului, astrul lui Eminescu. Atunci, poetul 
care nu-şi mai poate alina suferinţa, porneşte 
ca un fulger neîntrerupt spre demiurg, să-i 
ceară altă soartă. Creatorul, cunoscându-i 
destinul tragic” – aici am continuat în şoaptă – 
inadaptarea, munca istovitoare la ziarul 
Timpul, iubirile neîmpărtăşite, obsesia himerei 
frumuseţii eterne, fără corp, mizeria, boala, 
pasiunea pentru Veronica Micle, nebunia şi 
moartea – am reluat cu voce tare „s-a îndurat 
dăruindu-i cel mai frumos astru, după chipul 
sufletului poetului: Luceafărul”. 

„Iată-l, Mihai a venit!” – din oglinda 
camerei, s-au revărsat peste noi, într-un 
incendiu sublim, imaterial, primele raze ale 
Luceafărului.  

„Nu mai trebuie să-l aştept pe Mihai, el 
a venit şi mi-a spus totul de acolo, din oglindă. 
Rămâneţi cu bine!” 

Am pornit liniştit pe uliţa Ipoteştilor, 
călăuzit de razele planetei Venus (Luceafărul 
de zi), am deschis cartea lui Armand G. 
Constantinescu şi punând mâna pe Marele 
Trigon de pe cerul naşterii poetului, m-am 
simţit ridicat de un vârtej al florilor de tei şi al 
razelor lumii şi m-am trezit acasă în Bucureşti. 
Soţia mea dormea, m-am dezbrăcat pe 
nesimţite şi m-am culcat. 

Multă vreme nu am putut dormi, am 
aprins lumina şi m-am pomenit scriind pe un 
petic de hârtie – „Mihai Eminescu a pierdut 
totul, aici pe pământ, dar a câştigat 
nemurirea!”                                                                                                         

Lucian Gruia 
 

BRADUL DE CRĂCIUN 

Anul acesta, 2010, am împodobit 

bradul de Crăciun în satul Buştenari (lângă 

Câmpina), localitate în care a locuit o vreme şi 

scriitorul Geo Bogza. Casa mamei soacre a 

devenit neîncăpătoare când ne-am revărsat, din 

două maşini prăpădite: cumnaţii ploieşteni, 

noi, bucureştenii şi progeniturile noastre. 

Tocmai am aprins lumânările şi am pus un CD 

cu colinde la leaptopul adus special în acest 

scop şi ascultând O ce veste mininată, mi-am 

amintit povestea Bradului de Crăciun, 

povestită  de Lenuş, pe reţeaua literară. Prin 

iarna anului 1500,  Martin Luther, călugărul 

reformator al bisericii catolice, mare iubitor de 

natură şi poate tocmai de aceea, scârbit de 

opulenţa preoţilor a instaurat o noua direcţie 

religioasă, mai austeră, se întorcea acasă, într-o 

seară, pe o cărare prin pădure. Era o zăpadă 

bogată şi un cer senin. Cum urca el coasta unui 

deal abrupt, obosise. Oprindu-se o clipă să-şi 

tragă răsuflarea, privi cu nesaţ pădurea 

îmbrăcată în straie de zăpadă. Deodată 

împietri! Printre crengile unui brad, acoperite 

de omăt, zări stelele strălucind, aproape de tot, 

uşoare ca nişte fluturi luminoşi. „Doamne, ce 

minune!” îşi spuse. „Îţi mulţumesc că în marea 

mila Ta, mi-ai revelat această splendoare!” 

Ajunse acasă dar nu avu linişte. Luă o secure, 

se întoarse în pădure, tăie un brăduţ şi-l aduse 

acasă. Îl aşeză într-un suport pe care-l 

confecţionă din câteva scândurele şi agăţă 

câteva lumânări între crenguţe (să nu mă 

întrebaţi, cum). Îşi chemă familia, aprinse 

lumânările, care reprezentau stelele de pe cer şi 

începu să se roage. De atunci bradul 

împodobeşte casele creştinilor în perioada 

Crăciunului. 

Privind brăduţul nostru din Buştenari, 

cu lumânările aprinse şi globuleţele sclipitoare, 

am închis ochii. Atunci mi s-a părut că bradul 

creşte uriaş, până la cer, iar între crengile lui 

strălucesc adevăratele stele. Nu i se vedea 

vârful. Am simţit nevoia imperioasă de a urca 

până sus, ca să văd ce poate fi acolo.  

Abia ajungeam cu mâinile la primul 

rând de crengi enorme şi  ajutându-mă apoi cu 

picioarele, am urcat câtiva metri. Odihnindu-

mă pe o ramură groasă, rezemat cu spatele de 

trunchi, am început să visez cu ochii deschişi. 

Nu ştiu motivul pentru care mi-a venit în minte 

că de 2 decembrie, de ziua de naştere a 

băiatului meu, am vrut să beau o vodcă de 

dimineaţă, pe la ora 6, când am ieşit la 

plimbare cu câinele meu lup. Soţia chiar m-a 

atenţionat: „Ai grijă să nu te îmbeţi astăzi.” 

„Bine, bine”. Şi cum ajung în stradă, ţuşti cu 

câinele în lesă la bouticul non stop de după 

colţ. Spre stupoarea mea, era închis şi nu mai 

era nici un alt magazin deschis la aceea oră 

matinală. „Dumnezeule mi-o făcuşi!” am oftat 

cu năduf. Acum mă gândesc că bine mi-a 

făcut, pentru că am petrecut o aniversare 

frumoasă. „Iartă-mă Doamne pentru că Ţi-am 

greşit cu gândul!” 

Mă mai caţăr câţiva metri şi-mi 

amintesc că nu am mai sunat-o de câteva zile 

pe mama mea de la Dej, care va împlini în 

ianuarie 92 de ani. Am ezitat, pentru că nu mai 

aude bine la telefon, trebuie să-i explic de mai 

multe ori. „Iartă-mămă, te voi suna de acum 

încolo zilnic!” 

Privesc în sus şi văd că mă apropii de 

nori. Pornesc voiniceşe şi urc, urc până nu mai 

pot. Acum mi se părea că o aud pe soacră-mea 

că mă dojeneşte că-i stric educaţia copilului  
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meu, fiind prea blând şi mai ales, pentru că îi 

mai dau bani de buzunar. Îmi vine în minte 

bancul cu ginerele care îi aduce soacrei, de 

ziua ei, drept cadou o pereche de cercei dar 

ţine în mână şi o puşcă. Soacra îi mulţumeşte 

pentru atenţie dar îl întreabă ce fac cu puşca. 

Ginerele răspunde sec: „Ca să-ţi agăţ cerceii 

trebuie să-ţi fac şi găuri în urechi!” 

Îmi vine şi acum să râd, dar dacă mă 

gândesc bine, avea dreptate soacră-mea că 

trebuia să folosesc biciul şi să-mi pun băiatul 

cu burta pe carte. 

Cu mare efort ajung la baza norilor de 

zăpadă. Crengile s-au mai subţiat, probabil 

sunt pe la jumătatea urcuşului. Vântul rece, 

care-mi bicuieşte faţa, îmi aminteşte de idila 

ratată, care m-a înnebunit cu câţiva ani în 

urmă. Deşi eram căsătorit, am pus ochii pe o 

vânzătoare de la un chioşc de ziare, situat pe o 

stadă alăturată celei pe care locuim. Frumoasă 

femeie. Avea nişte ţâţe cât doi pepeni galbeni, 

grei. Îmi imaginam cum îi desfac bluza şi ei se 

eliberează, se destind şi trebuie să-i susţin cu 

două mâini pentru că nu mi-ar fi încăput unul 

într-o singură palmă. Am intrat în vorbă cu ea, 

i-am dăruit volumul meu de versuri, o aşteptam 

să iasă de la serviciu, o conduceam câţiva paşi 

spre blocul în care locuia, îi scriam zilnic câte 

o poezie de dragoste înfocată şi după o 

săptămână, disperat de răceala ei i-am presărat 

flori sub picioare. Eram sigur că am dat-o gata. 

Speram ca să se certe cu soţul ei şi să am astfel 

o şansă. Îmi mai închipuiam, când diavolul îşi 

băga coada, că soţul ei s-a accidentat foarte 

grav, ba chiar a dat ortul popii....... „Doamne 

fereşte!”. Îmi fac cruce. Şi totuşi, n-a fost să 

fie. Doamna, cu picioarele pe pământ,  mi-a 

spus că mergem pe drumuri paralele care nu se 

vor intersecta niciodată! Prividu-mi astăzi 

familia împlinită, îi mulţumesc din suflet.  

Îmi frec mâinile şi pornesc să traversez 

norul de zăpadă! Viforul îmi provoacă 

promoroacă în barbă. Dârdâind, mă caţăr tot 

mai repede, doar, doar m-oi încălzi puţin. Nu 

văd nimic în jur, suflu în palme să-mi 

dezmorţesc degetele îngheţate. Mi se face 

frică. Voi mai putea urca? Să cobor, nici atât. 

Nu văd unde să-mi spijin picioarele. Închid 

ochii.  

Revăd scena cu banii găsiţi pe jos, pe o 

stradă lângă Piaţa Gorjului. În drumul meu se 

lăfăia o hârtie de 50 de lei. La câtiva paşi, două 

bătrâne stau de vorbă.  Probabil i-a pierdut una 

dintre ele. Am ridicat bancnota, am ezitat 

câteva clipe şi am strecurat-o în buzunar. 

„Dacă i-a pierdut alcineva? Să fie primiţi!” 

Probabil i-am furat pentru că am fost pedepsit 

cu vârf şi-ndesat. Chiar în aceea zi am apelat 

de pe mobilul meu,  un fost coleg de serviciu. 

Când am terminat convorbirea, nu ştiu cum s-a 

întâmplat dar nu am închis mobilul, iar colegul 

nu a aşezat cum trebuie telefonul fix, de la 

birou, în furcă... Băiatul meu a descoperit 

boroboaţa după aproximativ o oră. Am plătit, 

faţă de factura obişnuită, cca 70 de lei în plus. 

„Doamne nu mă voi mai lăcomi niciodată!” 

Am reluat urcuşul cu disperare. 

„Doamne, nu mă lăsa! Trebuie să ajung în 

vârf!” Şi dă-i şi luptă şi după multă chinuială, 

iată-mă deasupra norilor! 

„Ce lumină diafană! Parcă-i filtrată 

prin miere de salcâm. Răsuna o muzică stelară, 

produsă de tuburile unei orgi transparente ce 

plutea imponderabilă, prin aerul azuriu. 

Corzile harfelor erau mângâiate de aripile 

îngerilor. 

 „Dar ce-i acolo, pe crenguţele din 

vârf?” Pare un cuib imens, tapetat cu crenguţe 

de vâsc,  ai căror mărgele susurau ca nişte 

clopoţei mângâiaţi de un vânt blând. Mă apopii 

încet.  „Ce să vezi?” Un staul în miniatură, o 

iesle cu paie în care gungureşte pruncul Iisus! 

Trista sa mamă, după ce îl ia în braţe, îmi 

spune: „S-a născut astăzi, de Crăciun. Magii i-

au adus aur, tămâie şi smirnă. Dar cel mai 

frumos dar i l-ai făcut tu pentru că ai venit 

până aici să-L vezi. Acum te-ai născut şi tu 

pentru a doua oară, întru Iisus. Ţi se vor iertata 

toate păcatele pe care le-ai săvârşit pâna 

acum!” 

Şi o lumină caldă, orbitoare, s-a 

revărsat asupra mea, a trecut prin mine, a ars 

toată zgura din suflet, mi-a îndepărat noroiul 

de pe mâinile şi tălpile mele. Am privit în jur 

uluit. Nu mai aveam umbră! 

„Mulţumesc Marie, dar de ce eşti atât 

de tristă?” 

„Cum să nu fiu. El se naşte în fiecare 

an pentru voi şi voi, an de an îl omorâţi! Du-te 

şi spune celorlalţi să creadă în El că vor deveni 

mai buni! Urmaţi cele zece porunci!” 

Am coborât fără să mai simt efortul şi 

nici frigul din norul îngheţat şi am ajuns uşor 

în cameră, la Buştenari, de parcă eram un fulg. 

„Hei, ce-i cu tine!” mă zgâlţâie altă 

Marie, de data asta, soţia mea. „Trezeşte-te, ai 

adormit? Hei, cu toţii, treceţi la masă! 

După ce ne aşezăm le spun: „Înainte 

de a mânca, trebuie să vă spun povestea 

Bradului de Crăciun!” 

                                                                                         

Lucian Gruia
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Opinii 

 
Interviu cu Mircea Druc, fost prim 

ministru al Republicii Moldova, în 

perioada 25 mai 1990-20 mai 1991 şi 

candidat la preşedinţia României în 

campania din 1992 

 
Mircea Druc  

Foto Nicolae Stoicescu 

 
Gh.I.:  Domnule Mircea Druc,  vă 

mulţumesc  că aţi acceptat invitaţia de a realiza 

acest interviu pentru Gândul Anonimului. Publicaţia 

noastră este una modestă, născută din entuziasmul şi 

dragostea pentru literatură şi cultură a unui grup de 

pensionari militari, care au fondat Cenaclul 

Anonimul. Ulterior, atât cenaclul, cât  şi  publicaţia 

au fost şi sunt alimentate de imensa iubire pentru 

satul natal, manifestată de domnul colonel Ion 

Mazere, unul din principalii animatori şi 

întemeietori ai  revistei. Pe aceşti doi piloni s-a 

născut şi s-a dezvoltat publicaţia. De la patru pagini 

A5 am ajuns la forma şi conţinutul de astăzi. O bună 

parte a acestei publicaţii este dedicată satului natal 

al domnului colonel şi al subsemnatului, comuna 

Luna din judeţul Cluj, situată pe valea Arieşului, în 

centrul Transilvaniei, în vecinătatea Munţilor 

Apuseni, atestată documentar din 1270.  

Acest număr dublu al revistei este dedicat 

aniversării zilei naţionale a României, 1 Decembrie. 

În acest context, aş vrea să vă întreb ce semnificaţie 

are pentru dumneavoastră data de 1 Decembrie 

1918 ? 

 

M.D.: De când mă ştiu, încerc un sentiment 

aparte pentru Transilvania. Doar din acest motiv „de 

suflet”, accept  invitaţia. Sper că dumneavoastră şi 

cititorii  revistei Gândul Anonimului admit  

pluralismul de opinii. În general, stimate domnule  

Gheorghe Indre, fac tot posibilul  ca să evit ocaziile 

de „a sta de vorbă”. Suntem o naţiune cam logoreică. 

Prea multă vorbă şi puţine fapte în tot  spaţiul 

românesc. Să încercăm, totuşi,  o discuţie… 

Anul 1918, datele  de 27 martie, 27 

noiembrie, 1 decembrie  semnifică, în viziunea mea, 

ora astrală a românilor. E cea mai importantă 

perioadă din istoria noastră. Ea marchează  o 

finalitate. Rezultatul unor eforturi  de supravieţuire 

şi  afirmare de-a lungul a mai bine de 2000 ani. Până 

la 1918, şi de atunci încoace, noi nu am mai 

contabilizat o atare  performanţă. Desigur, în istoria 

poporului român au fost şi alte momente importante. 

Putem vorbi de o împlinire provizorie - Unirea de la 

1600 sub Mihai Bravu, de Unirea de la 1859. Da, să 

nu omit proclamarea Independenţei la 1887. Ne 

putem referi şi la puciul liberal,  după care, vorba lui 

moş Teacă, n-am mai fost Domnie, ci ne-am făcut 

Regat. Şi la alte două lovituri de stat - 23 august 

1944 şi decembrie 1989.    

Eu insist. Nu atât pe data de 1 decembrie  

1918,  ci pe anul 1918, care ne-a adus, aşa cum 

spuneam, evenimentele de la 27 martie şi 27 

noiembrie, încheind victorios cu 1 decembrie 1918. 

Am avut atunci o exprimare  a voinţei populare de 

unire, într-un spaţiu geografic ancestral: la  Nistru, 

în Carpaţi, la Tisa, la Dunăre şi la Marea Neagră. 

Autodenumiţi  români, relativ recent şi poate 

impropriu,  noi puteam să ne identificăm şi altfel: 

geto-daci, daco-latini.  Pe mine mă fascinează  un 

singur nume: dacii liberi. Vorbim, deci, de o 

continuitate milenară. De un biosistem şi un 

ecosistem  ce emană  o anumită spiritualitate. 

Evidenţiem un mod de viaţă, tradiţii, constituite  

într-un sistem  de etnovalori  eterne.   

 

Gh.I. Domnule prim-ministru, în ultima 

vreme se vorbeşte tot mai frecvent de reorganizarea 

teritorială, subiect complicat şi prezentat adeseori 

pasional,  care mie, ca ardelean, îmi dă uneori fiori 

reci, cu atât mai mult cu cât, anunţatele schimbări 

sunt gândite în plină şi profundă criză economică, 

marcată de sărăcie, şomaj, şi lipsa unei perspective 

cât decât promiţătoare.  

Aş vrea să vă întreb care este opinia dumneavoastră 

despre această problemă şi dacă percepeţi în ea 

vreo ameninţare la adresa unităţii şi securităţii 

României? 

M.D.: Tare îmi este teamă că o să vă 

dezamăgesc cu răspunsul meu. În actualul haos 

opţional, problema gravă a naţiunii române este  

politicianismul, birocraţia, corupţia şi degenerarea. 

Fără o schimbare de Paradigmă  nu putem  stopa 
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inflaţia birocratică galopantă, fiind aceasta marea şi  

principala cauză a corupţiei politice, morale şi 

economice.  

Nu am certitudinea că menţinerea intactă a 

celor 40 de judeţe garantează supravieţuirea 

României în actuala conflagraţiune economică 

globalistă. Să  folosesc un  argument bazat pe 

analogie.  Un exemplu din cele trăite pe viu. 

Basarabia şi Nordul Bucovinei au fost  răpite de 

Imperiul Sovietic în 1940. Şase dintre judeţele 

anexate au intrat în componenţa RSSM. Celelalte au 

fost acaparate de Ucraina. Ei bine, în RSSM, 

regimul lui Stalin a creat, în locul celor şase judeţe 

româneşti,  60 de raioane sovietice. Un mozaic 

administrativ, controlat meticulos de  nomenclatura 

bolşevică. Scopul reformei teritorial-administrative? 

Deznaţionalizarea brutală a indigenilor.  

Hruşciov, după 1957,  a redus acest 

mecanism costisitor şi  perimat la 26 de raioane. Iar 

în următorii 20 de ani, cât a fost la putere Brejnev, 

numărul de raioane a crescut din nou, până  la 36.  

Exista  pe atunci vreun avantaj socio-economic? Nu.  

Leonid Brejnev de la Moscova,  şi  Ivan Bodiul, 

şeful comuniştilor de la Chişinău, îşi plasau în 

poziţii cheie neo-staliniştii lor. Îi trimeteau mai întâi 

la Şcoala Superioară de Partid de la Moscova. După 

care, pentru fiecare absolvent se  croia câte un raion.  

Câte o sinecură. Aceasta  a însemnat 36 de  prim 

secretari. Un număr dublu sau triplu de secretari 

adjuncţi, toţi cu secretare şi aparat propriu. Cu alte 

cuvinte o birocraţie uriaşă. 

Apropo! Unul din multele motive pentru 

care Mircea Druc a fost destituit  neconstituţional în 

1991: promova reforma teritorial-administrativă. 

Cerea  reducerea numărului de raioane şi  revenirea 

la judeţe. Birocraţia şi mafia de sorginte sovietică m-

a somat: „pe aici nu se trece!”. Am rămas  în 

Republica Moldova până în prezent cu 36 de raioane 

anacronice, inadecvate noilor imperative.  

Menţinerea  acestor structuri serveşte oare  

cauza românilor basarabeni? O birocraţie umflată, 

lucru ştiut, produce abuzuri şi corupţie. Birocraţia 

este găoacea în care se naşte, germinează şi 

perpetuează  corupţia. Consecinţele birocraţiei şi ale 

corupţiei duc la degenerare.  

Evident, eu consider necesară şi urgentă  o 

reorganizare. Bineînţeles, o reformă  axată pe 

luciditate, coerenţă. Pe criterii ştiinţifice şi de 

excelenţă  a  guvernării, la standarde mondiale. Nu 

văd în schimbare, în reducerea numărului de unităţi 

administrative nici un pericol.   

În opinia mea, Programul de post aderare la 

Uniunea Europeană  ar  presupune şi o 

descentralizare coerentă. Am în vedere delegarea 

selectivă, în jos pe verticală, către centrele 

viitoarelor regiuni (districte, landuri) de dezvoltare, a 

50% din categoria hotărârilor adoptate în prezent la 

Bucureşti.  Mai mult de jumătate din actul 

decizional, efectuat astăzi într-un centru judeţean,  

poate fi coborât   la nivel de comună.  Iar  satele  

României reanimate  pot prelua 50% din ceea ce 

rezolvă de regulă autorităţile comunale.  

Performanţa noastră ca ţară europeană 

depinde imperios de impunerea unor structuri 

guvernamentale scutite de „ministerologie” şi  

„ministerocraţie” şi având drept obiectiv principal 

permanentizarea şi sincronizarea celor trei „i”: 

investigarea, instruirea, inovarea. 

Acum nu prea reuşim, chiar monitorizaţi de 

Bruxelles, să construim instituţii statale flexibile, 

dinamice. Şi,  de ce nu, temporare, în mod deliberat, 

menite să realizeze programele şi proiectele adoptate 

de  executivul ţării şi instanţele comunitare.  

O reformă administrativă bine concepută ne-

ar reduce nu numai birocraţia. Am scăpa, poate, şi 

de „patriotismul  regional-fotbalistic”. Am diminua 

vanităţile şi ifosele „ţărişoarelor noastre istorice”. 

Noi, românimea,  suntem marcaţi de o serie de 

complexe, care ne afectează comportamentele, 

deciziile, acţiunile.  Mai întâi, înregistrăm un 

complex de deşteptăciune. Acesta se manifestă în 

special în sud, în zona Bucureştiului şi a Olteniei. 

Mai există complexul de superioritate, de mândrie, 

al celor din Transilvania. Îl regăsim  întrucâtva şi la 

bucovineni. „Noi, ardelenii,  am fost Imperiu, cu 

austriecii” sau „Banatul e fruncea!”  

Şi, în fine, cunoscutul complex de 

inferioritate, al moldovenilor. Deşi, unii basarabeni, 

adică tot  români moldoveni,  dar din Estul 

Moldovei, se mândresc şi ei, ca ardelenii: „Noi am  

fost intr-un Imperiu şi mai mare, cu ruşii, şi am 

zburat în cosmos”. Iar  palma de pământ românesc, 

numită printr-un accident istoric Republica 

Moldova, are şi ea complexaţii ei: cei de la Nord, cei 

de la Centru, cei de la  Sud şi cei de peste Nistru.   

Când eram prim ministru,  la Chişinău, 

încercau  unii să „mă seducă”  cu idei: „ştiţi, noi 

ăştia de la Nord, păi noi ...” cu sensul că  suntem ăia 

buni. Îi repezeam de fiecare dată, judecam imparţial,  

eliminând acest complex de superioritate, 

nejustificat prin fapte şi realizări.   Important este  

ceea ce  faci.  Ce valori materiale sau spirituale 

produci. Nu ceea ce spui, sau locul unde te-ai născut,  

în  cartierele Ferentari, Mănăştur, Copou sau pe 

malurile râului Bâc.  

 

Gh. I. Da, domnule prim-ministru, e corect 

ce spuneţi, numai că în una din propunerile 

partidelor politice de reorganizare una din regiunile 

desenate se contura exact pe graniţa Ardealului de 

Nord  cedat în 1940, ori locuitorii de acolo nu pot să 

uite de masacrele, din istoria recentă,  de la Ip şi 
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Treznea, de crimele şi abuzurile făcute de noile 

autorităţi instaurate în multe localităţi româneşti în 

perioada 1940-1944 cât a fost cedat Ardealul de 

Nord. Nu credeţi că sunt  îndreptăţite îngrijorările 

localnicilor ? 

 

M.D.:  E vorba de  o propunere venită  din 

partea unui segment politic, a unor lideri maghiari, 

probabil. Cunosc pledoaria  domnului academician 

Dinu Giurescu în legătură cu regionalizarea.  Are 

perfectă dreptate. Aş menţiona că în spaţiul 

românesc,  în afară de maghiari, mai elaborează 

„proiecte de reformă”  şi ucrainenii, găgăuzii, ruşii şi 

alte seminţii conlocuitoare. Inclusiv proiectul  de 

inspiraţie sovietică „Moldova Mare”, vizând 

dezmembrarea României, practic anularea actului 

Unirii de la 1859.  

Noi, românii, ne-am putea  confrunta cu o 

situaţie  într-un fel  similară   cu cea a slavilor de 

sud. Sau a cehilor şi slovacilor.  După primul război 

mondial,  aceştia au obţinut independenţa şi  s-au  

anunţat drept  state europene în devenire.  Şi unii şi 

alţii  au luat  decizii stratege inadecvate, legate de 

amplasarea capitalelor. Iugoslavii au ales Belgradul 

la marginea ţării. Şi acest oraş nu a reuşit să devină 

capitala tuturor iugoslavilor. Nu a putut  fi 

reprezentativ pentru toată lumea  slavilor de sud, 

pentru federaţia Iugoslavia. Belgradul  a rămas până 

astăzi  un oraş sârbesc. 

Praga, la fel, a continuat să prospere ca o 

cetate cehă,  nu   ca o capitală a cehilor şi slovacilor 

integraţi într-un singur stat. Şi componentele istorice 

ale României Reîntregite în 1918, în multe privinţe, 

percep la fel Bucureştiul: e mai mult al… nu ştiu cui, 

şi nu o capitală a tuturor românilor. 

Merită  clarificate toate  problemele ce ţin de  

„Capitala Ţării”.  În plan istoric, politic şi 

socioeconomic.  După care am putea  trece la 

realizarea unui imperativ strategic panromânesc: 

„abandonarea Bucureştilor”.  Explic: în 1859 s-a 

comis  primă eroare strategică.  Atunci capitala 

putea fi edificată în  centrul noului stat în devenire.  

Putea fi chiar  urbea  Focşanilor, unde muntenii şi 

moldovenii au jucat Hora Unirii.  Altele ar fi fost 

destinele Ţării.  

Păi cum, domnule Indre? Să ne  curgă  pe 

moşie  cel mai mare fluviu din Europa şi  noi să  

amplasăm  capitala într-o ”gaură”. Într-o zonă 

deschisă bătută de toate vânturile, la propriu şi la 

figurat. Nu am folosit nici munţii, nici marea, nici 

imagologia, nici simbolistica, nici ezoterica, nimic. 

De ce, Doamne, la un viraj al istoriei, ca cel din 

1859,  nu a fost invers? Să  fi devenit  oraşul Iaşi 

capitală, iar domnitor cineva de la Bucureşti. Era  

mai bine Ţării, şi nouă, în timp, mai bine. Sau  să fi 

construit  treptat o  capitală europeană  la Focşani,  

unde s-a şi semnat actul Unirii Principatelor. 

Degeaba ne convingeau unii vizionari, în 

perioada interbelică. Avea absolută dreptate 

filozoful, sociologul, economistul, martirul Mircea 

Vulcănescu.  „Oricine  gândeşte  pământul românesc 

ca unitate, îşi  dă seama că centrul normal al vieţii 

româneşti nu poate fi în afara centurii munţilor... 

Mai curând sau mai târziu, cu cât mai curând, cu atât 

mai bine, ne vom îndrepta într-acolo!”. Menţinerea 

capitalei la Bucureşti  şi după Marea Unire de la 

1918  a însemnat a  doua eroare strategică. 

După 1965, conducerea centralizată şi de 

comandă putea lesne, fără referendum, să transfere 

centrul politico-administrativ al tuturor românilor de 

la Bucureşti în fostul  judeţ Trei Scaune. În  inima  

spaţiului carpato-danubiano-pontic, în  zona 

ancestrală geto-dacică. Dar s-a  optat pentru 

demolarea cartierelor istorice ale Bucureştiului. La 

această etapă  gândirea strategică  a lipsit. Elita 

comunistă a comis a treia mare eroare decizională.   

Ar fi fost ideal dacă amplasarea obiectivelor 

industriale se făcea uniform. În toate zonele ţării, 

înaintând spre Bucureşti, dar fără să treacă de 

Urziceni, Giurgiu, Ploieşti, Târgovişte. 

Industrializarea socialistă a fost a patra  eroare  

strategică prin  aducerea în „micul Paris” a sutelor 

de mii de ţărani pentru a completa rândurile clasei 

muncitoare. Aşa, ca să aibă cine trece, fluturând 

drapele roşii, prin faţa tribunelor cu nomenclaturişti, 

de Ziua naţională  23 august.  

În prezent, suntem pe cale să comitem  a 

cincia eroare strategică: alergăm după investitori şi  

promovăm  ideea: „Marele Bucureşti”.  Un 

megapolis caracteristic pentru ţările din lumea a 

treia.  Nu ţinem cont de presiunea enormă pe metru 

pătrat în capitală şi în judeţul Ilfov. Ignorăm 

condiţiile climaterice, apropierea de Cernavodă  şi 

alţi factori de ordin ecologic, demografic, geopolitic. 

Nu ne-am deşteptat defel. Nu învăţăm nimic,  nici 

din erorile noastre şi nici din experienţa altor naţiuni.  

Nu e neapărat ca  cea mai mare aşezare 

urbană să fie şi capitală.  Şi, drept consecinţă, cea 

mai prestigioasă, mai prosperă etc.  Asociem 

frecvent SUA cu New-York, Canada cu Montreal, 

Australia cu Sydney, Brazilia cu Rio de Janeiro, 

Africa de Sud cu Cape Town, Kazahstanul cu Alma-

Ata. În  toate aceste ţări,  organele puterii de stat  

sunt amplasate   respectiv în Washington, Ottava, 

Canberra, Brasilia, Pretoria, Astana. Cu certitudine, 

nici  una din aceste capitale nu vor deveni   

conglomerate sufocante de tip megalopolis.  

Exemplul Rusiei pare elocvent în acest sens. 

După ce au schimbat capitala de trei ori, astăzi 

elitele  discută  problema separării celor două 

realităţi: instituţiile puterii de stat  şi Moscova, ca 
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megapolis. Conform variantelor formulate de experţi 

în media rusă, Kremlinul ar putea funcţiona în 

exclusivitate  ca muzeu de istorie, cultură, artă. O 

rezervaţie naţională şi un centru turistic. Preşedinţia, 

guvernul şi parlamentul urmează să   fie transferate 

undeva pe Volga, în  munţii Ural sau în Siberia.  

Este o chestiune de geopolitică, un proiect naţional  

de realizarea  căruia depinde  evoluţia   şi chiar 

existenţa Federaţiei Ruse  în deceniile următoare.  

La acea propunere nefericită de 

regionalizare a României, la care vă referiţi, nu avem 

decât să prezentăm  alte  scenarii viabile de 

reorganizare, iar decizia se va lua în mod 

democratic, eventual prin plebiscit. Cunosc în 

prezent câteva proiecte de redresare, care merită  

toată atenţia.  Unele foarte radicale.  Exemplific. 

„România – acum ori niciodată?”, autori Tudor 

Bompa şi Dumitru Porojan. „Dacia Rediviva”, 

promovat de doctorul Slăvescu şi discipolii săi. Mai 

cunosc şi alţi autori - Val Butnaru, Dumitru Oblu. Şi  

interlocutorul domniei voastre, definitivează  o 

viziune holistică asupra naţiunii, intitulată 

„Paradigma Etnosistemică”. Orice inovaţie merită 

atenţie. Inclusiv  proiectele blamate în prezent ca  

fiind utopice. 

Iată, un exemplu de utopie, sau cum vedea 

Mircea Druc  Reforma, acum 10 sau 15 de ani.  Am  

publicat articole la această temă. Prioritar, 

constituirea unui cadru juridic, care să permită o 

Schimbare radicală.  România  republică 

prezidenţială.  Parlament unicameral  din 177 

deputaţi, aleşi prin vot uninominal. Din cele trei 

Palate, mereu beligerante, facem unul. Instituţia 

prezidenţială, Parlamentul şi Guvernul  concentrate 

şi amplasate într-un singur Palat  - în „Casa 

Poporului”. Cel puţin circuitul  informaţional ar 

deveni mai operaţional, mai dinamic. Şi poate mai 

puţin costisitor pentru noi, contribuabilii. Cei care 

optează pentru  un parlament bicameral, ce ar ţine 

chipurile de o  moştenire  naţională,  nu au decât să 

se convingă:  tradiţia este  bună şi eficientă sută la 

sută doar în  arta culinară şi în actul de  perpetuare a 

speciei.  

Executivul ţării  - format din şapte ministere 

responsabile de strategia dezvoltării: producerea  de 

bunuri inevitabile; investigarea şi  inovarea ca bază 

de creare a noilor valori materiale, spirituale şi 

culturale; biologia (tot ce ţine de BIO (Viaţă) - de la 

bioeconomie la biopolitică şi biosecuritate, de la 

biotehnologie la agroenergetică şi alte surse 

regenerabile; informatica şi informatizarea; 

infrastructura şi Etnopsihica.  

O sinteză, la scară naţională, a tuturor 

instituţiilor statale bugetare din domenii precum  

educaţia, sănătatea publică,  învăţământul şi 

cercetarea ştiinţifică. Potenţialul acumulat de 

universităţi, institute de cercetare şi proiectare, 

inclusiv de Academia Română,  încadrat  în şapte 

structuri organizatorice  de investigare, instruire, 

inovare cu denumiri sugestive:   Academia 

Biologică, Academia Ecologică, Academia  

Creatoare, Academia Producătoare, Academia 

Informatică, Academia Infrastructură, Academia 

Etnopsihică. 

 Fondarea de  urgenţă   a două bănci strategice ale  

României: Banca Genetică şi Banca  pentru Resurse 

Umane, Animale şi Vegetale.  

Regruparea tuturor judeţelor din spaţiul 

românesc în cinci unităţi teritorial-administrative 

(regiuni, districte) : Carpaţi, Dunăre, Pont Euxin, 

Nistru, Tisa, având centrele administrative la 

Braşov, Craiova, Constanta, Chişinău, Cluj-Napoca. 

Iar Centrul politico-administrativ al tuturor 

românilor  Dacodava, edificat  în centrul geografic al 

spaţiului ancestral geto-dacic. Astfel, am fi urmat 

exemplul Braziliei, Australiei  şi, mai recent,  al  

Kazahstanului. Iar Bucureştiul ar rămâne un mare 

centru economic şi cultural. Un fel de  Sao-Paolo, 

sau Sidney. Sau  un New-York al românilor. 

Aş  invita, ca şi Nazarbaev,  preşedintele 

kazah, cei mai buni experţi să elaboreze un studiu de 

amplasare pe criterii de funcţionalitate, economice, 

strategice, de climă, curenţi de aer, stabilitatea 

solului etc. Şi după stabilirea locului, în jur,  pe o 

rază de 100 de km, nu aş fi permis să se mai 

construiască nimic. Nu aşi fi admis  tranzacţiile 

speculative cu terenuri în această zonă.  

În Dacodava  se cer amplasate    cele două 

bănci de informaţie esenţială , banca genetică, banca 

de spermă şi de seminţe pentru toate vieţuitoarele  şi 

toată flora din România. Numai în Carpaţi acestea 

pot fi adăpostite antiatomic, antiseismic, ferite de 

calamităţi, la cel puţin 100 m sub pământ. Apoi 

banca de date şi informaţii de toate felurile, care să 

dăinuie şi să asigure durabilitatea peste timp a 

poporului român. Dacă nu „abandonăm” actuala 

capitală, aşa cum  au procedat brazilienii  cu Rio-de-

Janeiro şi kazahii cu Alma-Ata, nu avem nici o şansă 

să asigurăm o unitate naţional-statală durabilă. 

În clasificarea actuală  a unităţilor teritorial-

administrative „sat – comună – oraş – municipiu” ar 

fi oportun să introducem şi   Statutul de Capitală 

Istorică.  Prin lege, un atare statut ar putea fi acordat 

unor  municipii precum: Bucureşti, Iaşi, Cluj-

Napoca, Chişinău, Cernăuţi, Timişoara, Craiova, 

Constanţa, Baia Mare, Oradea şi altele.  Astfel am  

menaja consacratele complexe regional-istorice 

despre care am vorbit. 

Asta e, domnule doctor-inginer Gheorghe 

Indre.  Şi mie îmi este frică, nu numai 

dumneavoastră. Mă tem că România nu va  

supravieţui, ca stat unitar, dacă elita  ei politică nu  
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concepe şi nu realizează, nici la această răscruce 

istorică, o Reformă radicală. Aplicarea unei reforme 

instituţional-administrative adecvate ar putea 

eficientiza actul guvernării prin stoparea inflaţiei 

birocratice, a opresiunii instituţionale clasice, prin 

eradicarea corupţiei politice, morale si economice. 

De jure suntem deja  în Uniunea Europeană. 

Legile comunitare au prioritate faţă de actele  

normative elaborate de parlamentul oricărui stat 

membru. Prin urmare, parlamentul  de la Bucureşti e 

chemat să asigure o traducere perfectă  în limba 

română a legilor  şi directivelor adoptate la Bruxelles  

şi să le transpună în legislaţia naţională spre 

executare. Obţinem astfel alinierea la standarde 

europene şi o economisire  de fonduri,  de timp şi de 

nervi în jocul de-a democraţia pe malurile 

Dâmboviţei.  

 

Gh. I. În ultimii 20 de ani economia 

României a cunoscut schimbări structurale radicale. 

Au dispărut un mare număr de activităţi industriale, 

iar unele şi-au restrâns mult activitatea. Mulţi 

oameni calificaţi au rămas şomeri şi au fost nevoiţi 

să emigreze pentru a lucra în Europa, în Italia, 

Spania, Franţa, Germania  etc.  Satele s-au pustiit, 

oamenii tineri au plecat,  au rămas bătrâni singuri şi 

trişti, în aşteptarea celor dragi. Modelele economice  

promovate se bazează pe întreprinderi  mici şi 

mijlocii şi pe microîntreprinderi înfiinţate ca rezultat 

al iniţiativelor private.  

În opinia dumneavoastră reprezintă aceste 

transformări profunde şi orientarea preponderentă 

spre IMM-uri o ameninţare la viitorul României, la 

durabilitatea peste timp a neamului românesc?  

 

M.D.: Sincer, nu cred că ne ajută la ceva 

regretând giganţii concepuţi după modelul sovietic, 

în epoca industrializării forţate. În anii 60 eram 

indignat, ca toţi românii, de planul Valev, pe care l-

am respins vehement, cu demnitate.  Hruşciov ne 

propunea, inspirat probabil de  noile tendinţe din 

Occident,  să constituim  „o grădină înfloritoare” a 

lagărului socialist. Să  transformăm o parte a 

României, Bulgariei, RSSM şi regiunea Odessa într-

o imensă zonă agrară a CAER-ului. RDG, 

Cehoslovacia, Polonia  urmând a fi ţările din lagărul 

socialist cu  industria grea, în timp ce România urma 

să se specializeze pe producţie  agricolă şi industrie 

alimentară. 

Am învins atunci. Ne-am demonstrat autonomia 

decizională faţă de Moscova. Am pus în aplicare  

planul de industrializare. Bineînţeles, industrie grea, 

construcţie de maşini, uzine militare. Acestea, 

conform manualelor de economie politică  socialistă, 

pot asigura independenţa naţională.  România nu 

avea nici un căuş de minereu. Dar a construit 

mastodonţi siderurgici. Rafinării peste rafinării. 

Socoteala de acasă  era că ne vine  minereul şi ţiţeiul  

din lumea a treia cu vaporul. Avuserăm o înţelegere 

cu şahul Iranului. Am  mai băgat un miliard la 

Krivoi Rog, în Ucraina. 

Când am devenit prim ministru, mi-am dat 

seama: ar fi fost mai bine dacă prindea idea cu 

specializarea  în domeniul agroindustrial şi 

alimentar.  Nouă, basarabenilor, cu totul din alte 

considerente, regimul Brejnev ne-a impus 

industrializarea  –  un mare complex militar-

industrial, amplasat la Tiraspol, Chişinău, Bălţi.   

În 1990, în plină criză, RSSM  putea vinde 

doar „şampanie roşie” în Germania. Doamnele 

germane cică  o preferau.  Noi, la Chişinău, visam să 

facem valută, să cumpărăm din occident linii de 

procesare a materiei prime agricole.  În afară de vin, 

aveam sute de mii de decalitri de sucuri excelente. 

Bieloruşii ne ofereau tractoare dar… Nu aveam 

ambalaje, sticle şi borcane. Aveam în schimb numai 

la Chişinău peste 200 de instituţii de proiectare şi 

întreprinderi  care lucrau pentru complexul militar. 

Nu aveau nimic comun cu necesităţile economiei 

noastre, nici cu viaţa noastră. La Bălţi,  o mare uzină  

producea aparate şi echipamente de ghidare a 

submarinelor nucleare, care circulau pe sub calota 

Arctică. Nu aveam însă ambalaje pentru exportul şi 

comercializarea uriaşelor cantităţi de vin de foarte 

bună calitate ce se producea la noi. Am distrus  in 

preajma capitalei  circa 800 de hectare de cel mai 

bun teren agricol  pentru o uzină de computere 

militare. După colapsul imperiului, am invitat 

britanicii să preia uzina „Mezon” din Chişinău. Au 

rămas perplecşi. „Ştiam că sovieticii produc 

asemenea echipamente sofisticate, dar nu am reuşit 

să depistăm unde este amplasata întreprinderea”. 

Majoritatea  combinatelor au rămas în paragină.   

Am dat fuga atunci la Bucureşti: ajutaţi-ne, 

vrem ambalaje pentru exportul de produse 

agroalimentare. Altfel, ne prăbuşim. Am  constat cu 

amărăciune: nici peste Prut nu aveau nimic. Berea, 

laptele, uleiul de floarea soarelui şi apa minerală în 

acelaşi tip de sticlă de un litru. Am cumpărat de la 

spanioli o fabrică de sticlă şi astăzi suntem 

competitivi pe toate pieţele. 

Schematic vorbind, pentru supravieţuirea 

corporaţiilor liberalismul a băgat Europa în prima 

mare conflagraţie  mondială.  După care Troţki şi 

Lenin au inventat bolşevismul. Un  nou regim 

politic, care  să ne scape de toate relele 

capitalismului şi plutocraţiei. Mussolini  a creat  şi el 

după război fascismul. Un model de organizare şi 

funcţionare a statului corporatist,  drept  replică la 

ravagiile liberalismului.  În Germania, Hitler  a 

inventat hitlerismul pentru a răzbuna înfrângerea 
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Germaniei. După cel de al doilea război  mondial 

toate cele trei modele s-au epuizat.  

Încă  din anii ‟70 am  înţeles: independenţa 

economică este o utopie. Dar o interdependenţă  

fructificată  abil poate fi mai rentabilă. Astăzi 

securitatea energetică a UE ar putea fi asigurată  mai 

uşor de gazele din Iran. Dar mai întâi să-şi  

armonizeze  interesele în  zonă SUA şi Israelul. 

Angela Merkel şi Vladimir Putin au pus în funcţiune 

gazoductul baltic.  Germania va avea   gaze  

naturale,  piaţă liberă  până în Siberia, iar Rusia va 

conta pe omul său. Dar nu la Havana, ci la 

Bruxelles. Mica Românie n-are decât să-şi 

intensifice relaţiile cu Azerbaidjanul,  Kazahstanul  

şi Turkmenistanul, ţări bogate în resurse de gaze şi 

petrol.  Să trimită în capitalele acestor state oameni 

valoroşi.  Deşi  o bună parte din elita noastră încă 

mai preferă comoditatea Europei. Una este apetitul, 

hedonismul  şi cu totul alta e perspectiva şi lupta 

pentru supravieţuire. 

Nu e un pericol pentru România dacă 

dezvoltă întreprinderile mici şi mijlocii. Astăzi  

corporaţiile transnaţionale conduc lumea nu 

guvernele.  Eu nu vreau ca lumea să fie condusă de 

corporaţii.   Nu e  nici un pericol că se vor întemeia 

IMM-uri şi  se vor specializa în produse alimentare. 

Nu e nici o ruşine că nu produci rachete. Lasă să le 

facă alţii şi cu produse alimentare de bună calitate 

poţi cumpăra orice, maşini sofisticate. Criza 

alimentară care ne ameninţă  nu e mai puţin 

periculoasă ca cea energetică. Vorba poetului: „Când 

foamea ne va răscula…” 

Există vreo  şansă reală pentru  români? 

Probabil  elaborarea şi aplicarea unui  Proiect 

Naţional. Statul  român nu corporaţiile, nu capitalul 

migrator, să elaboreze şi să realizeze acest Proiect 

Autohton. Eu îi zic: Neoruralism si Civilizaţie 

Montană. Afirmarea, de  jure şi de facto, a 

drepturilor şi libertăţii satelor, comunelor, judeţelor, 

regiunilor. Abordarea şi  rezolvarea sistemică a 

problemelor legate de bioeconomie, agricultură, 

industria alimentară şi agroenergetică.  

Nu  băga fonduri în structuri birocratice 

judeţene, comunale.  Mai bine infrastructură 

modernă, telefonizare, informatizare, reţele de 

transport, poştă, telecomunicaţii. Să aplicăm 

mecanisme verificate  de finanţare a proiectelor 

legate de viitorul civilizaţiei montane. O  abordare 

sistemică a problemelor legate de:  agricultură şi  

industria alimentară,  civilizaţia rurală,  viitorul 

ţărănimii şi a intelectualilor de la sate. Să eliminăm  

factorii şi  legislaţia generatoare de exod din zonele 

rurale. De ce nu conştientizăm dimensiunea 

simbolică, strategică, geopolitică a Carpaţilor? Poate  

aducem regiunile muntoase ale României în marea 

familie a munţilor Europei. Mă gândesc la surse de 

finanţare a unor proiecte de transplant în Carpaţi şi 

Apuseni a mecanismelor de dezvoltare durabilă din 

cele mai avansate civilizaţii montane de pe glob.  

Noi, în România avem un început: conceptul celor 

opt regiuni de dezvoltare. Dar nu vom reuşi   mare 

lucru dacă  nu imaginăm spaţiul românesc  în cinci 

regiuni: Carpaţi, Dunăre,  Pont Euxin, Nistru, Tisa.  

De aceste realităţi geografice merită să fie 

condiţionate programele şi proiectele noastre 

naţionale: Eficientizarea Sistemului Naţional 

Producător; Consolidarea Sistemului Naţional 

Creator; Neoruralismul; Suveranitatea alimentară; 

Protecţia capitalului autohton; Recucerirea pieţii 

interne şi prospectarea de noi spaţii pentru produsele 

şi serviciile romaneşti.  

Într-o anumită conjunctură istorică, 

administraţia SUA a consacrat sintagma  „clauza 

naţiunii cele mai  favorizate”. Ar fi bine să 

introducem şi noi în România, pentru investitori în 

primul rând, o „clauză a judeţelor cele mai 

favorizate”, aplicată  prin lege organică.  Mă 

gândesc la acordarea de asistenţă,  atragerea de 

investiţi  şi  chiar elemente de protecţionism pentru 

Sistemul  Naţional Producător şi Sistemul Naţional 

Creator  în  zona frontierei de est a Uniunii 

Europene, pe linia Satu Mare – Baia Mare – Suceava 

– Botoşani – Iaşi – Vaslui – Galaţi – Tulcea – 

Constanţa. Soluţia benefică ţine de aplicarea 

strategiei de dezvoltare economică şi socială „în 

cerc”, crearea „la frontieră, pe centură” a unor 

„cetăţi de  civilizaţie etnosistemică”. Cu alte cuvinte, 

să fructificăm imagologia geopolitică şi „efectul de 

vitrină europeană” în actualele regiuni de dezvoltare 

Nord-Vest, Nord-Est şi Sud-Est.  

Este necesară  de asemenea concretizarea 

participării capitaliştilor români la iniţiativele, 

procesele şi structurile de cooperare transfrontalieră 

şi euroregională. Acest deziderat se referă prioritar la 

cele patru  euroregiuni: „Prutul de Sus”, „Dunărea 

de Jos”, „Siret-Prut-Nistru”,  şi „Carpaţi” – un spaţiu 

economic şi o piaţă regională  cu aspecte specifice, 

inclusiv  în  cadrul  diverselor opţiuni geostrategice 

ponto-baltice şi ponto-caspice.   

După 1989 s-au luat şi decizii greşite. De ce 

am dat Petromul  Austriei? Trebuia dat unei ţări,  

care are petrol, are expertiză!  Cum să vinzi, 

domnule Indre, Romtelecomul grecilor? Nu vinde 

nimic dacă funcţionează bine. Acesta-i principiul.  

Vinzi doar celui care  redresează întreprinderea.  Va 

dau un alt caz. Fiecare cu experienţa proprie. Aveam 

în 90 o fabrică de confecţii la Străşeni. Parlamentul 

sare la mine să nu ne vindem ţara. Domnilor 

deputaţi, noi nu avem nimic. Nici stofă, nici maşini 

de cusut performante. Nici comenzi,  nici design, 

nici piaţă de desfacere, nimic. Aveam doar  400  de 

muncitoare cuminţi şi frumoase, oameni calificaţi şi 
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disperaţi.  Scopul meu este să asigur existenţa 

acestor oameni.  Acesta-i capitalul meu, capitalul 

uman. Italienii preiau fabrica. O pun pe picioare. Ei 

au tehnologie, comenzi sigure pentru zece ani 

înainte, instruiesc pe contul lor tot personalul şi 

garantează un salariu minimum de 100 $ lună. Astfel 

femeile noastre, care întreţin  familiile, sunt salvate.  

 

Gh. I. Domnule Druc are statul român 

puterea să facă faţă  corporaţiilor multinaţionale? 

Se mai poate vorbi de independenţă economică şi 

energetică? 

 

M.D.: Nu, nici statul român, nici alte state. 

Din această cauză au apărut şi reuniunile statelor 

dezvoltate. La început a fost grupul G7, apoi G8, azi 

vorbim despre grupul G 20.  Şi fenomenul Porto 

Alegre, antiglobalismul şi alterglobalismul. De ce 

vreţi dumneavoastră  corporaţii ? Lasă să le facă 

alţii! Acestea au devenit o povară până şi pentru 

SUA!   

Nu cobesc, dar  prin zgârie norii  destinaţi băncilor  

şi birourilor ar putea în viitor să sufle vântul,  să 

zboare ciorile ca odinioară printre ruinele giganţilor 

industrializării comuniste. Şi, cu regret, printre 

fostele complexe zootehnice. 

Concluzia: să produci, române, în primul 

rând ceea ce  te obligă condiţiile tale naturale. 

Urmează deviza portughezilor: „N-avem gaz, n-

avem petrol, dar avem soare, vânt şi apă!”. Nu te 

bucura că vine capitalul  migrator cu fabrica de 

telefoane mobile.  Sau să-ţi epuizeze rezervele  de 

aur rămase după cumplita invazie romană. Nu vinde 

pământul  străinilor. Nu lăsa pârloagă  două milioane 

de hectare de teren agricol ca să aduci  din afara ţării 

84 la sută din  hrană şi furaje.  Un mare paradox! E 

ca şi cum ţările arabe cu enorme rezerve de 

hidrocarburi ar importa gaze naturale şi produse 

petroliere. 

Nu putem discuta la nesfârşit, despre ce a 

fost, nici chiar despre ce este căci ştim cum e,   sau 

despre ce va fi la modul general.  Ceea ce trebuie să 

facem este să definim un obiectiv pentru România. 

O ţintă precisă de atins pe termen mediu şi lung şi să 

căutăm apoi resursele şi căile prin care ne putem 

atinge acest obiectiv.  Acel obiectiv va trebui să 

răspundă la întrebarea legitimă ce vrem să fie 

România?  Ce vrem să devină ea?  

La solicitarea unor istorici, am  tradus 

cândva nişte stenograme ale convorbirilor Brejnev - 

Ceauşescu în Crimeea. Moscova se supăra atunci pe 

Bucureşti. Românii primii au stabilit relaţii 

diplomatice cu RFG. Nu le-au rupt cu Israelul după 

războiul de şase zile. Nu au intrat cu trupele în 

Cehoslovacia. Mai aveau şi alte păcate…  Din 

această cauză eu eram mândru că sunt român. Ce 

tristeţe iremediabilă, cu lacrimi în ochi am  urmărit 

cum Ceauşescu moare cântând Internaţionala. Ce 

ironie a destinului!  Kominternul fusese 

tranzacţionat de mult. Să fi cântat Imnul Ţării, sau 

„Deşteaptă-te române!”, să fi recitat Doina lui 

Eminescu. Un alt mare român trădat, murea, în 

1946,  în faţa plutonului, după un proces improvizat. 

Ce diferenţă şi câtă nedreptate! 

 

Gh.I.:Domnule ministru este importantă 

familia? 

 

M.D.: Mai importantă ca orice alte fenomen 

Bio-psiho-social? Revenind însă  la fenomenul 

emigrării de care vorbeam înainte. Multe popoare au 

cunoscut exodul de populaţie. Italienii, de exemplu, 

au emigrat masiv în SUA, America Latină. În 

perioada interbelică România avea 19 milioane cu 

Basarabia, Nordul Bucovinei şi Cadrilaterul. Acum, 

fără teritoriile furate, avem o populaţie de 20 de 

milioane. Astăzi în Italia  sunt 67 milioane locuitori 

şi în afara ţării  62 milioane.  E bine să fii, să ai şi să 

dai şi la alţii. Eu cred că peste 5 -10 ani vor imigra în 

România, se vor stabili aici mulţi oameni din vest 

britanici, scandinavi, spanioli, portughezi  etc. 

 

           A consemnat dr. ing. Gheorghe Indre 

 

Rezultatele reformei (5) 

Auxiliarele reformei 
Motto:  

“Gândeşte mintea zicu-mi dar ce-ar putea să      

facă/Fără gândirea mâinii închisă şi săracă” 

      Tudor Arghezi, Să ţi-o sărut 

   
Deşi programatic reforma societăţii 

româneşti nu şi-a propus crearea unui nou tip de om, 

omul de tip nou a apărut inevitabil ca urmare a 

profundelor transformări ale sistemului economic, ca 

urmare a schimbării radicale a regulilor jocului 

economic şi social, ca urmare a schimbărilor setului 

de valori fundamentale despre care am mai vorbit în 

reflecţiile anterioare. Oamenii zilelor noastre 

gândesc total diferit de cei dinainte de 1989, şi chiar 

cei care au trăit şi s-au format în perioada anterioară 

constată, pe zi ce trece că modul lor de 

comportament de ierarhizare a priorităţilor, de 

soluţionare a problemelor este total schimbat în 

raport cu atitudinile, criteriile de ierarhizare şi 

valorizare pe care le aveau şi le utilizau înainte de 

89. În istoria omenirii perioadele de schimbare a 

regimurilor politice şi mai ales a  orânduirilor 

sociale au fost fără nici o îndoială cele mai 

răscolitoare evenimente trăite de oameni, ele au 

generat întotdeauna şi o mare cantitate de 

transformări spectaculoase, extrem de productive 
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pentru  inspiraţia marilor creatori de opere de artă în 

toate formele de exprimare a mesajului artistic, 

muzică, arte plastice, literatură, teatru, 

cinematografie etc., emoţiile individuale şi colective, 

au atins în cursul acestor perioade escaladări 

paroxistice, în 22 decembrie 1989 şi în zilele care au 

urmat pe străzile Bucureştiului şi ale marilor oraşe 

din România mulţimea exalta de bucurie, oameni 

care nu s-au văzut niciodată se îmbrăţişau, pe feţele 

tuturor strălucea lumina speranţei, sentimentul 

libertăţii dobândite exploda în entuziasme şi forme 

de manifestare nebănuite  şi de o mare 

diversitate,oamenii cântau împreună, strigau lozinci, 

râdeau de bucurie, orele din ziua de 22 decembrie de 

după fuga dictatorului şi până la începerea răpăitului 

de arme ucigaşe în Piaţa Palatului, au fost pentru 

bucureşteni ore astrale, toată tensiunea interioară, 

toate frustrările şi amărăciunea generată de lipsuri şi 

nemulţumiri, au explodat într-o destindere de arc 

întins, eliberând energii nebănuite şi reliefând 

resurse şi modalităţi de exprimare incredibile din 

partea multor oameni până atunci, posomorâţi, 

împovăraţi de lipsuri şi de griji.   

Se confirma afirmaţia genială a marelui 

filozof german Johan Gottlieb Fichte “ A fi liber este 

nimic a deveni liber este raiul - „Frei sein ist nichts – 

frei werden ist der Himmel‟”, dobândirea libertăţii 

de exprimare şi mişcare de manifestare îi făcea pe 

majoritatea locuitorilor României de atunci să aibă 

senzaţia că sunt în al 9-lea cer. 

Pentru a ilustra câteva din consideraţiile 

făcute anterior menţionăm ca exemple faptul că în 

literatura universală aceste perioade de transformări 

profunde au generat capodopere, aproape toate 

marile romane scrise de Honoré de Balzac  

explorează perioada restauraţiei de după revoluţia 

franceză din 1789, marele scriitor rus Alexei Tolstoi 

a reflectat în romanul său Petru I domnia 

spectaculosă a acestui ţar reformator, un părinte al 

naşterii Rusiei moderne, iar trilogia sa Calvarul, 

oglindeşte evoluţia multor destine în perioada 

transformărilor din Rusia de după primul război 

mondial care au dus în condiţiile de înapoiere 

economică şi cruntă oprimare socială la triumful 

comunismului ce a marcat şi a administrat destinele 

marelui popor rus peste 70 de ani. 

 În muzică este cunoscută simfonia Eroica 

scrisă de Beethoven sub influenţa revoluţiei 

franceze, a ilumismului german şi a admiraţiei 

pentru Napoleon, perceput ca reformator progresist 

dar şi dezamăgirea acestui mare geniu creator  al 

omenirii atunci când a constatat că iluziile şi 

speranţele, idealurile sale nobile au fost trădate de 

comportamnetul dictatorial şi agresiv al împăratului. 

Fiecare perioadă de transformări 

reformatoare profunde, cum s-au produs în România 

după 89, a fost urmată de perioade de restauraţie, de 

confuzie şi derută în care aspiraţiile noi şi nostalgiile 

pentru vechiul sistem au coexistat şi s-au confruntat, 

uneori paşnic, alteori în forme violente, funcţie de 

efectele economice ale transformărilor asupra stării 

materiale a populaţiei, a oamenilor care au sprijinit, 

au susţinut şi au contribuit la realizarea acestor 

schimbări.  

Acum suntem după 20 de ani, ecourile 

acelor trăiri s-au stins de mult, entuziasmele s-au 

tocit, ceea ce atunci părea imposibil a devenit 

obişnuit şi din afirmaţia lui Fichte este valabilă şi 

confirmată zilnic prima parte care afirmă că a fi liber 

nu înseamnă nimic, nimic spectaculos, este 

important cum ştii şi poţi să valorifici libertatea pe 

care o ai, dacă eşti sau nu conştient că starea de 

libertate este o resursă ce trebuie valorificată şi bine 

gestionată. 

Gândirea logică a oamenilor de pe această 

planetă se exprimă şi se formuleză prin cuvinte iar 

cea mai filozofică dintre cele 4 evanghelii din Biblie, 

Evanghelia după Ioan, nu se deschide ca o poveste a 

unui neam sau a unor întâmplări sau fapte, ci cu o 

afirmaţie filozofică “La început era Cuvântul şi 

Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era 

Cuvântul”, subliniere pe care o facem deoarece în 

tema acestei reflecţii ne vom apleca asupra verbelor 

importante ale reformei, asupra cuvintelor cheie ce 

descriu şi explică comportamentul şi priorităţile 

omului contemporan din România adaptat cerinţelor 

şi comandamentelor vremii. Dintre cuvintele cu care 

operează limbajul natural, al oricărui popor, verbele 

ocupă, în lumea cuvintelor, locul regal în opinia 

noastră, deoarece ele exprimă starea, mişcarea, 

dinamica, transformările şi devenirea lucrurilor şi 

situaţiilor, dar şi plasarea temporală, în trecut, 

prezent sau viitor.  

Indiscutabil dintre verbele oricărei limbi un 

rol esenţial îl joacă verbele auxiliare folosite pentru 

exprimarea temporalităţii acţiunilor şi faptelor, sau 

altor semnificaţii cum ar fi caracterul de negaţie sau 

interogaţie al unei afirmaţii. 

Cele mai utilizate şi importante verbe 

auxiliare în limba română sunt sunt verbele a fi şi a 

avea, care exprimă în înţelsul lor fundamental 

existenţa, fiinţarea deci relaţionarea eu-lui cu lumea 

din jur şi respectiv posesia, deţinerea, posibilitatea şi 

îndreptăţirea de a dispune de ceea ce posezi sau 

deţii. Există în opinia noastră o dispută şi o rivalitate 

între aceste două verbe care sunt folosite ca auxiliare 

şi adeseori eşti tentat să întrebi care dintre cele două 

verbe este mai important: a fi sau a avea. 

În perioada în care generaţia mea s-a format 

şi în contextul social şi istoric al perioadei 1960-

1989 la care mă refer, a fost cultivat, aşa cum am 

spus-o şi în reflecţiile anterioare, sentimentul 
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colectivităţii, sentimentul şi conştiinţa dominantă a 

apartenenţei la colectivitate, era o lume construită 

pentru a răspunde şi apăra interesele maselor de 

oameni, a cărei mare deficienţă a fost topirea 

diferenţelor specifice dintre oameni în masa amorfă 

a unei mulţimi, un fel de mediere ce aplana toate 

vârfurile şi valorile le aducea la numitorul comun al 

comandamentelor politice ale vremii. 

Cuvântul elită era aproape interzis, i se 

atribuiau conotaţii negative fiind asociat cu 

fascismul şi cu regimurile politice de extremă 

dreaptă, aşa cum şi astăzi, sintagama masele 

populare, interesele de masă sunt asociate cu 

regimurile politice de extremă stângă cum au fost 

dictaturile comuniste. 

Lumea în care noi trăim acum este foarte 

diferită de lumea în care ne-am format ca ingineri în 

anii studenţiei şi în primii ani de activitate ca 

ingineri. Sistemele de valori au fost revizuite 

fundamental, unele lucruri şi fapte, întâmplări şi 

criterii care atunci erau foarte importante în 

economia de principii şi atitudini comportamentale 

faţă de viaţă şi în raporturile şi relaţiile cu tot ce ne 

înconjoară au devenit aproape nesemnificative în 

timp, altele considerate atunci de mică importanţă au 

trecut pe prim plan şi determină sau reglează azi 

acţiunile şi manifestările noastre. 

Sentimentul apartenenţei unei colectivităţi şi 

al datoriei de a-i apăra interesele şi identitatea au 

dispărut aproape total, pe prim plan acum domină 

interesele individuale sau de grup restrâns nu 

întotdeauna durabil, de cele mai multe ori constituit 

temporar în jurul unor interese de moment. 

Libertatea de decizie şi exprimare, libertatea de 

acţiune şi de a întreprinde iniţiative proprii prin 

asumarea de riscuri, aceste valori sociale pe care le-

am dobândit în ultimii ani îşi au costul lor, uneori 

preţul plătit poate să fie fatal, dacă riscurile nu sunt 

conştientizate sau dacă evaluarea acestora este 

sumară, expeditivă şi minimalizată în importanţă. 

Trăim într-o lume în care de la conceptul de 

colectivitate şi colectivism, care s-au dovedit 

păguboase în planul eficienţei economice, s-a trecut 

repede cu viteză aproape ameţitoare la conceptul de 

elite şi elitism şi eterna dispută dintre verbele 

auxiliare a fi şi a avea care reprezintă fără nici o 

îndoială, instrumentele fundamentale ale gândirii 

logice şi ale limbajelor naturale în care gândirea 

logică se exprimă, această eternă dispută înclină 

balanţa spre a avea trezind în oamenii acestui 

pământ tentaţii necumoscute nouă în copilărie şi 

adolescenţă, mobilizând la nivel individual energii 

creatoare uriaşe, generând idei, iniţiative, tehnici, 

metode, soluţii cel mai adesea efective în plan 

personal şi al atingerii scopurilor dar, din păcate, nu 

întotdeauna benefice în planul acţiunii şi devenirii 

sociale. 

În aceste condiţii a fi pare a se ascunde 

timid, pare a nu mai avea fascinaţia şi strălucirea pe 

care noi o apreciam în copilărie şi adolescenţă şi 

chiar şi în anii tinereţii. În acele vremuri a fi cinstit, 

a fi harnic, a fi corect, a fi bun expert, a fi respectat, 

a fi iubit şi preţuit de cei din jur, pentru noi erau 

valori importante, plasate aproape de scacralitate. 

Azi este importantă averea, trebuie să ai case, să ai 

conturi în bancă, să ai terenuri, să ai afaceri, să ai 

proprietăţi, să ai prestanţă, să ai mulţi bani şi abia 

dacă reuşeti să aduni suficient reuşeşti să fii 

important, respectat şi preţuit, să fii valoros şi 

interesant pentru cei din jur. 

Lumea de azi preţuieşte elitele, iar pentru 

marea majoritate a oamenilor eticheta elitei este 

averea, nu este nevoie să fii educat, nu este nevoie să 

fii cult, nu este nevoie să fii instruit, nu este nevoie 

să fii bun, dar în general este strictă nevoie şi foarte 

necesar să ai, importantă este cantitatea, importante 

sunt sumele, importantă este puterea derivată din ele, 

şi astfel lumea lui a fi devine o lume modestă care se 

adăposteşte sub protecţia aspiraţiei spre calitate, şi-şi 

duce existenţa cel mai adesea în teritoriul arid al 

strădaniei şi cumpătării.  

În România pe acest teritoriu binecuvântat 

de Dumnezeu şi situat la intersecţia intereselor 

economice şi politice ale unor mari imperii şi 

structuri socio-politice cum este astăzi UE, funcţie 

de dominaţia politică a diverselor perioade, limbile 

străine utilizate pentru comunicare, altele decât 

limba română, s-au schimbat fiind preponderent 

utilizată limba puterii dominante sau influente a 

vremii.  

Astfel, în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea şi prima jumătate a sec. al XX-lea s-a 

studiat şi se vorbea mult limba franceză, în anii 50, 

după al doilea război mondial s-a studiat în şcoli ca 

limbă străină şi se folosea mult pentru documentare 

limba rusă, iar după 1989, odată cu renaşterea 

democraţiei şi orientarea spre vest, s-a răspândit, se 

studiază şi se foloseşte ca limbă străină limba 

engleză. Această observaţie generală cu caracter 

istoric are relevanţă în contextul discuţiei noastre 

deoarece pragmatismul englez, orientarea lumii 

britanice şi ulterior a societăţii americane spre 

concret şi acţiune se reflectă în gândirea acestor 

naţiuni şi în limba engleză şi prin utilizare 

auxiliarului “a face”. Forma interogativă şi forma 

negativă a exprimării se contruiesc în engleză prin 

utilizarea verbului auxiliar “to do” (a face). 

Pentru lumea inginerilor căreia îi aparţin ca 

formaţie şi preocupări acest detaliu ligvistic este 

oarecum onorant deoarece inginerul este prin 

excelenţă cel care face, cel care proiectează şi 
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realizează lucrurile, iar mai târziu le foloseşte şi are 

grijă de ele pentru a le menţine în stare de bună 

funcţionare. 

Activitatea inginerului şi raţiunea lui de a 

exista este legată de industrie, de marea producţie 

industrială, iar industria în ultimii 250 de ani s-a 

dovedit a fi unul dintre cele mai creative domenii ale 

activităţii omeneşti, calitatea şi diversitatea inovării 

şi inventării de noi lucruri şi noi soluţii este infinită 

şi specific umană iar inginerii joacă în acest proces 

un rol decisiv. Iată de ce dezindustrializarea 

României din ultimii 20 de ani ca rezultat al 

reformei, care constatăm că a eliminat ingineria de 

pe eşicherul profesiilor preferate, căutate şi mult 

dorite de tineret, considerăm că este unul din cele 

mai nedorite efecte ale reformei. 

Decoperirea auxiliarului “a face”, din 

păcate, nu a fost însoţită şi de recunoaşterea 

importanţei făcătorului care este inginerul 

întovărăşit de maiştri şi de muncitori. Este cu atât 

mai paradoxal cu cât, în vorbirea curentă, în limba 

română expresia “Ce mai faci?” are valoare supremă 

de investigare şi apreciere a situaţiei unui om. 

Nutresc speranţa că România viitorului nu 

va rămâne o ţară cu o economie bazată exclusiv sau 

în cel mai bun caz preponderent pe IMM-uri şi că 

auxiliarul englez “a face” îşi va demonstra valoarea 

pentru cei care sunt chemaţi să decidă soarta 

societăţii româneşti şi care, aproape toţi, vorbesc şi 

limba engleză ca semn de aparteneţă la elita 

intelectuală. 

Aceste reflecţii, care au pentru mine un uşor 

gust amar, condider că fac parte şi ele din ilustrările 

critice ale registrului de rezultate al reformei asupra 

cărora trebuie reflectat pentru a putea descifra 

integral impactul lor asupra evoluţiei şi 

perspectivelor industriei energetice şi, de ce nu, a 

întregii economii şi societăţi româneşti.  

 

Dr. Ing. Indre Gheorghe 

Bucureşti, 15 noiembrie 2011 

 

 
    

Prof. dr. Nicu VINTILĂ 

  

CORELAŢIA  DINTRE GENERALUL 

UMAN ŞI CONCRETUL ISTORIC ÎN 

ESENŢA UMANĂ                                                                                       
Conceptul de esenţă umană pentru a fi 

definit şi formulat, are nevoie de conceptul altui 

lucru, are nevoie să fie încadrat în sfera unei 

noţiuni mai generale, care-i constituie baza şi din 

care trebuie să fie format. 

Această noţiune de maximă generalitate în 

care se încadrează omul, esenţa umană, este natura 

sau existenţa, care-i constituie temeiul originar, 

adică esenţa obiectivă de gradul prim. 

Idealismul sau metafizica, teologică sau 

speculativă, explică lumea şi natura omului prin 

Dumnezeu, prin spirit, sau altfel spus, studiază 

natura transcendentă a existenţei, mai popular, 

cunoaşterea raţională a lui Dumnezeu şi a 

sufletului, în afara fizicii, în afara universului fizic 

şi sensibil. 

Ori, în opoziţie cu caracterizarea ontologică 

monist-idealistă a existenţei, caracterizarea 

monist-materialistă a existenţei are ca premisă 

principală ideea primordialităţii şi obiectivităţii  

materiei, ideea că natura, cosmosul, universul este 

subiectul prim al tuturor schimbărilor, al tuturor 

formelor de mişcare, de organizare şi viaţă. 

Ideea că existenţa sau natura sau non-eul, 

fiinţează şi acţionează nu numai sub forma 

obiectului fizic, anorganic, neviu, nu numai sub 

forma obiectelor organice, biologice, vegetale şi 

animale, ci şi sub forma subiectului uman ca 

obiect psiho-fiziologic, ca parte specifică a naturii, 

ca întreaga şi reala fiinţă a omului, ca fiinţă vie cu 

senzaţii şi conştiinţă, ca unitate organică, 

individuală şi vie, a spiritului şi naturii, precum şi 

ca unitate organică nemijlocită a subiectului şi 

obiectului, a eului şi non-eului, în sfârşit, 

caracterizarea ontologică monist-materialistă a 

existenţei are ca premisă pincipală ideea că, în 

pofida infinitei diversităţi calitative de forme 

concrete de organizare, natura este unică, unitară şi 

indivizibilă, că ea, natura, inclusiv societatea, pe o 

anumită treaptă a dezvoltării sale, anume în etapa 

mişcării biologice şi sociale, pe scurt, bio-sociale 

se exprimă în două forme fundamentale, deosebite 

dar inseparabile: în forma materială şi forma 

ideală, adică forma psihică, reflectorie, 

oglinditoare (reflectarea conştientă, conştiinţa ca 

produsul cel mai înalt, floarea materiei), forme 

unitare şi contradictorii, care nu se identifică, dar 

nici nu se separă sau opun în mod absolut, în 

sensul negării dualiste reciproce. 
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După ce am definit natura sau existenţa din 

punct de vedere materialist, ca noţiune filozofică 

de maximă generalitate, să definim acum categoria 

de esenţă umană. 

Din caracterizarea monist-materialistă a 

existenţei sau naturii formulată mai sus, noi vedem 

de la început că omul, esenţa umană, se încadrează 

în sfera de maximă generalitate a categoriei de 

existenţă ca parte specifică şi integrantă a acesteia. 

Aşadar , definirea sau caracterizarea omului sau 

esenţei umane trebuie să pornească de la această 

teză: natura sau existenţa constituie temeiul 

originar al esenţei umane, natura sau existenţa 

constituie esenţa obiectivă de gradul prim, adică 

posesoare de esenţialitate iar esenţa umană 

constituie esenţa obiectivă de gradul secund, 

derivat, mai precis, esenţa subiectiv-obiectivă, 

individualizată, în dependenţă şi condiţionare 

eternă faţă de prima, de natură. 

În determinarea esenţei umane trebuie să 

includem atât obiectivitatea cât şi subiectivitatea 

omului, atât dimensiunile sale obiective, materiale, 

corporale, cât şi cele subiective, psihice. 

Conţinutul noţiunii de esenţă umană, 

cuprinde trei componente principale: 

esenţa naturală, corporală, antropologică a 

omului, altfel spus: esenţa general-umană sub 

raportul antropologic, unitatea structurii 

antropologice a genului uman, deci natura sau 

esenţa materialist-biologică, esenţă obiectivă şi 

primordială, exprimată în totalitatea trebuinţelor 

materiale vitale; 

esenţa spirituală, psihologică, general-

umană, conştiinţa, concretizată în raţiune, 

sentiment şi voinţă, deci esenţa subiectivă şi 

derivată, întrucât subiectivul este produsul 

obiectivului; 

esenţa socială, practică ce rezidă în 

ansamblul relaţiilor sociale, materiale şi 

ideologice, istoriceşte determinate, deci esenţa 

socială concret-istorică, practică, coprimordială şi 

obiectivă. 

Întrucât aceste componente coexistă, se 

întrepătrund, se integrează şi interdetermină, 

esenţa umană nu este o sumă sau un sistem aditiv 

ci o structură specifică, integrativă şi superioară a 

acestora, mai pe scurt, esenţa umană este o esenţă 

subiectiv-obiectivă, o esenţă bio-psiho-socială, o 

esenţă antroposocială. 

Potrivit interpretării materialiste juste, prin 

latura sau esenţa lui naturală, antropologică, adică 

biologică, şi mai precis bio-psihică, omul este în 

mod strict integrat în natură, în mediul natural iar 

prin latura sau esenţa lui socială, practică şi esenţa 

lui psihologică conştientă, omul este în mod strict 

integrat în societate, în mediul social-istoric. 

Dar întrucât mediul natural şi mediul social, 

istoria naturii şi istoria societăţii, sunt părţi 

constitutive şi complementare ale existenţei sau 

lumii obiective, părţi care acţionează ca un tot, 

concomitent şi unitar, asupra naturii omului, 

evident că nu poate fi vorba aici de o justă 

determinare, de o anulare a monismului 

materialist. 

Examinată prin prisma dialecticii 

generalului si particularului, esenţa umana este o 

categorie sau un concept general cumulativ, fiind 

în egala măsură o categorie istorică generală ca şi 

o categorie istorică concretă, căci trăsăturile 

specifice concret-istorice ale esenţei umane sunt 

expresii istorice particulare ale trăsăturilor istorice 

generale ale esenţei umane. 

Din punct de vedere monist-materialist, 

dacă se vrea a se judeca faptele, evoluţia relaţiilor 

omeneşti, este necesară preocuparea imediată de 

natura omenească în general şi ulterior de natura 

omenească istoriceşte modificată în fiecare epocă 

istorică. 

De aici înţelegem în mod explicit ideea 

corelaţiei dialectice dintre general si particular, 

dintre generalul-uman si concretul-istoric în 

conţinutul noţiunii de esenţă umana. 

 

Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 

 

 

 
 Academicianul Gleb  Drăgan şi Gheorghe Indre  în 

timpul discuţiei cu Mircea Druc  care a avut  la 

Academia Română  Foto Nicolae Stoicescu    

 

Academicianul Cristian Hera vicepreşedintele  al 

Academiei române, Academicianul Gleb Drăgan, 

Mircea Druc şi Gheorghe Indre 

Foto Nicolae Stoicescu 
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Evocări istorice 

 

  
 

               Dr. Gelu NEAMŢU 

 

 

Participant la votarea Unirii 
Transilvaniei cu România, refugiat 

în Timişoara la 1943, despre 1 
Decembrie 1918 

 

    
 Învăţătorul Iosif Chişu, în ciuda modestiei 

sale, nu a fost un simplu anonim. El mărturiseşte, 

cu „mândrie sufletească”, că a fost unul dintre cei 

1228 de delegaţi „oficiali” cu drept de vot la 1 

Decembrie 1918 în Alba Iulia, care a votat Unirea 

pe veci a Transilvaniei cu vechea Românie. 

 Într-o frumoasă scrisoare către Institutul 

de Istorie din Cluj „Regele Ferdinand”, care 

intenţiona să editeze un album cu pozele şi 

biografiile celor 1228 de delegaţi la Alba Iulia, 

precum şi ale celor aleşi în Marele Sfat*, relatează 

cum s-au petrecut lucrurile pe care le cunoştea 

direct. 

 Potrivit instrucţiunilor date de către 

Comitetul de conducere al Partidului Naţional 

Român din Transilvania, se fac alegeri pentru 

delegaţi; el este ales de poporul comunei 

Cerneteaz din judeţul Timiş. I s-a înmânat 

„credenţionalul” şi a votat cu entuziasm Unirea de 

la 1 Decembrie 1918, alături de ceilalţi delegaţi ai 

Banatului. 

 Din acele zile îşi aminteşte cum în 

preseara zilei de 1 Decembrie 1918, în localul în 

care se desfăşura „convenirea”, la o masă vecină 

se aflau prezenţi şi reprezentanţi ai Crişanei şi ai 

Maramureşului. Toţi împreună dezbăteau 

întrebarea pusă: „Cum să se facă Unirea? cu 

condiţiuni sau fără condiţiuni”. 

 Învăţătorul Iosif Chişu mărturiseşte că 

dintre toţi cei prezenţi a fost primul om care, 

ridicându-se de la masa bănăţenilor, a rostit scurt 

şi apăsat: „Unirea o facem fără condiţiuni!” 

 Propunerea lui, sau mai corect, răspunsul 

său la această chestiune a fost primit şi acceptat cu 

mare entuziasm de către toţi cei de faţă. 

 La fel a făcut, istoriseşte mai departe 

învăţătorul Iosif Chişu, şi a doua zi, la 1 

Decembrie în „sala festivă a cetăţii”. Primul a 

strigat: „Vrem unire fără condiţiuni!” Şi aşa s-a 

strigat de către toţi cei de acolo. 

 Mărturiseşte cu mirare învăţătorul, că el nu 

putea înţelege nicicum „ca unirea politică a 

aceluiaşi pământ românesc să se facă cu 

condiţiuni”. 

 Iosif Chişu se întreba şi atunci, în 1943, 

când a scris scrisoarea, că oare „ce gând tainic a 

îndemnat pe liderii noştri români să ne pună o aşa 

întrebare?...” Şi tot el conchide – bănăţenii se pot 

făli că ei au cerut unirea fără condiţii. 

 Timpul – notează în continuare – s-a scurs 

„ca apa pe matca ei la vale...”, el s-a retras în 

lumea sa modestă de unde a venit. Dar sufletul său 

de bun român l-a îndemnat ca după drama 

dictatului de la Viena din toamna anului 1940 să 

scrie versuri, iar în 1943 să le adune şi să le 

publice într-un volum intitulat Versuri pentru 

tineret şi dăruindu-l bibliotecii Institutului de 

Istorie din Cluj, refugiat la Sibiu, comentează: „N-

o fi în ele prea multă artă, dar totuşi sunt gânduri şi 

simţiri româneşti din zile grele de restrişte”. O 

astfel de zi a fost şi 1 Decembrie 1942 în 

Timişoara, unde învăţătorii au vrut să aniverseze 1 

Decembrie 1918, dar din varii motive festivitatea 

nu a mai avut loc, aşa încât, mărturiseşte Iosif 

Chişu: „Toată lumea era năcăjită şi jignită în 

sentimente şi multora le curgeau lacrămi de 

durere...” 

 Atunci, ca ziua să nu treacă aşa ca „o zi de 



        Gândul Anonimului Anul IX nr. 43-44/15 decembrie 2011 

 

 

32 

îngropare” le-a citit celor adunaţi poezia 1 

Decembre, care (aşa cum a afirmat şi despre 

volumul său de versuri) nu că ar fi fost scrisă cu 

mare artă, dar exprima sentimente izvorâte din 

inimă: 

1 Decembre 

 

1 Decembre, prinţ din basme 

Călare vii pe-al vremii cal, 

Ca să ne chemi de sărbătoare 

La Alba Iulia-n Ardeal. 

 

Din patru zări pornesc românii, 

Pe cai înaripaţi zoresc, 

S-arate încă odată lumii, 

C-acest pământ e românesc. 

 

Că brazda lui cu bogăţia 

De aur, fier, pomi şi copaci, 

Drept zestre noi am moştenit-o 

De la strămoşii noştri daci. 

 

Aici s-a născut neamul nostru, 

De mii de ani acest pământ 

Ca mamă bună ne hrăneşte, 

El ni-i şi leagăn şi mormânt. 

 

Venit-au mulţi să ni-l răpească, 

Dar ei ca fumul au pierit 

Rămasa-m noi înfruntând veacuri 

Ca şi un munte de granit. 

 

L-am apărat noi cu viaţa, 

Făcătu-i-am din piepturi scut; 

Ne batem şi azi pentru dânsul 

Cum şi părinţii s-au bătut. 

 

Frumoasă zi de-ntâi Decembre, 

Ce minunat ai strălucit, 

Când sfintele noastre ţinuturi 

Cu ţara mamă s-au unit. 

................................................ 

... Din ţarini ne curgea belşugul 

Şi pomii ne erau rodiţi, 

Cu podurile de rod pline, 

Trăiam aşa de fericiţi... 

 

Când într-o zi duşmană nouă, 

Destinul crud şi inamic 

Rănitu-ne-a inima ţării 

Şi bate-n trupul ei un ic...* 

 

Azi de durere geme neamul 

Prin lunci, prin munţi şi prin păduri; 

Nerăbdător aşteaptă ceasul, 

Să pună mâna pe săcuri!... 

 

1 Decembre, azi cu toţii 

Jurăm, că nu ne vom lăsa, 

Pân‟ nu-i vom scoate din trup icul 

Şi rana i s-o vindeca!...” 

 

 Aşa gândea şi scria la 1943 un participant 

la Adunarea plebiscitară de la Alba Iulia din 1918. 

 Generaţia Marii Uniri a fost, fără îndoială 

una de luptători iar acest simplu învăţător o 

ilustrează din plin cu gândurile şi sentimentele lui 

exprimate în modestele sale versuri de ocazie. 

 El este, după cum se vede, un spirit care a 

înflorit şi a rodit la Alba Iulia în 1918 şi a cărui 

vitalitate nu s-a stins nici la 1940 şi nici la 1943. 

 Aşa a fost şi a rămas până la capăt această 

minunată generaţie a Unirii, pătrunsă până în 

suflet de ora astrală a României. 

Gelu NEAMŢU 

 

Notă: 

*) Documentul se află în arhiva personală a 

domnului prof. univ. dr. Mircea Vaida-Voevod, 

căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru că ne-

a permis a o folosi. Arhiva provine de la regretatul 

prof. univ. dr. Ioachim Crăciun. 

**) Mi-am amintit de aceste versuri, altfel 

sugestive, acum când ziarele şi unele canale de 

televiziune, aproape zilnic, ne avertizează că 

forţele răului dezlănţuite după 1989 vor să ne bată-

n inima ţării din nou un ic identic cu cel din 1940-

1944. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spălnăcan Gheorghe erou din Luna  mort la Marasesti in 1917. 

Întors din America a trecut Carpaţii şi s-a înrolat voluntar în 

Armata româna în rândurile căreia a luptat şi a căzut la datorie la 

Mărăşeşti în vara anuluii 1917 alături de ceilaţi doi eroi luneni 

Odverean Petru şi Suciu Petru. Era căsătorit în Luna, unde se 

stabilise cu o fiică a lui Barta Ion. 
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                   Marian Nicolae TOMI 

 

Un istoric al maramureşului – Marian Nicolae 

Tomi 

 

   Incă din anii de studenţie, petrecuţi în inima 

Transilvaniei, la Cluj Napoca, Marian Nicolae 

Tomi a fost pasionat de istoria naţională şi , 

îndeosebi de istoria ţinutului natal, 

Maramureşul.Preţ de trei decenii el a adunat cu 

sârg documente şi informaţii referitoare la istoria 

acestuia. Truda sa de o viaţă a fost pusă în 

lumină, după afirmarea sa ca poet, calitate în care 

a fost invitat în Japonia pentru înmânarea unui 

prestigios premiu internaţional pentru poezie. 

Cartea sa de căpătâi, ca istoric, este 

MARAMUREŞUL ISTORIC ÎN DATE, o lucrare 

monumentală, apărută în anul 2005, care s-a 

bucurat de o bună primire din partea cititorilor şi 

a criticii. Au urmat numeroase studii şi 

comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice în 

Sighetu Marmaţiei,Vişeu de Sus, Iaşi, 

Chişinău.Unele dintre acestea au fost publicate în 

volumul de studii MARAMUREŞUL DE IERI 

PÂNĂ ASTĂZI (2008), precum şi în prestigioase 

reviste culturale şi de istorie. Dubla calitate de 

scriitor şi de istoric, fac scrierile lui Marian 

Nicole Tomi plăcute la lectură, exactitatea 

cercetătorului îmbinându-se armonios cu calitatea 

literară a textelor. 

    Fragmentul de faţă, publicat în premieră de 

GÂNDUL ANONIMULUI, face parte dintr-o 

lucrare  în curs de apariţie. E doar un eşantion, 

din care cititorii noştri vor descoperi singuri 

virtuţile autorului.                                                                                                              

Vasile MOLDOVAN 

 
Obligaţii  militare  şi fidelitate la nobilii 

maramureşeni în sec. XIV-XVIII 

 

Într-o descriere a unui vechi şi bun cunoscător a 

istoriei Maramureşului stă scrisă toată istoria 

militară a acestuia şi, el nu greşeşte aproape deloc 

atunci când afirmă că încă de la început românii de 

aici erau subordonaţi voievozilor lor, iar „aceştia 

conduceau la război pe cei armaţi”, pentru aceasta 

cuceritorii maghiari le-au acordat numeroase 

privilegii
1
. Mai încoace ei au stat şi sub principii 

ardeleni „fără întrerupere străjeri la trecătorile 

Maramureşului”. Pentru aşa slujbă ei au fost 

împărţiţi „în pâlcuri de câte o sută”, din care unii 

erau „trupă de călăreţi” iar alţii de pedestraşi.
2
 

 Sistemul feudal vest-european de 

vasalitate şi obligaţiile conexe sunt îndeobşte 

cunoscute.
3
 Fiecare vasal era obligat să întreţină pe 

cheltuială proprie şi să conducă în luptă un număr 

de soldaţi după mărimea feudei sale. Cu aceste 

banderii (steaguri în Ţara Românească şi Moldova, 

pâlcuri mai sus, drujine în altă parte) ei trebuiau să 

fie prezenţi la convocările seniorului – care în cele 

mai multe cazuri este chiar suzeranul lor, adică 

regele, împăratul, domnul, principele ş.a. – vreme 

de 40 de zile pe an (în alte legiuiri 15). Despre un 

asemenea banderiu (avea maximum 100 de ostaşi, 

dar de obicei avea cca. 50)
4
, din care se alcătuia 

oastea comitatului sau a regatului
5
, se face referire 

într-o stabilire de hotar între Câmpulung la Tisa şi 

Sighet din 1640
6
, când se scrie că dacă cineva va 

                                                 
1 Aici ar fi de consemnat faptul că Nicolaus 
Cusanus, una dintre cele mai importante 
personalităţi ale sec. XV, numea Maramureşul 
Mameris, care nume ar deriva de numele zeului 
Marte. Deci, implicit, autorul aici pomenit 
transcria o situaţie reală şi, se pare, recunoscută în 
epocă: curajul, bărbăţia şi vitejia 
maramureşenilor! ( cf. Marin Popescu-Spineni, 
România în izvoare geografice şi 
cartografice. Din antichitate până în pragul 
veacului nostru, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1978, p. 114); A. Walde, Lateinisches 
Etymologisches Wörtewrbuch, Heidelberg, 
1963, vol. II (M-Z), p. 21 şi 43-45. 
2 György Petrovay, A mármarosi Oláhok, 
betelepedesük, vajdáik és kenézeik, în 
Századok, Budapest, XLV, 1911, pp. 611-612 (cf. 
Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din 
Transilvania în sec. XIII-XX, ed. II, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pp. 
38-39). 
3 Victor Papacostea, Civilizaţie românească şi 
civilizaţie balcanică, Ed. Eminescu, Bucureşti, 
1983, pp. 225-234. 
4 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia 
Traiană, Ed. IV, ed. îngr. de Nicolae Stoicescu, 
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, 
vol. II, p. 380, nota 29. (mai departe Xenopol) 
5 Cuvântul oaste provine de la latinescul hostis, -is 
care însemna străin, duşman, adversar, iar în 
forma hostio,- ire înseamnă a plăti cum se cuvine, 
a lovi, a izbi. 
6 Diplome maramureşene din secolele XVI-
XVIII, provenite din colecţia lui Ioan 
Mihalyi de Apşa, sub red. lui Mihai Dăncuş, 
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încălca această înţelegere „se va cere o banderie de 

ofiţeri de la Hust sau de proprietari” (citeşte nobili 

– n. MNT), ca să pună lucrurile la punct. Un caz şi 

mai elocvent este cel al lui Petru Gherheş din 

Sarasău (1460) care se plânge de încălcarea 

moşiilor sale de către vecini
7
, deşi el „a susţinut 

foarte multe eforturi şi cheltuieli de război”, fiind 

nevoit să folosească toate beneficiile moşiilor sale, 

precum şi pe cele ale fiului şi ale soţiei sale şi 

acum nu primise nici un ajutor de la altcineva 

pentru a acoperi aceste cheltuieli militare. 

Cheltuielile implicate de calitatea de nobil nu erau 

puţine şi nici uşor de susţinut de toţi nobilii.
8
 

Regele Mathia Corvin promite „o îndestulare 

deplină pentru eforturile sale”, mai întâi prin 

pedepsirea celor care i-au încălcat pământurile, 

apoi printr-o eventuală danie din pământul regesc.
9
 

                                                                             
Adinel Ciprian Dincă, Andreea Mârza şi Ioan Aurel 
Pop (coorg.), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 
2010, nr. 262 din 1640 (mai departe Diplome…). 
7 Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome 
maramureşene din veacul XIV şi XV, Ed. IV, 
ed. îngr. de Vasile Iuga, trad. Vasile Rus, Ed. 
Dragoş Vodă, Cluj Napoca, 2009, nr. 251 din 1460 
(mai departe Mihalyi). Deşi reclamantul este 
acelaşi, Petru Gherheş din Sarasău, vrem să 
prezentăm şi alte diplome (Mihalyi, nr. 253-255 
din 1461) din care să vedem cam cum găseau de 
cuviinţă nobilii să respecte hotărârile regale, dar şi 
drepturile, atâtea câte existau atunci, ale 
persoanelor, mai ales nobili şi aceştia. Sigheteanul 
Mihail Ştibor, fiu probabil din flori al lui Pop Nan, 
cu „mai mulţi complici şi răufăcători” au năvălit 
„duşmăneşte” pe moşia Breb, de unde au jefuit tot 
ce era de jefuit de la iobagii de acolo, dar 
„nemulţumindu-se cu acestea”, au biciuit femeile 
şi fecioarele, „întru dauna sexului femeiesc”, iar 
copilelor, care şi-au pierdut acum fecioria, le-au 
„tăiat pletele” (să fi fost atunci aceasta o pedeapsă 
pentru aşa ceva şi de aici tradiţia ca fetele, până la 
măritiş să nu-şi taie părul?).   
8 Ca o curiozitate, dar şi pentru o eventuală 
comparaţie, vrem să arătăm că, la 1557, Alexandru 
Lăpuşneanu era dispus să cumpere armuri din 
ţările apusene, plătind pentru una o pereche de 
„boi de Moldova”. Mare mirare că nu a făcut preţul 
în porci, pentru că acest domn era „cel mai mare 
negustor de asemenea marfă pe care l-a avut 
vreodată naţia noastră”, după cum scrie N. Iorga, 
Istoria românilor prin călători, ed. îngr. de 
Adrian Anghelescu, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981, 
pp. 135-136 (mai departe Iorga, Călători).    
9 Cel mai adesea, aici în Maramureş şi atâta cât 
exista, el era format din proprietăţile rămase fără 
urmaşi (drept regal absolut, deşi uneori încălcat 
sau nerecunoscut, după cum vom arăta mai 
departe) sau din confiscările făcute pentru 
infidelitate sau trădare (aşa cum vom demonstra 
mai departe). 

Nu de puţine ori campaniile militare se prelungeau 

sau se desfăşurau dincolo de graniţele ţării (vezi 

mai jos şi hotărârile dietei Ungariei din 1492) şi 

aceste fapte erau motive serioase de nesupunere, 

de infidelitate (hiclenie în Ţara Românească şi 

Moldova), cu consecinţe dintre cele mai drastice în 

final: confiscarea feudei! Alteori chiar şi cu 

pedeapsa cu moartea… 

 Păşind dincolo de concepţia romantică 

despre armata naţională, pe care a afirmat-o cu 

deosebit talent Nicolae Bălcescu
10

, noi vom 

încerca să călcăm numai pe piatra solidă a 

documentelor. Afirmaţia categorică a lui Bălcescu 

cum că „armata românească a fost cea dintâi 

armată permanentă în Europa”, ne poate face să 

zâmbim astăzi, dar acribia sa de deschizător de 

drumuri în acest domeniu trebuie să ne fie de 

exemplu. 

 Starea acestor lucruri în Transilvania 

voievodală o prezintă cu de-amănuntul Ştefan 

Pascu
11

 (dar şi la V. Papacostea
12

, care face însă o 

afirmaţie hazardată: „Transilvania şi-a alcătuit – 

deci şi Maramureşul, n. MNT – în mod natural şi o 

organizaţie militară proprie, cu totul autonomă de 

aceea a Ungariei”, pentru ca mai încolo să scrie 

despre „vitejie, credinţă şi fidelitate” răsplătite prin 

„actele coroanei regale a Ungariei”, românilor 

dându-li-se „numeroase diplome de privilegii şi 

feudă”, adică „celor ce s-au distins în lupte”!?).  

 Din păcate referirile directe la organizarea 

şi funcţionarea armatei în Maramureş sunt extrem 

de rare, aşa încât noi ne vom prevala doar de 

trimiterile la legiuirile Ungariei din acest interval 

de timp, legi care se aplicau şi în Maramureş odată 

cu transformarea lui în comitat. Dar şi la starea de 

lucruri din Transilvania, dacă ne gândim numai la 

două personalităţi ale sec. XV: Iancu de 

                                                 
10 Nicolae Bălcescu, Puterea armată şi arta 
militară la români, Ed. Militară, Bucureşti, 
1990, p. 24. E curios faptul că A. D. Xenopol, op. 
cit., vol. II, p. 361, nota 5 nu cunoaşte părerea, 
probabil schimbată între timp, a lui Bălcescu, 
atribuind paternitatea ideii lui August Treboniu 
Laurian! Dar şi Xenopol susţine această idee în 
lucrarea sa mai sus citată. 
11 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Ed. 
Dacia, Cluj Napoca, 1989, vol. IV, pp. 240-295 
(mai de parte Pascu,  Voievodatul). 
12 V. Papacostea, op. cit., p. 229. La Constantin 
Olteanu, Contribuţii la cercetarea 
conceptului de putere armată la români, Ed. 
Militară, Bucureşti, 1979, p. 60-62 este citat 
Xenopol, I, p. 380 dar acolo el nu se referă la 
organizarea militară a voievodatelor, ci la 
conflictele românilor cu coloniştii saşi!? Tot aici se 
afirmă că românii aveau înainte de sec. XIII „o 
clasă bogată de militari”, dar de unde nu ne spune.  
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Hunedoara şi fiul său Mathia Corvin care au 

reverberat puternic şi aici. În acest sens o speţă 

foarte interesantă priveşte un alt mod de înnobilare 

decât cel al faptelor de arme: doi nobili din 

Crăciuneşti vând vărului lor Cosma din Apşa de 

Sus „o curte” la Crăciuneşti. Motivul vânzării? 

Cosma nu era nobil, iar prin dobândirea unei părţi 

dintr-o avere nobiliară, se pare, automat devenea şi 

el nobil, cu toate drepturile şi obligaţiile implicate 

de noua sa stare, aşa după cum scrie diploma cu 

pricina.
13

 Cum autorităţile recunosc şi validează 

documentul, ne apare ca legală, firească şi 

obişnuită această procedură de înnobilare. Dacă ne 

gândim la felul în care numărul nobililor cu acte în 

regulă a crescut, nu suntem departe şi de aceste 

adevărate căi de trecere către starea de nobilitate a 

nenobililor. 

 Revenind la tema noastră, pentru perioada 

voievodatului maramureşean
14

, trebuie să ne 

mulţumim cu analogiile ce se pot face cu celelalte 

formaţiuni de acelaşi fel din alte părţi ale ţării. 

Toată demonstraţia istoricului Şt. Pascu este însă 

tributară unor concepte sociologizante a căror 

origine o ştim cu toţii, dar trebuie să-l urmăm 

măcar în cazuistica adusă în discuţie. Astfel, 

pentru perioada dintre sec. IX-XIII se cunosc mai 

multe formaţiuni cu caracter statal începător pe 

teritoriul larg al Transilvaniei. Cum toate aceste 

formaţiuni sunt consemnate îndeosebi în Gesta 

Hungarorum, devine clar că avem a face cu o 

trecere a unei anumite realităţi printr-o filieră 

conceptuală străină.
15

 Chiar dacă se afirmă că, în 

                                                 
13 Mihalyi, nr. 151 din 1423. Deoarece în această 
ediţie nu mai sunt respectate paginile din ediţia 
princeps, aşa cum editorul a făcut la ediţia a II-a 
din 2000, am folosit numărul diplomei şi anul 
emiterii ei pentru trimiterile noastre bibliografice. 
Din păcate editorul V. Iuga a operat cum a vrut el 
şi în această ediţie, astfel că apar diplome care nu 
sunt în ediţia din 2000: de ex. în ediţia 2000 sub 
anul 1471 prima diplomă este din 30 ianuarie, iar 
în ed. 2009 este cea din 6 februarie … 
14 Gheorghe Petrovay, cf. Alexandru Filipaşcu, 
Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 36 
(mai departe Filipaşcu, Istoria), scrie că voievozii 
„conduceau în războaie pe cei înarmaţi, îi judecau 
şi rezolvau procesele dintre dânşii”, dar fără să 
facă alte precizări. 
15 Xenopol, I, pp. 371-372  citează pe abatele 
Regino din Prüm (sec. X) care i-a cunoscut direct 
pe unguri (legat de Lech?) şi care scrie că „ungurii 
rătăcesc în pustietăţile Pannoniilor şi ale avarilor şi 
îşi caută hrana zilnică din vânat şi pescuit. Ei luptă 
mai ales cu săgeţi, pe care ştiu să le arunce cu o 
mare dibăcie din arcurile lor de lemn. Nu se pricep 
a se lupta într-o ordine de bătaie sau a asedia 
cetăţi”. Vezi acolo şi alte descrieri despre sălbăticia 

Panonia cel puţin
16

, populaţia aflată acolo de 

unguri era formată din slavi, bulgari şi români, 

„altădată păstorii romanilor”
17

, aşa cum precizează 

cronica maghiară. Apoi cum cei care conduceau 

aceste formaţiuni erau şi ei străini (doar Gelu 

Românul este… român!
18

), credem că şi structurile 

militare nu puteau fi româneşti, deşi în acele 

timpuri aceste distincţii naţionale ne apar acum 

nesemnificative. Ştim foarte bine că, poate în mod 

paradoxal, atunci exista o anume uniformizare în 

organizarea social-economică şi a instituţiilor în 

întreaga Europă, sau măcar în cea apuseană, care 

însă influenţa puternic şi estul ei. Acest fapt avea 

consecinţe dintre cele mai tragice atunci când au 

năvălit populaţii cu alt model şi organizare 

militară, adică tătarii şi turcii îndeosebi. Şi totuşi. 

Pe văile închise, izolate, cu vagi, superficiale şi 

rare contacte cu străinii, cnezii şi voievozii români 

nu se poate să nu se fi organizat aşa cum le cerea o 

tradiţie străveche şi pentru a răspunde unor nevoi 

specifice, locale sub aspect geo-strategic (să fi fost 

voievodul o căpetenie contra păgânilor sau a 

schismaticilor!
19

 Din aceste pricini sistemul militar 

era greoi şi pregătirea, precum şi înzestrarea 

acestor trupe, era deficitară. Nemaivorbind de 

faptul că disciplinarea acestor aşa-zise unităţi 

militare era doar un ideal, jafurile, violurile, 

                                                                             
şi lipsa de civilizaţie la ungurii vechi (vezi şi 
comentariile editorului la traducerile lui Xenopol, 
I, p. 407). 
16 Şt. Meteş, op. cit., p.41 preia ideea lui N. Drăgan 
susţinând că în Pasul Verecke, pe unde au trecut 
ungurii în Pannonia la 895-896, erau aşezaţi, sub 
conducerea unui „duca” Laborcz şi ei erau „păstori 
români”. Că nu s-a împotrivit ungurilor pare sigur, 
aşa încât nu ştim ce putere militară să fi avut acest 
„duca”.  
17 Cronica notarului Anonymus. Faptele 
ungurilor, traducere de pe fotocopia originalului 
de la Viena a lui Paul Lazăr Tonciulescu, Ed. 
Miracol, Bucureşti, 1996, pp. 28-29 (chiar în acest 
citat ni se pare că traducerea autorului P.L.T. nu 
este corectă; el traduce „ac pastores romanorum” 
prin „chiar şi păstorii romanilor”. În acest fel ar 
rezulta că românii sunt o populaţie, iar aceşti 
păstori ai romanilor alta; ba chiar că, absurdă 
sugestie, românii nu au nici o legătură cu 
romanii!?). La pag. 32-33 se face iar vorbire de 
„păstorii romanilor”, ca locuitori ai Ardealului 
acum, fără a se face precizarea dacă e vorba tot de 
români sau nu.  
18 Idem, pp. 50-51, 54-59. 
19 Documente privind Istoria României, 
Seria C, Transilvania, veacul XIV,  vol. III (1331-
1340), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1954, 
pp. 479-482 , «înainte de 20 septembrie 1338» 
(mai departe DIR, C, vol.).   
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uciderea populaţiei în zonele de instruire sau de 

conflict erau ceva obişnuit…. 

Marian Nicolae TOMI 

 

EROI  DOLJENI 
Prezentăm din lucrarea ”Eroi Doljeni în al doilea 

război mondial 1941-1945” apărută la Fundaţia 

Scrisul Românesc sub îngrijirea unui colectiv de 6 

autori coordonat de Toma Rădulescu,  

tulburătorul destin al unui erou din Dolj, la 

solicitarea adresată domnului colonel Mazere Ion 

de veteranul de război  Ştefan Soare din Bechet  

participant la şedinţa Cenaclului Clepsidre. Nu 

este lipsit de importanţă să precizăm că acest om 

deosebit a fost tatăl conducătorului Cenaclului 

Clepsidre, profesorul şi scriitorul Janet Nică. 

 

  
   Serg. (r) Ştefan Nică 

Ştefan Nică s-a născut la 23 august 1919, comuna 

Grindeni, judeţul Dolj, fiind fiul lui Ilieşi al Mariei 

Nică. A participat pe front la Campania din Est cu 

gradul de fruntaş, în cadrul Regimentului 1 

Pionieri Craiova. A dat dovadă de mult curaj, 

executând numeroase misiuni de minare şi 

deminare pe frontul din Basarabia. Era conştient 

de nobila misiune a armatei române, şi anume, 

aceea de a-i elibera pe fraţii pe fraţii aflaţi sub 

ocupaţie sovietică. În ziua de 21 octombrie 1941, 

în timpul unei misiuni de deminare pe frontul de la 

Odessa, o mină a explodat, lăsându-l fără un ochi 

şi afectându-i grav şi pe celălat. Internat în spital şi 

supus  mai multor  intervenţii chirurgicale, 

fruntaşul Nică Ştefan a fost vizitat întruna din zile 

de mareşalul Ion Antonescu şi soţia sa, Maria, care 

a îndeplinit în perioada războiului funcţia de 

preşedintă a Crucii Roşii. Cei doi l-au întrebat pe 

eroul doljean în ce împrejurări a fost rănit, de unde 

este de loc, ce decoraţie a primit. La toate acestea 

tânărul a răspuns cu calm şi îndrăzneală, fapt ce l-a 

impresionat pe mareşal. Mai mult, aflând că în 

localitatea natală îl aşteaptă logodnica,, cei doi i-au 

promis că îl vor cununa. “Îţi vom fi naşi iar 

oficializarea o vom face la Catedrală”, i-au spus- 

    După luni de spitalizare, fruntaşul Nică Ştefan 

va fi internat la Cernăuţi, în Centrul pentru 

reeducarea militarilor orbi.  După un an de 

pregătire pentru noua viaţă, tânărul plecat de acasă 

la hotarul dintre viaţă şi  moarte, se întorcea în 

satul său natal în calitate de “mare mutilat de 

război”. 

   Logodnica sa, Ecaterina Neaţu nu a şovăit nici o 

clipă în decizia luată cu mult timp în urmă, 

acceptând căsătoria cu Nică Ştefan. Hotărîrea celor 

doi a fost comunicată mareşalului Antonescu şi, 

astfel, la 15 februarie 1943, în Catedrala Ortodoxă 

din Cernăuţi a avut loc căsătoria dintre cei doi, la 

care naşi au fost Maria şi Ion Antonescu. 

    Pentru serviciile aduse ţării. Conducătorul 

Statului, prin intermediul prefectului de Dolj, a 

oferit tinerilor căsătoriţi câteva pogoane de 

pământ, precum şi cele necesare pentru a fi lucrate 

(boi, grapă, plug). Dar toate acestea, însoţite de 

decoraţia Virtutea Militară, primită pentru faptele 

sale de arme, erau, aşa cum precizează  fiul său 

întrun poem „un fulg de nea pe lângă greutăţile 

vieţii”. 

   După anul 1948, eroul Nică Ştefan cu soţia sa şi 

cei trei copii – Maria, Ion şi Elena – vor intra în 

vizorul regimului comunist. Onoarea de a fi 

cununaţi de mareşal s-a întors acum, ca un 

bumerang, împotriva lor. De mai multe ori marele 

mutilat de război a fost percheziţionat, arestat ori 

anchetat. Din cauza acestor terori, familia Nică a 

distrus fotografiile de la nuntă, iar decoraţia 

Virtutea Militară a fost aruncată. Nu a contat 

faptul că tânărul rămas mutilat pe viaţă pentru 

apărarea ţării adusese servicii deosebite armatei 

române, acum era acuzat că a luptat cu înverşunare 

împotriva Rusiei Sovietice. A suportat cu bărbăţie 

toate nedreptăţile făcute, muncind din greu pentru 

a asigura existenţa familiei sale. S-a stins din viaţă 

în aprilie 1999, fiind înmormântat în localitatea sa 

natală. 

 

        

Alăturat prezentăm Brevete acordate 

sergentului erou  Ştefan Nică  acordate în 

semn de recunosştrere şi mare preţuire 

atât de Ministerul de Război în anul 

!9444 cât şi de Ministerul Apărării 

Naţionale după revoluţie 
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Eveniment 
 

 

 Întâlnirea domnului col. (r) Ion Mazere 

Luneanu cu membrii Cenaclului literar 

Clepsidre din Bechet 
Rezumăm în cele ce urmează desfăşurarea 

întâlnirii care a avut loc la Bechet.  

Sâmbătă -13.08.2011 

La invitaţia scriitorului Sever Constantin Răduică, 

soseşte la Bechet scriitorul col. (r) Mazere Ion , 

unul din fondatorii, alături de Gheorghe Indre şi 

Gheorghe Văduva  ai cenaclului şi revistei 

„Gândul Anonimului” din Bucureşti. 

La orele 17, convocaţi în pripă, câţiva  membri ai 

cenaclului din localitate, „clepsidre-Comuna 

literară Bechet” se întâlnesc în onoarea distinsului 

oaspete la Casa de Cultură din Parcul Dunărea 

într-o şedinţă de cenaclu. 

Au participat: 

 Profesor Ionel Nică Janet- preşedintele 

cenaclului, membru al Ligii Scriitorilor , 

filiala Dolj. 

 Profesor Boaghe Gheorghe- copreşedinte , 

critic literar, scriitor. 

 Profesor Marin Radu Mocanu – membru 

al Uniunii Scriitorilor din Bucureşti şi 

membru al cenaclului „clepsidre” –

vicepreşedinte. 

 Sever Constantin Răduică – membru al 

Ligii Scriitorilor filialaCraiova- 

vicepreşedinte ” Clepsidre” 

 Dorian Suciu-membru 

 Alexandru Viorel-student 

 Drinceanu Constantin, Bondoc Mihai, 

plutonier major Diaconu Ninel, Soare 

Ştefan-veteran de război. 

În deschiderea şedinţei de cenaclu, Sever 

Constantin Răduică, a salutat preyenţa invitatului 

cât şi pe cei prezenţi, prezentându-l pe Ion Mazere 

cât şi revista „Gândul Anonimului”, de asemeni s-

a făcut un scurt istoric al cenaclului Clepsidre. Au 

citi din creaţia proprie: Ion Mazere, Janet Nică şi 

Sever Constantin Răduică. Au avut loc dezbateri şi 

comentarii pe seama creaţiei literare.   

 La rândul său Ion Mazere a prezentat 

aspecte din activitatea Cenaclului Anonimul care 

se ţine într-un cadru intim în „ Sala Coloanelor „ 

din Bucureşti, precum şi pe inimoşii săi susţinători 

dintre care a amintit pe dr.ing. Gheorghe Indre, 

gen. Bg. Gheorghe Văduva, gl. Lt. (r) Ioan Bălăei, 

col. ( r) Vasile Moldovan şi alţii... 

 La terminarea şedinţei  s-a vizitat Muzeul 

local „Mitre Arambaşa”, s-a comentat pe marginea 

exponatelor, s-au făcut  fotografii şi s-au 

consemnat impresiile în Cartea de Onoare  a 

Muzeului. 

 Seara s-a încheiat cu o masă festivă unde 

s-au discutat diverse. 

 Duminică – 14 .08. 2011  

S-au vizitat: Primăria localităţii Bechet, cazarma 

Poliţiei de frontieră ( fostă companie de grăniceri), 

portul Bechet,  şi Biserica cu Hramul Sf. Gheorghe 

. S-au făcut fotografii.  Biserica Sf. Gheorghe este 

monument istoric  şi este unicat în zonă , prin 

picturile autentice din pridvor,  unde pritre alte 

scene apocaliptice sunt reprezentate şi animale 

preistorice. 

Luni -15.08.2011  

Distinsul oaspete, împreună cu o parte ddin 

membri Cenaclului „ Clepsidre” , au fost invitaţii 

domnului primar Constantin Tulitu, pentru  a 

participa la festivităţile prilejuite de Sărbătorirea 

Adormirii Maicii Domnului  Sf. Maria şi Zilele 

Marinei , în Portul fluvial Bechet. 

 Din păcate,  distinsul oaspete   a plecat 

apoi spre Bucureşti  să împărtăşească gânduri şi 

impresii cu confraţii întru condei, dor şi visare, 

promiţând că va mai reveni pe meleagurile din sud 

vestul Olteniei,  unde nisipul rodeşte , metafore şi 

speranţe. 

  

La revedere domnule colonel  şi vă mai aşteptăm 

pe la noi.  

      (Din jurnalul întâlnirilor de cenaclu) 

                 Sever Constantin Răduică 
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            Janet Nică  
S-a născut la 12 mai 1948 în comuna Ostroveni, Dolj.A 

absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Craiova 

în 1971 şi este profesor la şcoala din comuna natală. A 

colaborat la mai multe reviste literare din ţară şi din 

străinătate,  a obţinut câteva premii  pentru poezie, 

epigramă şi critică literară, Ordinul Ziariştilor, clasa 

de argint. A publicat zece cărţi de poezie şi critică 

literară, este prezent în 20 de antologii literare. I s-au 

conferit 15 diplome de excelenţă pentru activitatea 

literară,activitate încununată de « Virtutea literară », 

conferită de către Liga Scriitorilor din România,în 

2011.Este preşedintele Cenaclului zonal „ Comuna 

literară Bechet” din 1975 până în prezent, membru al 

Societăţii Scriitorilor Olteni,din 2000, al Uniunii 

Epigramiştilor din România,din 2009, al Ligii 

Scriitorilor Români,din 2009, redactor la 

departamentul Artă-Literatură al revistei „Lamura”, 

Craiova, secretar general de redacţie la revista online 

„Literaria” a Ligii Scriitorilor Români, filiala Craiova, 

secretar general de redacţie la revista online 

CONSTELAŢII DIAMANTINE a Ligii Scriitorilor 

Români. 

SCURTĂ ISTORIE LUNGĂ 

 

Răsărit ca o plantă rară pe nisipurile sudice 

ale Olteniei, cu Jiul în spate, la Apus, şi cu 

Dunărea de-a dreapta, cenaclul „Comuna literară 

Bechet” a înmiresmat, timp de patruzeci de ani, cu 

un parfum discret, localnicii şi drumeţii culturali 

de aiurea. Iniţiat în 1970 de filozoful Paul Bălă şi 

de profesorul Dumitru Duţă, ambii cadre didactice 

la Liceul Teoretic din Bechet, cu menirea de a 

stimula talentele locale, cenaclul, condus din 1975 

până în prezent de poetul Janet Nică, şi-a definit, 

pe parcurs, specificul. 

J.J. Rousseau spunea despre sine că nu ştie 

dacă e mai valoros decât alţii, dar ştie precis că 

este diferit. Păstrând tonul speculativ, cenaclul din 

Bechet poate că nu este mai cu moţ decât miile de 

cenacluri din ţară, dar, precis, este diferit. Mai 

diferit. Foarte diferit! Diferit prin structură şi prin 

parfum. 

Fiind cenaclu zonal (unic în ţară, în acest 

sens!), aici se adună la taifas cultural, ca la o 

veritabilă clacă epi-lirico-dramatică, toţi cei din 

zona Gighera, Ostroveni, Bechet, Călăraşi, 

Dăbuleni, dornici de a-şi depăşi contingenţa, din 

amor propriu, cu fâlfâiri transcendente. 

De departe şi de aproape, cenaclul 

„Comuna literară Bechet” este o mică minune 

banală, un celebru anonim cu vedete „nevăzute” şi 

fără vendete, un pom lăudat fără de laudă, o 

lacrimă a nimănui (poate a lui Dumnezeu) pe 

obrazul fierbinte al nisipului neroditor care, totuşi, 

din voia Domnului, rodeşte. 

 Neangajat în disputele pentru un fuştei în 

plus pe scara ierarhiei valorice, neştiind să-şi 

vândă „marfa” într-un secol cu tichie comercială, 

cenaclul din Bechet a devenit, totuşi, centrul 

periferiei, prin efortul unor împătimiţi întru ale 

literaturii. Poate că, prin alcătuire, pare un 

bazar,dar, prin menire,nu e decât bizar. 

Aici toate vârstele au dat în floare şi în 

fruct. Poezia, proza, pictura, muzica, recitalul, 

critica literară s-au prins de mână într-un ingenios 

galaon spiritual. 

Talentele, udate la timp de stropii culturii 

ocrotitoare, s-au învârtoşat, producând ciorchini de 

artişti adevăraţi. 

 Dacă s-ar aduna cărţile cenacliştilor din 

Bechet s-ar încropi o mică bibliotecă -  Nicolae 

Stoian Ogrineanu „Cronica din Bechet”; patru 

antologii ale cenaclului - „Patrie măiastră”, 

„Mistere Dunărene”, „Zeii vegetaţiei” şi 

„Dunărind cu Dunărea” - revistele cenaclului 

„Sfârşit de mileniu” şi „Mileniu”; Mitre 

Arambaşa: „Bechetul de-a lungul veacurilor” 

(monografie), „Destine” (proză), „Tânguiri în miez 

de vară” (proză); Elena Chiţimia: „Ferestrele 

somnului”, „Regatul ascuns” , „Exodul uitării”, 

„Dictatura iubirii”, „Strigăt spre lumină”, 

„Memoria statuilor”, „Iubirea împărătească”; 

Barbu Caramfil-Gighera: „Anotimpul simţirilor”; 

Diana lacob: „Şi încă mai sper”, „Lacrimi adunate-

n palmă”, „Opreşte ploaia!”; Toma Gheorghe 

Ofiţerescu: „Lacrima pietrei”; Puiu Ciobanu: 

„Bechetul copilăriei mele”; Marin Radu Mocanu: 

„Tot o apă şi-un pământ” (roman), „Monştrii 

somnului” (roman), „Dornul de seară” (versuri), 

„Poemele dorului” (versuri), „Cenzura comunistă” 

(documente), „Literatura română şi cenzura” 

(documente), „Cazarma scriitorilor” (documente), 

„Arhivele şi cultura” (eseu); Sever Constantin 

Răduică: „Din clorofile de granit”, „Şoapte de 

dor”, „Aduceri aminte” (proză), „Blestemul 

cărbunelui”; Adrian Năstase: „Racoviţa” 
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(monografie), „Craiova în anul olimpic 2004”, 

„An european al educaţiei prin sport”; Janet Nică: 

„Semănătorul de limite”, „Cocheta pasăre din 

ochi”, „Testamentul vesel”, „Shinto - calea zeilor”, 

„Crily - floare de lotus”, „Cuvintelnic aproape 

rebel”, „Pulsatoria”, „Făt-Frumox din lacrimă de 

paradox”,”Năstruşnicitelnic”,”Baladă cu 

mioriţe”;Gheorghe Boaghe:”Fragmentarium”. 

Dacă nu am aminti alţi stâlpi ai cenaclului, 

care nu au scris cărţi dar s-au exprimat în antologii 

şi reviste, n-am spune totul: Augustina Oclei, 

Nicolae lonescu, Marcel Iufu, Lizica Geonea, Geta 

Lordache, Dorian Suciu, Fane Truică, Octavian 

Bulmaci. 

De-a lungul anilor, Cenaclul „Comuna 

literară Bechet” a găzduit „Zilele revistei Ramuri” 

şi a avut schimburi de experienţă cu cenaclurile 

din oraşele Băileşti şi Uricani. 

Corola cenaclului a atras, cu discreta-i 

aromă, degustători ai artei din marile grădini ale 

lumii: Dumitru Radu Popa (S.U.A.), Ion Jon 

Năstase (S.UA.), Dumitru Ţepeneag (Franţa), 

Amita Bhose (India), Paul Diaconu, Kazuko 

Diaconu (Japonia), Vasile Barbu (Iugoslavia), 

Efim Tarlapan (Republica Moldova), Petre Cârdu 

(Iugoslavia), Iwar Wieland Kerschner (Germania), 

Lazaro Mendez Cabrera (Cuba), Lorand Gaşpar, 

Mariane,Larsen (Danemarca), Eugenia Serafini 

(Italia). 

Dacă departele a venit aproape, aproapele 

a venit aici, şi mai aproape. 

Floarea culturii române a înnobilat 

ariditatea acestor plaiuri: Marin Sorescu, Ioan 

Alexandru, Mircea Dinescu, Adrian Păunescu, 

Eugen Simion, Alexandru Piru, Eugen Negrici, 

Adrian Marino, Alexandru Balaci, Eugen Uricaru, 

Grigore Hagiu, Alex. Ştefanescu, Marian Barbu, 

Ovidiu Ghidirmic, Marin Beşteliu, Ion Mircea, 

Nicolae Dan Fruntelată, Doina Uricariu, Florian 

Saioc, George Zarafu, Jean Băileşteanu, Gabriel 

Bratu, Dan Lupescu, Ilarie Hinoveanu, Ion 

Gheorghe, Mihai Ungheanu, Emilia Milicescu, 

Gabriel Chifu, Petre Ghelmez, Nicolae Iliescu, 

Carolina Ilica, Horia Bădescu, Mircea Ciobanu, 

Mircea Ivănescu, Dinu Flămând, Mircea Florin 

Şandru, Ştefan Augustin Doinaş, Mihai Şora, 

Marian Papahagi, Ion Iuga, Mircea Iorgulescu, 

Leon Talpă, Valentin Mihăiescu, Maia 

Morgenstein, Silviu Purcărete, Tudor Gheorghe, 

Ilie Gheorghe, Emil Boroghină, Horea Cucerzan. 

Floare a nisipurilor, cenaclul „Comuna 

literară Bechet” şi-a ales drept simbol clepsidra, 

semn palpabil al scurgerii timpului, avertisment 

contra disipării oarbe, îndemn pentru lăsarea de 

urme. 

Nu vrem să fim mai mari sau mai mici 

decât alţii, nu avem decât o singură şansă: aceea 

de a fi diferiţi. Cenaclul „Comuna literară Bechet” 

nu negociază nimic cu nimeni. El dăruie! Şi se 

dăruie. Ca „ Mărul” lui Beniuc: „ Drumeţule, să iei 

fără sfială/Căci n-ai să dai la nimeni socoteală!” 

 

Janet NICĂ, „primarul” Comunei literare 

Bechet

 
Înfiinţarea Asociaţiei „LUNA” în Spania la 

Madrid pe data de 22 octombrie 2011 
COMUNICAT 

 

Stim cu totii ca scopul principal al “primei intalniri 

a lunenilor de la Madrid” a fost cel de a pune 

bazele unei  dorite si necesare asociaţii. Aşadar, 

această întâlnire constituie primul dintr-o serie de 

paşi ce trebuie urmaţi pentru ca acest proiect să 

meargă mai departe.  

In fata celor 36 de participanţi la întâlnire a fost 

prezentat un proiect de statut care, pe lângă 

punctele generale ce sunt incluse în statutele 

tuturor asociaţiilor de imigranţi din Spania, 

cuprinde şi câteva puncte specifice activitatii pe 

care asociaţia noastră vrea să le dezvolte după 

constituirea legală a acesteia. 

 Este vorba de un document de 10 pagini care a 

fost analizat amănunţit, după o prealabilă lectură 

particulară a acestuia. Pentru a facilita citirea 

acestui statut s-a recurs la doua metode, 

prezentarea acestuia pe hârtie, în 10 exemplare, şi 

proiectarea video. Întrucât asociaţia va fi 

înregistrată în Spania, statutul a fost redactat în 

limba spaniolă, urmând a fi tradus şi publicat şi în 

limba română în cel mai scurt timp. 

Din citirea proiectului de statut s-au desprins 

punctele esenţiale care trebuiau dezbătute în 

public. Acestea sunt:  

1. - alegerea numelui asociatiei, 

2. - desemnarea consiliului de administraţie, 

compus din: preşedinte, doi vicepreşedinţi, 

secretar şi trezorier, 

3. - stabilirea cotizaţiei lunare minime. 

 

Iata rezultatele: 

1. daca registrul asociaţiilor din Spania o va 

permite, asociaţia se va numi “LUNA”, 

2. consiliul de administraţie va avea următoarea 

componenţă: 

preşedinte: Călin Mărginean (35 de voturi), 

vicepreşedinte : Dana Mischian (33 de voturi), 

vicepreşedente: Cornel Hidisan (29 de voturi), 

secretar: Sivia Ionascu (29 de voturi), 



        Gândul Anonimului Anul IX nr. 43-44/15 decembrie 2011 

 

 

40 

trezorier: Romina Gardus (11 voturi). 

(Notă. Pentru funcţia de trezorier care, după cum 

vedeţi, a obţinut un număr mai redus de voturi, a 

existat o repartizare a voturilor mai echilibrată: 

Cornelia Moldovan (8 voturi), Anca Pop (8 

voturi). De asemenea trebuie menţionat că au 

existat persoane care nu au votat pentru această 

funcţie, întrucât crearea ei s-a hotărât în ultimul 

moment). 

3. Cotizatia lunara obligatorie pentru toti membrii 

asociatiei va fi de 5€. 

Consiliul de administraţie ales va avea datoria de a 

semna statutul şi a înregistra asociaţia. Tot ei vor 

stabili şi sediul acesteia. 

 

 Călin Mărginean – Preşedintele Asociaţiei 

Luna 

 
Lista participantilor la "Prima întâlnire a lunenilor de la Madrid" care a avut loc la Madrid pe 

data de 22 octombrie 2011 întocmită de : 

Anca Ştefania Pop, Silvia Ionaşcu şi Călin Mărginean şi publicată  pe pagina de Facebook  Luneni în 

lume ·   

1. Călin Mărginean 

2. Silvia Ionaşcu 

3. Gheorghe Astelean 

4. Radu Zeicu 

5. Romina Gardus 

6. Cornel Hidisan 

7. Cristina Urcan 

8. Dana Mischian 

9. Marius Mischian 

10. Andrei Hada 

11. Maria Hada 

12. Aurelian Giurgiu 

13. Elena Manea 

14. Ioan Drevar 

15. Teodora Drevar 

16. Ioan Gheorghe Fetiţa 

17. Alex Pop 

18. Andrei Vasile Tritean 

19. Dan Mihail Tritean 

20. Mitică Zeicu 

21. Ioana Zeicu 

22. Florin Giurgiu 

23. Mircea Sinca 

24. Sabina Fetiţa 

25. Ioan Fetiţa 

26. Ioana Chiorean 

27. Ion Chiorean 

28. Liana Chiorean 

29. Cornelia Moldovan 

30. Ioan Moldovan 

31. Alexandra Moldovan 

 

 

                

Silvia Ionaşcu şi Călin Mîrginean         Grupul lunenilor participanţi la întâlnirea din 22 octombrie         

Redacţia publiaţiei Gândul Anonimului salută iniţiativa organizării acestei asociaţii a 

lunenilor din afara ţării , felicită pe iniţiatorii şi organizatorii ei şi pe toţi membri 

participanţi la prima întâlnire şi urează mult succes în realizarea obiectivelor propuse. 

Totodată, ne exprimăm speranţa că asociaţia va fi alături de eforturile nostre de a 

continua reflectarea istoriei şi prezentului comunei Luna în publicaţia scrisă de cultură 

care este Gândul Anonimului.(Ion Mazere Luneanu şi Gheorghe Indre) 

http://www.facebook.com/ancastefania.pop
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000175988929
http://www.facebook.com/profile.php?id=1840322711
http://www.facebook.com/groups/135955629833217/
http://www.facebook.com/groups/135955629833217/
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 Poezie 

Gheorghe Văduva 

Îndoiala unei iubite 
 

Un vis frumos sau, poate, doar un simplu 

dor, 

Un colţ de rai sau un sărut timid pe gând, 

O voce din adâncuri calde murmurând: 

"Te-aştept, în astă seară, la mine, puişor!" 

 

De ce în astă seară şi nu doar înspre zori 

Când roua mă sărută pe sânii-mi plini de 

foc, 

Când visurile lumii mi-aduc, acum, noroc,  

Când noaptea trece-n zi şi ziua creşte-n 

flori?! 

 

De ce iubitul meu mă cheamă când vrea el? 

Şi ştie că mă duc, cât, Doamne, îl iubesc!, 

Dar de ce oare pot şi vreau să mă gândesc 

Că s-ar putea acum să nu mai fiu la fel?! 

 

Gândesc aşa, cam cum ar fi de nu mă duc, 

E prea puţin şi prea de dar dorinţa mea, 

Aş vrea să pot acum ce nu cred c-aş putea 

Şi nu ştiu, Doamne, pe ce cale s-o apuc... 

 

Bucureşti, 

24.07.2010 

                 Discreţie 
 

În loc de sutien, să-ţi pui, 

Un braţ de flori sau doar un voal, 

O spumă de pe marea unui val, 

Sau de pe ochii calzi ai orişicui... 

 

Dar e păcat ca tu să te ascunzi 

De cei ce vor mereu să ştie tot, 

De oamenii ce încă mai socot 

Că poţi să zbori atunci când te scufunzi... 

 

 

O frumuseţe plină de zăpadă, 

Nu poate fi ascunsă niciodată, 

În lumea asta ternă şi ciudată, 

De ochii care încă pot să vadă… 

 

      La cumpărat de stele 
 

Din pulbere-i făcută viaţa 

Şi noi cu viaţa suntem una, 

Dar nu se poate-întotdeauna 

Să vezi în noapte dimineaţa. 

 

Dar am să vin, în zori, la tine, 

Să-ţi sun, la poartă, deşteptarea, 

Şi să-ţi sărut pe măşti chemarea 

De-a fi o clipă doar cu mine. 

 

Şi-n suflet am să-ţi prind o floare 

Adusă poate de departe 

Din stelele de noi visate 

Şi stinse-acolo-n depărtare. 

 

De vei voi să fim comete 

Cu Andromeda la picioare, 

Şi-n aurore boreale  

Să strălucim printre planete, 

 

Să ştii că vreau să vii cu mine 

La târgul viselor solare, 

Pe interstaţii planetare, 

Să cumpăr stele pentru tine...  

 

Dan Gâju 

Sonetele robilor în alb 

1. 
La nunta mea s-au spart trei felinare 

Şi lăutarii n-au mai vrut să cânte; 

Doar cordul stins al unei vechi ghitare 

M-a petrecut spre zorile cărunte... 

Acele semne încă mă domină 

Şi-n sânul meu se-adăposteşte, încă, 

Un pui de superstiţie haină 

Ce simt cum tinereţea mi-o mănâncă. 

– Stăncuţă cu ochi verzi şi glas duios 

Mai lasă-mă, o clipă, cu băieţii; 

O clipă, doar, atât, te rog frumos, 

Cât să închin o ultimă cinzeacă, 

Pe buza vânătă a dimineţii, 

În cinstea morţii ce-o aştept să treacă! 

 

Târgovişte, de Rusalii, 2009  

 

2. 

Şi cad pe drum, înaintând spre mine, 

Toţi solii vieţii ce mi-a mai rămas, 

Şi-ntregul ritual al unei crime 
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Mă bântuie cu fiecare ceas. 

Din depărtări se-apropie cohorte 

De călăreţi sălbateci, sângeroşi, 

Ducând de lanţ, prin tină, sub escortă, 

Treizeci de robi în alb, cu ochii scoşi. 

E ca un vis întreaga scenă care, 

Prin faţa mea, se derulează-ncet; 

Şi simt cum robii-aceia, fiecare, 

Strivesc în ei un suflet de poet: 

Poetul vagabond bătut de soartă 

Cu biciul Nemuririi deja moartă. 

 

Târgovişte, 8 iunie 2009 

 

3. 

Cuvintele mi s-au topit ca boarea, 

Turnate sunt, deja, în forme goale, 

Şi îngropate,-adânc de tot, în valea 

Sintetică, a lumii virtuale. 

Şi zac acolo,-nghesuite, toate, 

Cenuşă grea, impersonală masă, 

În aşteptarea altor vremuri, poate, 

Când bietul tata, cel plecat de-acasă, 

Se va întoarce de pe front, ca ieri, 

Duhnind a depărtare nefirească, 

Cu gândul la beţii şi la muieri, 

A doua oară să mă zămislească. 

 Şi-atunci, din nou, cuvintele-mi-cenuşe 

 Vor prinde colţ în glasuri de păpuşe. 

 

Târgovişte, 8 iunie 2009 

 

 

 

4. 

Că nimeni nu mai dă doi bani pe mine, 

Până şi muza m-a trădat, căţeaua!, 

Sunt prizonierul călimării pline 

Şi al hârtiei crude precum neaua. 

Mai am pe ţeavă, totuşi, vreo trei gloanţe 

Cu vârf de diamant, crestat în şapte, 

În aşteptarea celei cotoroanţe 

Ce ştiu precis că va veni la noapte. 

Aşa c-aştept, căzut pe cele gânduri, 

Fumând mahoarca ultimelor clipe 

Şi numărând, pe cer, cum rânduri-rânduri, 

Bătând tic-tac-ul din a lor aripe, 

Se trec spre veşnicie stolurile 

De vise, de speranţe; dorurile… 

 

Târgovişte, 11 iunie 2009 

  

 

5. 

E ziua mea de astăzi tot mai seacă 

Şi tot mai mulţi călăi cu iz tomnatic 

Îmi ară câmpul vieţii şi mi-l toacă 

În lung şi-n lat, cu artă…, matematic. 

Şi mă cutremur când îmi văd feciorul 

Tot mai prostit, mai aplecat sub vreme, 

Iar veneticii potrivind toporul, 

Ca-n împlinirea unei anateme, 

Exact peste grumazul maicii mele – 

Cu sânul muls, deja, şi sângerând, 

Abia mai susţinând-o cârjele, 

La margine de drum, scoasă din rând… 

 E vremea, deci, de luptă, camarade, 

 Ridică-te – îţi spun – că mama cade! 

 

 
     Mara Mischian 
Mischian Mara ,născută în Luna  la 5 mai 1990. 

Am început sa scriu poezii cand aveam 14 

ani,vârstă la care l-am descoperit pe G. 

Bacovia.Adevaratele poezii le-am scris la 17-18 

ani,cand am fost iniţiată în literatura şi arta 

scrierii în adevaratul sens al cuvântului.Poezia 

şi proza scrisă de mine este o combinaţie între 

simbolism si postmodernism,cu câteva tente 

religioase. Am avut publicatii în revista şcolara 

''Collegium'' şi am luat diferite premii pentru 

proză şi poezie. 

Rătăcire  
Mi-am rătăcit gândurile, 

Le-am lasat departe. 

Şi hoinăream nopţile 

Pierzându-mă-ntre şoapte. 

 

Am renegat lumina 

Şi mi-am pierdut ideile. 

Eu port toata vina 

Că-mi traiam zilele. 
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Aveam nevoie de odihnă 

Cum aveam nevoie să respir. 

Îmi trebuia pace şi tihna 

Să nu devin un martir. 

 

Am uitat sa scriu şi am murit, 

Cădeam într-un perpetuu păcat. 

M-am spovedit,păcatul l-am nimicit 

Şi-am respirat şi-am reinviat. 

 

 

Absorbisem literă cu literă, 

Setea de cunoaştere m-a prins. 

Se-auzea din sparta ţiteră 

Poeziile ce le-am învins. 

 

Ştiam acum secretele vieţii, 

Deţin acum esenţa perfecţiunii. 

Căci mi-am regăsit gândurile, 

Acum cunosc toate căile. 

 

 

Dor de casă 
 

Şi mă cuprinde-un dor de casă, 

Un dor care nu mă mai lasă. 

Şi-am uitat complet de mine, 

De când am dorul ăsta-n sine. 

 

Dor de iarba de un verde crud 

De câini lătrând,parcă-i aud. 

Drumul meu cu pietre 

Şi de apa de care mi-e tot sete. 

 

De locul unde se văd stelele 

Şi-s dulci toate merele. 

Mi-e dor nebun de casă. 

Dor care nu ma lasă. 

 

Şi tu,stralucită stea, 

Care veghezi la casa mea, 

Spune-le c-am să mă-ntorc, 

Unde-am crescut,în acel loc 

 

Şi-am să-mi astâmpăr dorul 

Am să umplu golul. 

Dorul de-a mea casă 

Dorul care nu mă mai lasă. 
 

 

 

 

 
Marin Radu  MOCANU 

              Membru al Cenaclului Clepsidre 

Marin Radu Mocanu s-a nascut la 23 aprilie 1938 in 

Alexandria, judetul Teleorman. Absolvent al 

Facultatii de Istorie din Universitatea Bucuresti 

(1962). 

Din 1962 a fost cercetator stiintific (arhivist) la 

Arhivele Naţionale Centrale, iar începând cu 1992 a 

ocupat funcţiile de director al acestei instituţii şi 

profesor în cadrul Facultăţii de Arhivistica. 

Semnează în numeroase reviste literar-culturale 

precum „Ramuri”, „România literară”, 

„Luceafărul”, „Contemporanul” etc. Este membru 

al Uniunii Scriitorilor. 

„In anii „75-„80, nu am putut trece de cenzură cu 

romanul Oameni de nicăieri – o frescă a anilor „55-

‟60 despre viaţa orăşelului meu (Alexandria) – 

povesteste Marin Radu Mocanu – din cauza 

caricaturizării unor activităţi de partid, iar când era 

aproape să trec (la Ed. Cartea românească) cu 

sprijinul marelui prozator Marin Preda 

(teleormănean şi el), acesta a decedat (în mai „80), 

rămânând să-l editez ulteior”. În cele din urma a 

debutat absolut în anul 1978. 

Opera: Cărţi de poezie - Dorul de seară (1992); Dor 

de lume; Cărţi de eseu - Arhivele şi cultura (1998); 

Arhivele si statul (2000); Proză - Tot o apă şi un 

pământ (roman – 1998); Monştrii somnului (roman 

– 2000); Oameni de nicăieri (roman - în curs de 

apariţie la Ed. Ideea Europeana); Născut singur 

(2010); Volume documentar-istoriografice - 

Cazarma scriitorilor (1998); Cenzura comunistă 

(2001); Literatura şi cenzura comunistă (2003); 

Vremuri satanice (2005); Scriitorii si puterea 

(2006); Cenzura a murit, traiască cenzorii!; De la 

proletcultism la naţional-neoproletcultism (în curs 

de apariţie); Teatru – Bolnav de dragoste; Şcoala 

burlacilor; Bolnav din dragoste; Visul e păcatul 

meu; Cearta împăcării; Petrecerea. Marin Radu 

Mocanu are în pregătire două romane: Spovedania 

(despre fenomenul religios) şi Dragoste timpurie 

(despre un sentiment tot mai rar) 

 

 

La ceas de dor 
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Cât ar fi ziua de lungă 

Şi-oricât soare-ar mângâia 

Doru-n seară dă s-ajungă 

Pentru-a se reînvia- 

Cât ar fi noaptea de plină 

Câtă lun-ar străjui 

Doru-n seară se alină 

Fără a se tângui- 

Cu-ale zilei întristări 

Ori dezamăgiri pierdute 

El se-adună-n înserări 

Şi se face gânduri multe. 

 

Ani  trecuţi 
 

Ştiu că vine vremea 

Anilor trecuţi 

Când se-adună frunza 

Copacilor căzuţi 

Când se-nchide drumul 

Serilor în noi 

Şi se duce  vremea 

Vorbelor de noi… 

Dar tot atât de bine ştiu 

Că vrerile dintâi 

Se arată-n orice clipă 

În care mai rămâi… 

 

De când… 
Al meu gând rămâne singur 

Între gândurile toate 

Neputând a prinde aripi 

Şi nici glasul nu mai poate- 

Nu mai are loc s-ajungă 

Şi nici unde a poposi 

De când rostul înserării 

Prinde a se irosi 

De când geamul tău se-nchide 

Sub albeaţa de sub lună, 

Făr‟ a şti cu siguranţă 

Liliecii ce-or să spună… 

 

Dă-mi tu clipa 
 

Dă-mi tu clipa-n ea să scriu 

Scurte vorbe în pustiu 

N-am nici gândul ce-ar putea 

Să mă poarte de ar vrea – 

Dă-mi tu clipa cea de ieri 

Să mai pot cu mângâieri 

Vorbe-ntruna să-ţi tot spun 

Grijile să ţi le-adun 

Dă-mi şi noaptea cea de mâine 

Cu lătrat domol de câine 

Să pot regăsi uşor 

Drum ascuns de foişor 

 

De n-ar fi adierea 
 

De n-ar fi adierea 

Să treacă peste lan 

s-ar arde învierea 

acelui paşnic an; 

De nu ar fi adierea 

Să adaste prin câmpie 

s-ar pierde mângâierea 

a anilor o mie; 

De n-ar fi adierea 

să poposească-n vii 

s-ar stinge vremuirea 

în glas de ciocârlii 

De n-ar fi adierea 

să lase-n flori năframă 

s-ar cremeni durerea 

şi dorul cel de mamă. 

 

Mama 

 
De rămâi ori de ajungi 

Tu te faci acelaşi drum 

Înspre casa cea de lume 

Unde te aştept şi-acum – 

D te duci ori de te-ntorci 

Tu-ntrupezi aceeaşi floare 

Ce răsare-n orice loc 

Unde cade-un strop de soare 

De încărunţeşti cu vremea 

Tu devii şi mai aleasă 

Cu fuiorul ce te-ncinge 

Şi durerea ce te-apasă 

De mă naşti ori de mă pierzi 

Tu în felul tău rămâi 

Rumenindu-ţi chipu-n apa 

Care te-a spălat înt 

          
Colonelul Ion Mazere la sedinta Cenaclului 

Clepsidre din Bechet 
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Sever Constantin RĂDUICĂ 
 

Pătruns de doruri ca o rugă 
 
Statornic timpului argat, 

Ţăranul meu pep e boltă-n sus 

Tot asfinţitul înstelat 

Îl ară cu privirea dus. 

 

Pătruns de doruri ca o rugă, 

Smerit în sus spre cer priveşte, 

Şi boii lui la car înjugă 

Şi printre stele îi porneşte 

 

Pe Drumul Robilor la vale, 

Galactic şi pribeag cu gândul, 

Tot urmărind Lacteea Cale 

Cu înc-un rob îngraşe rândul. 

 

În felinarul lunii vede 

Ciobanul stând cu turma lui, 

Iar cloşca cea cu pui se pierde 

Pitită-n gândul de sub grui. 

 

Şi bolta parcă-i o chemare 

Trezind instinctual pătimaş 

Ce trece acum cu Carul Mare, 

Şi rariţa peste oraş 

 

În timp ce ară printer aster 

Cu gândul său ca un profan, 

Sărută zările albastre 

Şi ceru-i suflet de ţăran. 

         

        Dunăre 
 

Iubita mea, glia cu doruri m-apasă, 

Amorul se stinge, de toamnă rănit, 

Culorile iernii mă strigă acasă 

Şi curg, ca şi tine, spre mare grăbit. 

 

Mă strigă strămoşii din codri, stejari, 

Cu freamăt de frunze – balade  duioase, 

Sirene morgane se tânguie-n valuri 

Şi plâng despletite sălcii pletoase. 

 

Tăcerea mă-nchide-n Marele Fluviui, 

Uitarea se varsă-n marea cea mare… 

Deschideţi clepsidra Bătrâne Danubiu, 

Şi toarnă pe mine un strop de uitare. 

 

Să-mi scald amintirea în veacuri de ape 

Iar timpul mă strige cu val după val, 

Să-mi simt rădăcina pe-aici pe aproape, 

Născându-mă-n sălcii aproape de mal. 

 

 

 

                       Mama 
                                           Motto: 

                               “O mamă, dulce mamă, 

                               Din negură de vremi, 

                               Pe freamătul de frunze 

                               La tine tu mă chemi”… 

                                                        M. Eminescu 

Prin văluri de clepsidră 

Ce-n simţuri se destramă 

Eu strâng buchet de doruri 

Şi ţi le dărui, mamă. 

 

Ce fericită-i clipa 

Care mă strigă acasă 

Şi simt îmbrăţişarea 

Şi vorba ta duioasă 

 

Dând frâu din nou iubirii, 

La piept o să mă strângi 

Şi-n culmea fericirii 

Iar o să-ncepi să plângi: 

Un zâmbet e a ta fiinţă 

Ceâalungă depărtări 

Şi vorba ta mă scaldă 

Din nou cu dulci visări. 

 

Iar eu, băiatul mamei 

În sufletu-mi fierbinte 

Mă pierd printre suspine, 

Mă nasc printre cuvinte. 

 

Şi chipul tău de floare 

Şi pâine îl sărut 

Şi-l regăsesc în mine 

Şi-n primăveri pierdut. 
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Plai străbun 
 

Pe mioritic plai străbun 

Cu Dunărea-mi descânt legende, 

Fragmente din trecut adun, 

Mă contopesc în timp fragmente 

 

Şi vin strămoşii – legendari ; 

Zamolxe-n preajma mea-i adună; 

Păduri de brazi şi de stejari, 

Dormind ascunse-n colb de lună. 

 

Cavale-n brâuri  de păstori 

Doinesc în datina străbună 

Şi-n vie-n chip de de mii de ori 

Cenuşa sfântă din ţărână. 

 

Suntem aici, de mii de ani, 

Pământ, desprind părinţi şi fraţi, 

Horind cu tracii prin Balcani, 

Nuntind cu dacii prin Carpaţi. 

 Cad paparude peste sat 
 

Când apa morţii cerne zarea 

Şi clorofile gem în noi, 

Cad paparude peste sat 

În bozii lor setoşi de ploi. 

 

 

 

Şi cântul lor vine cu marea 

Şi tună parcă-n Cornul Caprii, 

Femei cu gănţi pitite-n poartă 

Dau trupuri crude pradă apei. 

 

Cu truda lui strivită-n palmă, 

Ţăranul după ploi suspină 

Şi plouă laie peste sat 

Speranţa, care-l mai alină. 

 

 
Colonelul Ion Mazere împreună cu membrii 

Cenaclului Clepsidre 

 

                
                  S-a născut la 21 Mai 1945 la Brăila şi 

toată viaţa sa a avut convingerea că poezia este 

legea vieţii. Poetul afirmă că minunata noastră 

vorbă românească este născută pentru poezie, aşa 

că a încercat să aştearnă pe o coală albă versuri 

şi a reuşit să da substanţă volumelor sale  Poesii 

(2003), Atât aş zice(2004), La marginea 

vârtejului(2005), Drumul către rugăciune (2007), 

O lacrimă fără lacrimi (2010), Rânduri pentru 

gânduri(2010). Este membru al Uniunii 

Scriitorilor din România din 2006. 

Publicăm 4 poeme din 4 volume diferite pe care 

autorul le dedică bunului său prieten Ştefan 

Gadola.  

                   Izvorul 

Toate ramurile brazilor sunt verzi, 

toate stelele din cer mă luminează 

cu ecoul ce leagă iubirile de stele, 

nu sunt trist lângă frunzele ce dorm 

şi caut să alung furtunile răguşite 

cu simfonia unui ozon de munte. 

 

Azi când toţi caută democraţia, 

eu pun un izvor şi o lăcrămioară 

la uşa unei biserici părăsite. 

o lăcrămioară fără lacrimi. 

 

Fluviul nu are maluri ca izvorul, 

are munţi orizontali de mâluri, 

regimente de trestii anonime 

sub stolurile de păsări flămânde, 

care nasc doar gânduri ameţite,  

uneori cravaşate de insomnie. 

 

Izvorul are  lumina permanentă 

şi hipnotizat de tăcerea lunii 

nu pot ignora adevărul vieţii, 

care are-o singură comoară timpul 

şi fac din urletul lupilor o romanţă  

apoi adorm îmbrăţişat de o umbră 
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Când  iubeşti 
Atunci când iubeşti cu-adevărat, 

de vezi o aripă frântă te doare, 

o învălui cu raze de gând curat 

şi faci bucuria nemuritoare. 

 

Atunci când iubeşti cu-adevărat, 

acoperi cu petale colorate 

puritatea vie a chipului mirat, 

atinsă de ecouri tremurate. 

 

Atunci când iubeşti cu-adevărat, 

ajuţi imaginile trecătoare 

s-aducă cu refrenul tremurat 

clipele de vis ameţitoare. 

 

Atunci când iubeşti cu-adevărat 

umpli prezentul cu vechi acorduri, 

ce este viu nu laşi neapărat 

pierdut printre durere şi  fiorduri. 

          Ce  e  nimicul ? 
Dacă poţi să asculţi tăcerea 

rămâi lângă aducerile aminte 

descifrând cuvinte neştiute 

în nimicul mut care ne minte. 

 

Vei şti ce e strălucirea luminii 

dacă poţi să vezi în întuneric 

păstrând rătăcirea umbrelor 

printre nimicul periferic. 

 

O scrisoare nu are înţelesuri, 

am primit-o simplu într-un plic, 

dar ştiu, deşi-s cuvinte oarbe 

că foaia albă nu e un nimic.           

 Amândoi 
Amândoi ne privim în noapte, 

dar fără aduceri aminte 

şi peste surâsul tău de şoapte 

lumea este spartă de cuvinte. 

 

Azi capodopere-s visele 

care promit un itinerar elegant 

şi dorurile ce ascund în ele 

 o rugăciune trimisă în neant 

 

Noi am alungat genitivul, 

uimirea am depăşit-o demult, 

versul blând mi-e pandativul 

cu apusul de soare ce îl ascult. 

 

Triluri colorate vin în toamnă, 

cu tăceri am legănat petale 

şi-am pus sărutul tău de doamnă 

pe cântecul izvorului din vale. 

 

 

 
 
              POEZII 

Din volumul ÎnALT tărâm 

 Editura Vinea 2009 

 

            * * * 

...un fluviu izvora din ceruri 

          Doamne! 

               Doamne! 

                    Doamne! 

                         Să nu cadă  

                                   O stea_ 

  

             Steaua Iuri  se închina! 

 

Partida de vânătoare 

 

      Primăvara  

       Eliberează 

      muguri-fluturi. 

Armaţi aparatele de filmat! 

 

            * * * 

-Plouă! Nu avem umbrele,tramvaiul nu vine. 

-Da! Dar „în engleză, plouă altfel”.  It‟s raining! 

 

 - Ai dreptate: mai multă ceaţă. 

 

       Printre nouri, o stelă: Turnul Londrei.  

Air hostess : - Scotch? 

                     - Oh, yes! 

- Yes! 

 

      Depărtare 

Nour?! 

            Zeu?! 

                    Vultur?! 

    Gene  

 

... În lacrimi – 

                      Luna. 
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Actualitate şi trecut la LUNA 

Recensământul  la LUNA 
 Una din atribuţiile majore ale oricărei administraţii de stat este evidenţa bunurilor şi valorilor din 

teritoriul administrat precum  şi a  populaţiei care locuieşte în acel teritoriu.  Această rezolvare se bazează pe 

iniţierea periodică a unui proces aparent simplu de numărare, denumit recensământ , de fapt este vorba de  un 

foarte complex, riguros şi sitematic proces de colectare primară de date şi informaţii structurate pentru a 

obţine o fotografie de moment a stărilor de fapt şi bunurilor inventariate. De la această necesitate a statului s-a 

născut şi s-a dezvoltat una din cele mai complicate ramuri ale matematicii care se numeşte statistică 

matematică şi a cărei denumire derivă de la cuvântul stat. Un astfel de proces de mari dimensiuni ştiinţifice s-

a derulat în România în luna octombrie, cuprinzând situaţia din toate localităţile din România . Iată de ce ne-

am  adresat Primăriei din Luna cu rugămintea de a ne comunica rezultatele provizorii pentru Luna  ale acestui 

recensământ. 

                                                                                      * 

                                                                                  *     * 

 

 

   
         Cornelia Delimot 

 

M-am născut la 1 noiembrie 1973 în oraşul 

Feteşti, judeţul Ialomiţa. Copilăria mi-am 

petrecut-o la bunicii paterni în Ciulniţa-gară 

,judetul Călăraşi, apoi am urmat şcoala în 

Bucureşti, unde se mutaseră părinţii mei.  

 Tatăl meu, Udrea Ion, în prezent 

pensionar, a fost tehnician constructor şi se 

mândreşte cu edificiile la a căror construcţie a 

participat (podurile duăarene de la Feteşti-

Cernavodă, Casa Poporului, acum Palatul 

Parlamentului, etc). Mama, Udrea Adriana, si ea 

pensionară, a fost profesoară de ştiinţe naturale.  

 Eu am absolvit Facultatea de Drept din 

cadrul Universităţii Spiru Haret Bucuresti, iar in 

anul 1997 am obţinut licenţa în ştiinţe juridice. In 

acelasi an, 1997, soţul meu, Delimot Dănuţ a 

absolvit Academia Tehnică Militară – Secţia 

Instalţii şi Aparatură de Bord şi a primit repartiţie 

la Baza Aeriana de la Câmpia Turzii (care de fapt 

se află la Luna).  

 In iulie 1997 am venit prima oara în Luna. 

Soţul meu găsise nişte case de vânzare şi m-a 

chemat să le văd şi eu. Am îndrăgit Luna la prima 

vedere, la fel şi casa de pe Fortati (de la 

Bercarita), pe care am cumpărat-o fără să stăm 

mult pe gânduri. Vecinii mi-au spus că dacă voi 

bea apă de la Luna, nu voi mai pleca. Şi aşa a fost. 

 După noi, am adus la Luna surorile, a 

soţului şi a mea, şi  amândouă s-au căsătorit aici. 

Apo, în 2000 au venit părinţii mei, care locuiesc la 

noi. 

 In perioada 1998-2000 am lucrat ca 

bibliotecar la Biblioteca comunală Luna, pe 

perioadă determinată.  

In septembrie 2001, am participat la 

concursul organizat de Primăria comunei Luna 

pentru postul de consilier juridic şi, deşi am 

câştigat concursul, primarul de atunci a refuzat să 

mă angajeze, pe motiv că eram însărcinată. După 

patru ani de procese am intrat in Primărie, în 

septembrie 2005, iar un an mai tarziu am ocupat 

funţia de secretar al comunei Luna.  

In 30 septembrie 2001 a venit pe lume 

primul meu copil, Teodora, iar in 15 septembrie 

2002, Irina. Amândouă vorbesc ardeleneşte, aşa 

cum eu si soţul meu nu vom putea vorbi niciodată. 

In perioada 2005-2006 am urmat şi am 

absolvit studiile postuniversitare de masterat în 

administraţie publică, organizate de Facultatea de 

Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 

din cadrul Universităţii Babes-Bolyai Cluj-

Napoca. 

 

Se spune ca acolo unde iţi este casa, acoloţi-e şi 

inima, iar inima mea este la Luna.

 

La cererea domnului colonel Ion  Mazere în completarea datelor provizorii ale recensământului cerute 

anterior, vă trimit şi datele mele biografice si fotografia pe care i-am   promis-o. În legatura cu datele 

referitoare la recensamant, sunt necesare unele precizari : 

populatia totala a comunei este de 4559 locuitori şi este formată din : 
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- 4110 populatia stabilă (persoane prezente si persoane temporar absente, adică plecate pentru perioade mai 

mici de 12 luni), 

- 13 persoane temporar prezente, 

- 436 persoane plecate pentru perioadă îndelungată (mai mare de 12 luni). 

Situaţia privitoare la etnie, limbă şi religie priveşte numai populaţia stabilă (4110 locuitori) . 

La recensământul din 2002, datele au stat dupa cum urmează : 

- total populatie 4588 locuitori, 

- populatia stabilă 4432 locuitori (persoane prezente 4304 + persoane temporar absente 128) 

- persoane plecate pe perioada îndelungată 156. 
  
  

Cu stima, 

Cornelia Delimot 

Prezentăm în cele ce urmează rezultatele provizorii ale  recensământului din 2011 în tabele sintetice  

prelucrate în redacţie, completate cu evoluţia demografică  prezentată tabelar şi grafic din recensămintele 

anterioare preluată de pe pagina de internet a Primăriei Luna . 

 

Situaţia provizorie a rezultatelor Recensământului clădirilor şi locuinţelor pe comuna LUNA 

şi localităţile (satele ) componente la 31 0ctombrie 2011 

 

 

 

 

Localitatea 

CLĂDIRI LOCUINŢE 
Numărul 

Clădirilor 

Nr. Locinţelor 

Convenţionale 

Nr. altor 

unităţi de 

locuit 

Nr. 

camerel

or de 

locuit 

Din care: 

Camere 

utilizate în 

scopuri 

profesionale 

şi 

comerciale  

Suprafaţa 

camerelor 

de locuit  

(mp) 

Nr. 

Spaţiilor 

colective 

de locuit 

LUNA 872 872       - 2314         3 45683       - 
LUNCANI 438 436       2 1115         6 19433       1 
GLIGOREŞTI 198 198        - 452         - 7631       - 

TOTAL 1508 1506        2 3881         9 72743       1 

 
Tabel cu structura populaţiei ( persoane prezente şi temporar prezente) după etnie, limbă şi religie 

 

 

 

Etnia 

Nr. 

Persoanelor  

 

 

Limba 

Nr. 

Persoanelor  

 

 

Religia 

Nr. 

Persoanelor  

Roman 3243 Română 3696 Ortodoxa 3273 

Maghiar 415 Maghiară 406 Romano-catolică  16 

Rom 459 Romani 7 Greco –catolică  16 

Ucrainian 1   Reformată 445 

Polonez 1 Poloneză 1 Unitariană 3 

    Baptistă 25 

    Penticostală  195 

    Adventistă de 

ziua a şaptea 

4 

    Creştină după 

Evanghelie 

1 

    Mozaică 2 

    Martorii lui 

Iehova 

114 

    Alte religii 10 

    Fără religie  5 
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Tabel cu structura populaţiei din comuna LUNA pe etnii şi satele componente 

după recensământul din 2011 

Localitatea Romani Maghiari Rromi Ucrainieni Polonezi Total 

LUNA 1924 18 361 1 - 2304 

LUNCANI 822 390 76 - 1 1289 

GLIGOREŞTI 488 7 22 - - 517 

TOTAL 3234 415 459 1 1 4110 

De-a lungul timpului populația comunei a evoluat astfel: 

Recensământul
[4]

 
[5]

 

Anul Populația Români Maghiari Germani Rromi Alte etnii 

1850 2.547 1.851 411 6 266 13 

1880 2.503 1.821 509 10  163 

1890 3.145 2.183 814 14  134 

1900 3.094 2.251 799 18  26 

1910 3.409 2.630 752 10  17 

1920 3.364 2.658 656 2  48 

1930 3.748 2.865 641 2 202 38 

1941 4.113 3.329 599 6  179 

1956 4.233 3.623 559  48 3 

1966 4.858 4.151 657 3 45 2 

1977 5.232 4.586 569 1 75 1 

1992 4.376 3.564 504  307 1 

2002 4.450 3.835 456 2 155 2 

 

Din partea redacţiei: Ion Mazere; Gheorghe Indre 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Luna,_Cluj#cite_note-st-3
http://ro.wikipedia.org/wiki/Luna,_Cluj#cite_note-e2002-4
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungurii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germanii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_rrom%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunit%C4%83%C8%9Bi_etnice_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
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       Vasile Lechinţan 
 
DATE NOI DESPRE RĂSCOALA DE LA 
LUNA DIN SEPTEMBRIE 1848 
 

După revoluţia de la 1848-1849, când 

administraţia militară austriacă încerca să facă 

cercetări în privinţa evenimentelor revoluţionare şi 

mai ales asupra exceselor din timpul războiului 

civil, locuitorii din Luncani, care au participat 

alături de cei din Luna, Gligoreşti, Grindeni, Gura 

Arieşului, Hădăreni, Cheţani şi Urca la răscoala 

din Luna Arieşului
20

, în anul 1850 au înaintat o 

plângere în limba română oficialităţilor imperiale 

pentru a fi despăgubiţi de greaua pedeapsă care s-a 

abătut asupra lor, luându-se prin execuţie 

importante bunuri materiale. Solidaritatea lor faţă 

de locuitorii din Luna asupra cărora a fost trimisă 

armata imperială, husari secui şi secui din garda 

naţională a scaunului Arieş, i-a costat mult pe cei 

din Luncani. Se ştie că cei din Luncani au ajuns 

primii la Luna în noaptea de 11/ 12 septembrie 

1848 pentru a se alătura răsculaţilor împotriva 

forţelor opresoare. Se cunoaşte că din Luncani au 

căzut atunci seceraţi de gloanţe 6 oameni: trei 

români, doi maghiari şi un ţigan, însă iată că în 

petiţie se arată că au căzut 7 oameni din Luncani. 

Aflăm din audierea de martori, deja cunoscută, din 

13 şi 14 septembrie 1848 că ţăranii, români, 

maghiari şi ţigani care au opus rezistenţă 

opresorilor se considerau “poporul”. Ţăranul 

maghiar Décsei Jancsi din Luncani a spus atunci în 

faţa autorităţilor “poporul în nici un caz nu se va 

preda”. La audierea de martori sus-amintită, Bálint 

Samu, care este şi semnatarul plângerii, a spus că 

adunarea ţăranilor de la Luna “s-a făcut din pricina 

                                                 
20 Despre răscoală vezi: Ion Mazere-Luneanu, Gelu 
Neamţu, Masacrul de la Luna. Septembrie 1848, 
Editura Perfect, Bucureşti 2008. 

lui Lovász Martzi şi Sângerean Matei”, probabil la 

îndemnul insistent al acestuia. Interesant este 

faptul că la faţa locului, imediat după răscoală, a 

fost prezent şi Anton Kurz, correspondent al 

gazetei săseşti Siebenbürger Wochenblatt, care şi 

el a scris că în Luncani au căzut 7 oameni şi 3 au 

fost răniţi. El arăta că prevede o amendă de 400 de 

florini asupra satului, sumă “aproape irealizabilă”, 

spunea el. Iată însă că prevederile 

corespondentului au fost cu mult depăşite, 

deoarece s-a făcut execuţie de 1000 de florini în 

bani. “Naturalele” s-au executat pe seama 

companiei din regimental Carol Ferdinand 

încartiruită în satul Luncani împreună cu 51 de 

husari, grăniceri secui din scaunul Arieş care au 

rămas în sat până s-a făcut execuţia sumei şi 

bunurilor fixate pe locuitori.  

Vasile LECHINŢAN 

 ANEXĂ 

Mult onorate domnule regescu comissariu! 

Pentru nefericita revoluţiune a A. Lunei [Lunii de 

Arieş] dein anii trecuţi au fost silitu şi satul nostru 

Grindu [azi Luncani] a primi execuţia militară, 

fiindu şi noi părtaşi la răscoală, în care au căzut 7 

oameni şi 3 s-au nenorocit, cu care execuţia am 

făcutu fără samă mari cheltuieli, precum: 4 boi 

mari şi 3 vaci, 1000 Rf [florini renani] v.v., pentru 

care am lucratu 52 zile de plug, camară, două cară 

de curechiu, slănini, streanduri de brânză, ovesă, 

grâne, 18 cară de lemne de foc, carne şi alte mai 

multe pentru care ne rugăm prea umilit de mult 

onor. domn cs. regescu comissariu că cu ocasia 

investigării revoluţii A. Lonei sau după ce aceasta 

se va isprăvi să se considereze şi acestia ale 

noastre pagube şi de se poate să ne despăgubimu 

de cumva aceasta a noastră cerere are loc, fiindcă 

dein pagubele de obşte mai sus enumerate, de la 

nimeni nice un ban n-am căpătatu. După care 

umilită a noastră rugare aşteptându favoritoriu 

răspunsu rămânemu  

Mult Onoratului domnu cs. regescu comissariu    

gata spre serbire: 

Laţcan Filipu   Sebeşan Vasilie Suciu Simion   

Tămaşiu Gavrilă Szabados Győrgyi Neamtiu 

Stephan Balinth Samu Nemet Andris 

Şi cu ei împreună toată comunitatea păgubită 

Către mult  onoratul domn Szilágyi Pavelu, 

csesaro regescu comissariu, cu demissă 

plecăciune, umila cerere a celor în lontru scrişi. 

 

  Drd. Vasile Lechinţan 
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Portrete de luneni 
 

 
     TULAI CONSTANTIN 

 

Prin lumea aridă a finanţelor 
 

 
 

În anul de vârf al evoluţiei interbelice a 

României, 1938, în casa unei modeste familii 

de ţărani Tulai Ioan şi Ileana   a văzut lumina 

zilei Constantin, fiul lor, om de mare valoare, 

care a demonstrat calităţi umane şi intelectuale 

de excepţie. În perioada 1945-1962 a parcurs 

cursurile Şcolii generale din Luna după care 

între 1957-1962 a urmat Liceul teoretic din 

Turda. Sprijinit de părinţi, oameni înţelepţi şi 

cu mare respect pentru ştiinţa de carte , 

convinşi de faptul că zicala „ai carte ai parte” 

exprimă un adevăr de netăgăduit, Constantin a 

intrat în 1957 prin concurs de admitere la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

pe care a absolvit-o în 1962, ca  şef de 

promoţie. Licenţiat în ştiinţe economice , 

specialitatea finanţe-credit. Pasiunea pentru 

studiu şi perfecţionare neîntreruptă a marcat 

întreaga activitate şi existenţă a profesorului 

Tulai Constantin , care urmează şi studiile 

doctorale la Universitatea “Babeş-Bolyai” din 

Cluj – Napoca, obţinând titlul de  Doctor în 

economie  cu Diplomă: Seria B, nr. 501/13 

mai 1976. Întreaga carieră şi existenţă activă a 

profesorului s-a desfăşurat şi îşi continuă 

cursul, în principal,  în cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai unde de la absolvire din 1962 a 

urcat treptele unei cariere universitare 

impresionante preparator (1962-1963), asistent 

titular (1963-1965) , lector cu delegaţie (1965-

1969), lector titular (1969-1978), conferenţiar 

titular (1978-1990), profesor titular (1990- 

sept. 2008), profesor consultant (oct. 2008 - ), 

conducător de doctorat (1990-prezent). 

Foarte recent în semn de preţurie şi 

recunoaştere a valorii ştiinţifice, didactice şi 

de cercetare  a întregii activităţi desfăşurate,  

domnului profesor dr. Tulai Constatntin i-a 

fost acordat titlul academic de DOCTOR  

HONORIS  CAUSA   al Universităţii din 

Oradea. Pentru ilustrarea  dimensiunii 

ştiinţifice şi intelectuale a operei domnului 

profesor prezentăm o parte din consideraţiile 

şi aprecierile făcute de Comisia de evaluare 

şi de redactare a Laudatio  din cadrul 

Universităţii Oradea .  
”Suntem onoraţi ca, în numele Universităţii 

din Oradea, să ne adresăm  astăzi, cu cele mai 

alese sentimente, unei personalităţi marcante a 

vieţii academice, unui adevarat om de ştiinţă, 

conferindu-i titlul de Doctor Honoris Causa 

Domnului profesor universitar doctor 

Constantin Tulai, personalitate care, prin 

competenţa ştiinţifică şi prestigiul de care se 

bucură, reprezintă un model pentru 

comunitatea noastră academică ...  

      Profesorul universitar doctor Constantin 

Tulai este o personalitate de excepţie a vieţii 

ştiinţifice din domeniul economic, este 

recunoscut şi citat pe plan naţional şi 

internaţional.    

     Avem, aşadar, deosebita onoare - şi bucurie 

de asemenea, de a acorda acest titlu onorific 

unei personalităţi ce se bucură de un înalt 

prestigiu profesional, recunoscut de către 

întreaga comunitate academică din domeniul 

financiar.... 

La început ca asistent la disciplina Finanţe, a 

îndrăgit acest domeniu,  în special teoria 

financiară, iar mai târziu, ca lector universitar, 

apoi conferenţiar şi profesor universitar, 

domnul Constantin Tulai şi-a conturat un 

nume de prestigiu, atât în cadrul comunităţii 

academice a Almei Mater Napocensis, cât şi 

pe plan naţional şi internaţional.  

     În anul 1990 este atestat în calitatea de 

conducător de doctorat, calitate în care a 

îndrumat cu mult tact şi răbdare peste 30 de 

doctoranzi, dintre care până în prezent 30 sunt 
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doctori în domeniul Finanţe, iar săptămâna 

viitoare probabil că  încă doi doctoranzi vor 

reuşi să obţină titlul de doctor. 

   Tot în anul 1990 este ales Decan al 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, mandat 

reînnoit în anul 1992. 

    Din octombrie 1993, Senatul Universităţii 

“Babeş-Bolyai” îl alege în funcţia de 

prorector, mandat încheiat în ianuarie 1996, 

când devine şef al Catedrei de Finanţe, pe care 

o conduce până în anul 2004. 

    După 1990, profesorul Constantin Tulai a 

fondat două prestigioase şcoli 

postuniversitare, înfiinţate ca rezultat al 

colaborării cu reputate universităţi 

occidentale, în cadrul unor programe Tempus 

pe care le-a gestionat în calitate de director. 

Este vorba despre Business School 

Transilvania, pe care o conduce în calitate de 

director până în anul 1994, când preia 

conducerea Institutului European de 

Administrare a Întreprinderilor, Filiala Cluj-

Napoca. 

     În această perioadă plină de schimbări şi 

reforme ale învăţământului universitar, când 

funcţiile de conducere sunt mai mult o povară, 

dar şi roluri importante şi onorante, profesorul 

Constantin Tulai le-a deţinut cu demnitate si  

cu mult profesionalism. 

    Cu calmul său desăvârşit şi robusteţea 

structurală, profesorul Constantin Tulai şi-a 

circumscris întreaga carieră  dezideratului de a 

face mai mult şi mai bine pentru învăţământul 

superior economic şi pentru comunitatea 

profesional- academică din care face parte. 

    Ca profesor la catedră, este preţuit şi 

respectat, captivându-şi auditoriul prin harul 

didactic şi talentul său oratoric. 

    Activitatea la catedră este susţinută în cazul 

profesorului Constantin Tulai de o apetenţă 

spre cercetare, activitate în care s-a dovedit 

tenace şi prolific, angajându-se în tainele unui 

domeniu în aparenţă arid, dar în realitate 

atractiv prin aria sa tematică şi profundele sale 

implicaţii economice şi sociale. Este vorba de 

domeniul financiar, şi în special de teoria 

finanţelor, strategiile şi politicile financiare.  

     Scrierile Domnului profesor au un nivel 

ridicat de acurateţe conceptuală, demersul său 

ştiinţific fiind marcat întotdeauna de o mare 

putere de abstractizare şi sinteză asupra 

fenomenului financiar.  

     Descoperim în opera Domniei Sale 

contribuţii deosebite la fundamentarea viziunii 

sistemice asupra finanţelor, privite ca un 

mecanism cu putere autoreglatoare, în anumite 

condiţii şi limite, prin conexiunea fluxurilor şi 

interacţiunea elementelor integrate. 

     Abordează şi dezvoltă conceptul de 

autofinanţare, în condiţiile în care politica 

financiară era dominată de centralismul 

excesiv, pronunţându-se în scrierile sale 

pentru activizarea pârghiilor financiar-

monetare, ca metode economice de influenţare 

şi orientare. Definiţia dată acestora şi 

trăsăturile ce le caracterizează sunt deseori 

citate în numeroase lucrări de specialitate, 

autorul lor dezvăluind  condiţiile în care 

acestea pot să-şi valideze virtuţile stimulative. 

    Mulţi ani preocupările sale au fost 

canalizate spre un subiect delicat şi extrem de 

controversat,  acela al distribuirii veniturilor în 

societate. Lucrarea “Venitul net si formele 

sale” este publicată în anul 1979 la 

prestigioasa Editură a Academiei Române, 

fiind prima carte de autor publicată de către un 

dascăl al tinerei, pe atunci, Facultăţi de Ştiinţe 

Economice a Universităţii clujene. 

     Dupa 1989 atenţia i-a fost îndreptată spre 

problemele delicate ale reformei economice şi 

construirea unei strategii adecvate pentru 

perioada tranziţiei, astfel că în anul 1995 

semnalează în lucrarea “Tranziţia confruntată 

cu iluziile laissez-faire-ului şi cu nostalgiile 

etatiste”, publicată în  “Economistul”, gravele 

greşeli de reformă săvârşite în acea perioadă, 

constatând cu amărăciune că inflaţia era cu 

totul scăpată de sub control. 

    Cu timpul revine la domeniul său preferat, 

acela al fiscalităţii, orientându-şi efortul spre 

problematica impozitelor şi a reformei fiscale. 

    Reţin în mod deosebit atenţia ultimele sale 

cărţi şi anume: Finanţele Publice şi fiscalitatea 

(2003), Consumul şi fiscalizarea lui (2004), 

Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale 

(2005) şi Finanţe (2007). În prima prezintă, 

printre altele, pentru prima dată în literatura 

noastră de specialitate, problematica opţiunilor 

fiscale şi o nouă viziune asupra “fugii de 

impozite”. În cea de-a doua analizează 

raportul dintre impozitele directe şi cele 
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indirecte, cu accent asupra fiscalizării 

consumului, înfăţişând experienţa comunitară 

şi măsurile de armonizare a sistemului fiscal 

românesc  cu cel din Uniunea Europeană.    

     Opera ştiinţifică a profesorului Constantin 

Tulai este concretizată de-a lungul anilor în 17 

cărţi, din care opt manuale, şi numeroase 

studii publicate în reviste de specialitate şi în 

volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

şi internaţionale, operă din care şi pe care 

discipolii Domniei Sale o folosesc şi o citează 

în propriile lucrări şi care se constituie, în 

acelaşi timp, în îndrumar al domeniului. 

     Citind cărţile profesorului Constantin 

Tulai, descoperi stilul elegant, coerenţa 

ideilor, argumentatia logică şi soluţiile 

practice, justificate întotdeauna din punct de 

vedere ştiinţific şi presărate cu numeroase 

trimiteri la autori autohtoni sau din literatura 

de specialitate străină. 

     De-a lungul prodigioasei sale activităţi 

didactice, a avut, după propriile mărturisiri, 

privilegiul de a beneficia de numeroase stagii 

de specializare şi documentare la cele mai 

reputate universităţi europene şi americane, 

care s-au dovedit tot atâtea prilejuri de 

informare şi de confruntare cu specialişti 

reputaţi, învăţând din experienţa acestora şi 

transmiţând la rându-i din propria experienţă 

colaboratorilor săi de acasă. 

     Profesionalismul şi meritele profesorului 

Constantin Tulai sunt recunoscute pe plan 

intern şi internaţional, şi, ca dovadă a 

recunoaşterii, mărturie stă calitatea de membru 

în mai multe societăţi profesionale. Anume, 

Domnul profesor este membru în Global  

Management Development, în  The 

International Society for Intercommunication  

of  New Ideas Inc (ISINI), SUA, în comisia 

mixtă româno-franceză pentru cooperare şi 

cotutelă cu Universitatea din Orleans, membru 

fondator al AGER şi membru de onoare al 

Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj. 

    De asemenea, a fost şi este membru în 

consilii de administraţie şi cenzor la unele 

întreprinderi şi bănci, este expert contabil, 

expert evaluator al CNCSIS, conducător 

ştiinţific de doctorat şi codirector de teză în 

cotutelă, alături de reputaţi profesori francezi. 

     Profesorul Constantin Tulai este deţinător 

al Diplomei de Inovaţie Instituţională şi al 

Diplomei pentru excelenţă didactică, conferite 

de către Universitatea “Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca în anii 2002 şi 2007. La acestea 

se adaugă Diploma de excelenţă cu medalie de 

aur conferită de Universitatea de Vest din 

Timişoara.   

      Acestea sunt, în câteva fraze, coordonatele 

ce i-au marcat viaţa şi cariera profesorului 

Constantin Tulai, un mare profesionist şi 

recunoscut dascăl al Almei Mater 

Napocensis.” 

 Din punctul de vedere al evocării revistei 

noastre Gândul Anonimului considerăm că 

este important să privim şi pe omul Constantin 

Tulai şi relaţia lui cu staul natal. În primul 

rând profesorul Tulai nu şi-a uitat niciodată 

originile  şi faptul că el este şi produsl şcolii şi 

comunităţii umane din comuna Luna. A fost în 

toată  perioada activităţii dumnealui apropiat 

de săteni şi de urmaşii lor, i-a îndrumat cu 

dragoste şi competenţă pe toţi lunenii care au 

urmmat cursurile facultăţii de Ştiinţe 

Economice din Cluj-Napoca, şi a fost alături 

de săteni  onorându-i cu prezenţa sa la 

întâlnirile cu fiii satului. 

Profesorul dr. Constantin Tulai este şi un bun 

familist, a întemeiat o familie trainică alături, 

de Tulai Eugenia  ( născută Ţărmure) soţia 

dumnealui , familie în care s-au născut şi s-au 

format ca oameni doi copii  , Horia Ioan,  

născut în 1968 şi Dana Lucia născută în 1977.  

Şi prin aceste realizări omul de mare excepţie 

pe care îl evocăm reprezintă un model şi o 

referinţă compotrtamentală ce stau mărturie 

pentru durabilitatea comunităţii din Luna, 

pentru tradiţiile , valorile şi legile ei nescrise 

care se cer păstrate şi apărate de urmaşi.  

Impresionaţi foarte plăcut de valoarea şi 

rezultatele activităţii dumnealui, plini de 

admiraţie şi mândrie,  noi îi urăm domnului 

profesor dr. Tulai Contantin multă sănătate şi 

putere de muncă şi ne exprimăm speranţa că 

va fi alături de noi în misiunea grea ce ne-am 

asumat-o de a ţine aprinsă flacăra vie a 

conştiinţei valorii şi spritului românesc la 

LUNA. 

 

Dr. ing. Gheorghe Indre
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TULAI GAVRIL  

1927-1986 
Un dascăl lunean  de valoare pe meleagurile lui 

Coşbuc şi Rebreanu 

 
 

Prof. TULAI GAVRIL 

 

Între cele două războiae mondiale, 

după întregirea României, şcolile săteşti din 

Ardeal au cunoscut o perioadă de dezvoltare, 

multe fiind înzeatrate cu învăţători tineri aduşi 

din regat, plini de energia, iniţiativa şi 

entuziasmul specific începutului de carieră. 

Această situaţie a oferit şi copiilor de la ţară , 

copii de ţărani în marea lor majoritate să 

beneficieze de posibilitatea instruirii cel puţin 

în ciclul primar de 4 clase. Atunci când 

pătrinţii acestora aveau posibillitatea 

materială, şi interesul pentrzu şcolirea copiilor 

lor, aceştia făceau eforturi pentru a-şi da copii 

la liceu , la Turda sau la Cluj , şi mai apoi la 

Universităţile din marile oraşe.  Aşa se face că 

din Luna, comună mare cu mulţi oameni 

relativ înstăriţi , s-au ridicat din caea periodaă 

un mare numărde intelectuali , repreyentativi, 

în diverse domenii , medicină , inginerie , 

ştiinţe juridice , armată , ştiinţe pedagogice ..... 

Din rândurile acestei generaţii prezentăm azi 

pe unul din reprezentanţii ei  de marcă, 

profesorul de matematică Tulai Gavril, al 

cărui parcurs profesional l-am luat de pe 

pagina de FACE BOOK a grupului luneni în 

lume, constituit în Europa de 241  de membri, 

majoritatea lor trăind în Spania , dar nu numai 

ci şi în Norvegia , Italia , Romania, oameni 

tineri originari din Luna şi care rispiţi fiind se 

întâlnesc zi de zi şi seară de seară , la şuete 

amicale găzduite de generozitatea spaşiului 

electronic, gestionat de tehonologia 

contemporană a informaticii şi calculatoarelor. 

Reproducem aşadar în cele ce urmează acest 

text în paginile revistei pentru a-l face 

cunoscut şi cittorilor noştrii care nu 

beneficiază de accesul la mijloacele 

electronice de comunicare.     

”După războiul al doilea mondial, Liceul 

„George Coşbuc" a cunoscut o puternică 

mutaţie privind cadrele didactice care au 

activat in perioada interbelică s-au pensionat şi 

în locul lor au venit tineri absolvenţi pe atunci: 

Al. Husar, Ion Cutova, Octavian Scridon, 

Teohar Mihadaş, Grigore Găzdac, iar în 

preajma anului 1950 altă generaţie din care au 

făcut parte Olimpia Mărcuş, Ştefan Tatay, 

Ileana Mănarcă Viehman, Gavril Tulai ş.a. 

Gavril Tulai s-a născut în comuna Luna, 

judeţul Cluj, la 25 august 1927. Părinţii 

Domniei Sale, Gheorghe şi Sofia au fost ţărani 

agricultori. A mai avut un frate care locuia în 

Turda şi o soră stabilită in Germania. 

Şcoala primară şi elementară le urmează în 

comuna natală după care se înscrie la Liceul 

„Regele Ferdinand I" din Turda şi obţine 

diploma de absolvire în anul 1946. Este admis 

la Facultatea de Matematică de la 

Universitatea „Regele Ferdinand I", devenită 

„Victor Babeş" după reforma învăţământului 

şi apoi „Babeş-Bolyai" în 1959. După 

absolvirea Facultăţii de Matematică se înscrie 

la Institutul Politehnic din Cluj. După un an şi 

jumătate este însă obligat să-şi întrerupă 

studiile la institut şi să se prezinte la post la 

Liceul „George Coşbuc" din Năsăud (Şcoala 

Medie Nr. 1, pe atunci), în luna martie 1952. 

Aici şi-a făcut ucenicia de profesor, în condiţii 

destul de grele la început, datorită multor 

lipsuri de ordin material şi mai ales datorită 

faptului că printre profesori erau unii 

suplinitori. 

La Liceul „George Coşbuc", revenit la numele 

tradiţional din 1965-1966, a lucrat până în data 

de 19 aprilie 1986 când moartea nemiloasă 1-a 

răpit prematur din rândurile colegilor şi ale 

elevilor. 

În cei 34 de ani cât a fost dascăl la liceul din 

Năsăud a pregătit şi îndrumat mii de elevi. 
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Foarte mulţi dintre absolvenţii pregătiţi de 

Domnia Sa au devenit oameni de seamă şi au 

lucrat în funcţii înalte pe întreg teritoriul ţării, 

precum şi în străinătate. 

Într-un anumit fel era spaima multor elevi din 

liceul fiind cam rău de gură" şi avea obiceiul 

să strige la cei care nu prea erau prieteni cu 

matematica. Dar cu toate că făcea multă 

gălăgie, mai ales în primii ini de învăţământ, 

nu era rău la suflet şi în cele din urmă lucrurile 

se terminau bine, chiar după o vară fierbinte 

de corigentă. Altfel era un om de caracter, 

exigent, meticulos, cu o evidenţă precisă a 

fiecărui elev. Urmărea progresul la învăţătură 

a fiecărui elev, notându-şi în caiet toate notele 

de extemporale şi teze pentru fiecare elev în 

parte, din toate clasele la care preda. A fost şi 

un bun diriginte, calitate în care se dovedea a 

fi un mare om. Cine vrea să vadă un caiet 

modei al dirigintelui poate să consulte caietele 

rămase de la dânsul în care, probabil, şi 

numărul de la pantofii fiecărui elev erau 

scrise. Pentru merite deosebite, prin Ordinul 

Ministerului învăţământului şi Culturii nr. 13 

din 1 ianuarie 1964 a fost declarat Profesor 

Fruntaş. 

Caracterul său umanitar se vedea şi în faptul 

că se dovedea un bun familist, un tată atent şi 

grijuliu, cu unicul său fiu. Radu, ajuns inginer 

hidrotehnic. A fost şi un bun şi atent bunic. De 

multe ori povestea cu mult patos că după ce se 

va pensiona şi va avea mai mult timp liber îşi 

va învăţa nepoţii să joace şah şi să rezolve 

probleme de matematică. Chiar şi dânsul a fost 

un împătimit jucător de şah. Când pierdea se 

înfuria şi striga la adversar precum la elevii 

săi. Din păcate n-a apucat să se pensioneze şi 

s-a stins pe neaşteptate după o banală operaţie 

pe care o putea amâna. Vorba bătrânilor: „Aşa 

i-a fost scris". 

La propunerea mai tânărului coleg al Domniei 

Sale, profesorul de matematică Ioan Ţebieş, pe 

atunci consilier. Consiliul Local 1-a declarat 

Cetăţean de Onoare Post Mortem al oraşului 

Năsăud.” 

Adăugăm în completare la aceste informaţii 

relevante şi o ştii luată de pe Internet privind 

concursul de matematică „TULAI GAVRIL” 

organizat de Colegiul naţional „George 

Căşbuc” din Năsăud în semn de aleasă 

preţuire şi recunoaştere a valorii profesorului 

şi omului de mare excepţie care a fost Tulai 

Gavril.  

”Organizată la Colegiul Naţional “George 

Coşbuc” Năsăud prin implicarea 

profesorului Ioan Ţebieş, prima ediţie a 

concursului de matematică “Gavrilă Tulai” a 

reuşit să capaciteze în competiţie circa 130 de 

elevi ai ciclului gimnazial din Ilva Mare, 

Rodna, Sângeorz-Băi, Rebra, Salva, Măgura 

Ilvei, Beclean, Rebrişoara, Telciu, Zagra, 

Năsăud, Beclean şi Bistriţa. Dovedindu-se 

util în perspectiva examenlor şcolare, 

evenimentul a fost o reuşită deplină, lucru 

dovedit atât de participarea şcolarilor şi 

dascălilor, cât şi de rezultatele obţinute. 

Podiumurile de premiere arată astfel: la 

clasa a V-a, pe primul loc s-a situat Dorel 

Herinean (Şcoala Generală “Avram Iancu” 

Bistriţa - elev instruit de profesoara Angelica 

Oprea), urmat în ordine de Andreea Dănilă 

(Şc. Gen. “Mihai Eminescu” Năsăud - prof. 

Cerasela Roman) şi Steluţa Jurcan (Şc. Gen 

“Mihai Eminescu” - prof. Saveta Comes); la 

clasa a VI-a: Raul Lobonţiu (C.N. “George 

Coşbuc” Năsăud - prof. Ioan Tebies), Oana 

Rus (Şc. Gen. “Liviu Rebreanu” Beclean - 

prof. Vasile Marc), Alexandra Bogdan (Şc. 

Gen. Poiana Ilvei - prof. Ioan Corutiu); la 

clasa a VII-a: Alexandra Simon (C.N. “Petru 

Rareş” Beclean - prof. Livia Săplăcan), 

Dorin Comes (Şc. Gen. “Mihai Eminescu” - 

prof. Monica Sas), Carla Alexandra Pop (Şc. 

Gen. “Liviu Rebreanu” Beclean - prof. 

Vasile Marc); la clasa a VIII-a: Diana 

Gherman (Şc. Gen. “Liviu Rebreanu” 

Beclean - prof. Vasile Marc), Anamaria 

Corutiu (Sc. Gen. Salva - prof. Ioan 

Morariu), Adrian Moloca (Şc. Gen. Rodna - 

prof. Elena Domide). De asemenea,  36 de 

copii au obtinut mentiuni” 

 

Dr. ing. Gheorghe INDRE 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 

 
Am primit la redacţie numarul 42 al 

publicaţiei  CRONICA FUNDAŢIILOR  editată 

de Fundaţia Internaţională “MIHAI EMINESCU” 

din care reproducem recenzia   scrisă de Mariana 

Criş pentru  a semnala apariţia la Editura Biblioteca 

Bucureştilor a poemului Year 1961, scris de 

colaboratorul revistei noastre, poetul George 

Canache. 

“Un pas mic pentru om” 
un pas mare... pentru poezie” 

Mariana Cris 
In peisajul nostru contemporan, si nu numai, 

George Canache este un poet atipic. Nefiind un 

discursiv, un versificator, el coboara în zonele 

profunde ale trăitului, pentru a aduce de acolo 

ofranda cuvântului poetic. Aşa cum s-a întâmplat şi 

în volumul de debut, În Alt tărâm (publicat la 

Editura Vinea in 2007, dupa o tacere de 27 de ani), 

poetul nu este un darnic al cuvintelor. El le încarcă 

cu semnificaţii profunde, pentru că i-a fost dat să 

poată coborî în acele zone în care puţini oameni 

pot ajunge. Este vorba despre marginea unei 

dimensiuni noi a înţelesului, care se traduce în 

cuvinte puţine, dar cu o încărcătură ideatică şi 

semantică foarte puternică. Esenţele tari din care se 

hrăneşte poetica lui George Canache pot fi puse in 

degetarele timpului, pentru a sta mărturie 

civilizaţiilor viitoare. 

Acum, el vine cu o „ispravă" poetică 

nemaiîntâlnită la noi. Este vorba despre Year 1961, 

apărut la Editura Biblioteca Bucureştilor. V-ţti 

aştepta sa fie un volum de versuri? Ei nu. Este un 

poem, ca un gând, ca o rugăciune adresată 

constelaţiei, unde planeta noastra înseamnă un 

punct. 

Anul acesta s-a împlinit, pe 12 aprilie, o 

jumătate de secol de când Iuri Gagarin a efectuat 

primul zbor in Cosmos. Pe atunci, George 

Canache avea doar un deceniu de viaţă. Însă acest 

fapt 1-a impresionat atât de mult pe copilul 

Canache, încât, de-a lungul vieţii lui, 1-a purtat un 

gând: de a scrie o poezie, ca o rugăciune a unui 

pamântean adresată Infinitului pe care il vedem, dar 

nu-1 putem nici cuprinde şi nici înţelege. Totodată, 

a aflat mai târziu că Gagarin scrisese o scrisoare 

adresată familiei, pe care nu a mai apucat s-o 

trimită. Acest poem Year 1961 este închinat 

primului om care a reuşit sa vadă ceea ce noi nu 

putem pătrunde. Mulţi ani mai târziu, poetul 1-a 

întâlnit pe Dumitru Prunariu, primul nostru 

cosmonaut şi de atunci s-a legat între ei o mare 

prietenie. De altminteri, în această jumătate de secol, 

constelaţia noastră a fost „vizitată" de 519 

cosmonauţi, însă, aventura lui Gagarin a fost cea 

care a marcat civilizaţia umană. George Canache 

crede că atunci cănd naviga printre stele,  Gagarin 

şi-a spus în gând o rugăciune. Astfel, s-a născut 

acest poem, care este tradus în rusă, engleză, 

lhincc/ii, sanscrită şi urdu. Traducerea, pentru 

versiunea rusă, aparţine lui Viaceslav Samoshkin, iar 

pentru celelalte limbi Julietei Rotaru. Totodată , 

poemul , care este inscripţionat pe o imagine, ce ne 

relevă Calea Lactee, este însoţit de un Cuvânt înainte 

semnat de Viacelav Samoshkin, în limba engleză. 

Este de remarcat faptul ca acest poem va fi dăruit 

celor 519 cosmonauţi sau familiilor acestora. 

Oricum, soţia lui Iuri Gagarin, Valentina, care 

trăieste în oraşul Zvezdii, din apropierea 

Moscovei, precum si fiicele cosmonautului, Elena 

si Galina, au fost foarte impresionate cand au auzit 

că un poet român a dedicat soţului, respectiv tatălui 

lor un poem. O istorie inedită, care îl aşează pe 

George Canache în rândul celor mai ineteresanţi 

autori ai acestui început de mileniu. 

Fiind el însuşi, poemul, povestea unei 

rugăciuni. Steaua Iuri, reprezentând o culme a 

inteligenţei omeneşti, a apărut dintr-un fluviu, ce 

izvora din ceruri, se ruga şi se închina Supremului. 

Toţi de pe Area Terra se rugau sş nu cadă această 

stea. Doar Dumnezeu vedea cum în ceruri „o 

lacrima plutea". Aceasta maieutică poetică, pe care 

ne-o propune George Canache, este o demonstraţie 

a faptului că înainte de a exista Pământul, au 

existat Cuvântul şi Lacrima. Cuvântul este 

întruparea lui Dumnezeu, pentru că numai prin 

cuvânt existenţa omului şi a planetei pe care el 

trăieşte pot fi numite. Poetul este întruparea 

demiurgului ce numeşte slăbiciunea umană. Cum 

se manifestă ea? Prin rugăciune. Ea este, după cum 

spun Sfinţii Părinţi, „maica tuturor faptelor bune". 

Ea este, asa cum spune Apostolul Pavel, cea care 

„îl lipeşte pe om de Dumnezeu şi îl face un duh cu 

el". 

Acum, Duhul Gagarin pluteşte alături de 

Dumnezeu, traversând anii lumină, fără ca noi să-

1 vedem. ÎI putem numai simţi, iar acest fapt îl 

datoram poetului George Canache, care a chemat 

Cuvântul spre a ne duce în Marele Necunoscut. 
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Este un caz unic, când poezia ajunge in 

Cosmos, iar această „ispravă" nu putea s-o 

înfaptuiască decât un om cu o ţinută morală 

ireproşabilă şi al cărui talent şi putere de înţelegere 

a neînţelesului au ajuns la graniţa esenţei. Dacă ar 

fi să-1 parafrazez pe Neil Armstrong, cel care a 

fost primul om care a pasit pe Lună, în 1969, 

George Canache reprezintă „un pas mic pentru 

om", un pas uriaş pentru poezie. 

 
 

Semnal editorial 
                                                          

ELEGIE  PENTRU SAT 

 

   Am primit de curând  la redacţie cartea de poezii 

«Elegie pentru sat « , tipărită la Editura MJM 

Craiova în anul 2005 de Sever Constantin 

Răduică. Domnia sa este autor a 8 cărţi şi 

colaborator la tot atâtea publicaţii. (Pentru detalii, 

a se vedea www.gânulanonimului.ro nr.41-42). 

    În vara acestui an anului, am avut fericita ocazie 

de a- l cunoaşte personal pe distinsul poet, ca 

invitat al domniei sale la Bechet, judeţul Dolj, “pe 

meleagurile din sud-vestul Olteniei, unde nisipul 

rodeşte metafore şi speranţe”. 

   Locul trăitor şi de creaţie  al poetului nu este mai 

mare decât comuna mea natală, Luna, dar are are 

în plus, cenaclu literar“Clepsidre” de peste 40 de 

ani, caz  rar . Şi mai rar, o anumită simbioză 

remarcabilă între edilii locali şi membrii 

cenaclului  care adesea se rotesc când edili când 

creatori literari.. În acest circuit de bun augur îl 

aflăm şi pe ilustrul nostru poet, membru al 

cenaclului de peste 20 de ani. Dovada acestei 

realităţi se reflectă în lucrările publicate . Exemplu 

pe copererta cărţii  Anthologie de Gheorghe 

Boaghe stă menţionat «Comuna literară Bechet ». 

Iar autorul nostru SC Răduică, în poezia _ Llui 

janet Nică- îl numeşte pe acesta « primarul 

comunei literare Bechet » 

   Când am primit invitaţia, nu i-am bănuit scopul, 

ca să aflu în cele două zile petrecute împreună că 

domnia sa este un mare doritor de comunicare şi 

un neastâmpărat căutător de valori spirituale prin 

experimente practice. Într-o viaţă de om a învăţat 

şi practicat numeroase meserii : agricultor, 

mecanic, electrician, miner, dascăl, ziarist, 

prozator şi, în cele din urmă, poet. Talentul 

domniei sale  imortalizat în versuri memorabile e 

destinat să rămână mărturie şi după… fără a se 

îndepărta de sat şi de ţăranii săi, cu care a făcut 

comuniune, după cum rezultă din poezia „Dor de 

sat”: „Doamne, fă-mă brâu la stele/Şi m-auncă 

peste sat,/Peste urma vieţii mele,/Călător demult 

uitat.” Sau când se referă la ţărani, după cum 

singur se consideră, mai în glumă  mai în serios «  

99,9 la sută ţăran «  cu pătrunzătoarele versuri din 

poemul  «Pătruns de dorul ca o rugă « : „ Statornic 

timpului argat,  /Ţăranul meu pe boltă-n sus, /Tot 

infinitul înstelat / Îl ară cu privirea dus/…/În timp 

ce ară printre stele /Cu gândul său ca un profan 

/Sărută zările albastre/ Şi ceru-i suflet de ţăran…” 

   Pentru a intra în adâncul nemuritoarelor versuri 

ale inimosului poet, aparent om simplu, dar mare 

creator, şi a-i găsi nişa în care creaţiilor sale li se 

cuvine locul în contextul literaturii, rămâne să ne 

folosim de prefaţa cărţii, în care profesorul poet 

Janet Nica, coleg de cenaclu, îi crează poetului un 

portret literar foarte inspirat şi precis, ca un act de 

maturitate poetică, din care redăm: „Poezia lui 

Sever Constantin Răduică este roua arhaică pe 

fruntea încruntată a modernităţii”. 

             

                                                                                    

Col(r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.g�nulanonimului.ro/
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Ecouri în presă 
 

Impresii şi aprecieri publicate în spaţiul 

electronic  de cititori luneni din  străinătate 
Cristina Cuc (Norvegia) 

Buna ziua! Mărturisesc că sunt foarte plăcut 

impresionată de dăruirea şi implicarea dumneavoastră. 

Pierdusem oarecum interesul pentru presa românească, 

atât în ceea ce priveşte articolele, cât şi comentariile de 

la subsol ce abundă în exprimări vulgare şi de multe 

ori, fără legătură cu subiectul dat, în momentul în care 

cineva mi-a semnalat existenţa publicaţiei Gândul 

Anonimului. Publicaţia mi-a dat viziunea unei pete de 

culoare pe o mare cernită şi învolburată, o corabie pe 

care îşi găsesc refugiul din cotidian oameni cu sufletul 

frumos, oameni ce cred într-o altă scară de valori. Unor 

astfel de corăbii le doresc un vânt bun să le sufle în 

pânze  şi la fiecare destinaţie să găsească un ”acasă”! 

Cu siguranţă, experienţa dvs. de viaţă şi profesională 

ne va fi de mare ajutor pe drumul pe care am pornit, 

mai ales că ea vine ”la pachet” cu un ”bonus” deloc de 

neglijat:  frumoasele şi interesantele dvs. versuri şi 

povestiri izvorâte dintr-un suflet sensibil la frumos, pe 

care vicisitudinile vieţii nu  l-a înăsprit, dimpotrivă... 

Vă doresc multă sănătate, , multe momente frumoase 

alături de cei dragi, putere de muncă şi ne doresc să ne 

rămâneţi mereu alături! Cu stimă şi prietenie, Cristina! 

Călin Mărginean (Spania): 

Impresionant! Vreau sa ii transmit domnului Mazere 

felicitările şi mulţumirile mele. Vă apreciez munca 

demonstrată prin cele scrise mai sus şi vă mulţumesc 

pentru ca mi-aţi oferit ocazia de a afla lucruri extrem 

de interesante despre trecutul satului nostru. E mare 

păcat că sunt extrem de puţini cei care ştiu de existenţa 

acestui blog, poate dacă mai multă lume ar citi ce 

scrieţi dumneavoastră aţi reuşi să faceţi ceea ce nu au 

făcut nici profesorii / învăţătorii noştri şi nici “edilii” 

de atunci sau de acum, să ne prezinte neamul. 

Totodată ţin sa îi mulţumesc anonimului care m-a 

îndreptat spre acest loc. 

Cristina Cuc Norvegia 

Din căutările mele a rezultat că d-l colonel Ion Mazere 

nu are încă un profil pe facebook. Totuşi, prin 

atitudinea domniei sale, prin ceea ce a facut 

pentruLuna noastră dragă se cuvine a-i oferi un loc de 

onoare in grupul nostru, se cuvine a-i aduce mulţumiri 

şi laude pentru efortul şi perseverenţa cu care a căutat, 

în negura istoriei, documente şi dovezi ale existenţei, 

evoluţiei şi devenirii noastre. Gestul domniei sale este 

fără precedent în istoria satului nostru şi oricâte cărţi se 

vor mai scrie în viitor, d-l colonel Ion Mazere este şi 

va fi "deschizătorul de drumuri" în acest sens. Ii 

mulţumim şi îl aşteptăm printre noi! 

Cristina Cuc ( Norvegia) 

D-le Gheorghe Indre, nu incetez sa ma minunez cu 

câtă acurateţe redaţi atmosfera acelor vremuri! 

Frumoasa povestire din care putem trage învăţăminte 

în ideea că "vom fi ce am fost şi mai mult decât atât", 

căci presupun că asta ne dorim cu toţii. E un bun 

exemplu de demnitate pentru toţi "cosaşii"! O lectură 

placută vă doresc tuturor! Merită cu prisosinţă să o 

cititi! 

Adriana Blaga ( Spania) 

Domnule colonel Mazere, domnule Indre, aveţi toată 

stima şi admiraţia mea pentru faptul că ne acordaţi 

atenţie şi vaărăpiţi din timpul dvs atât de preţios pentru 

a ţine legătura cu noi. Şi pentru că reuşiţi să ne faceţi 

să ne preţuim locul în care ne-am născut mai mult, cu 

fiecare zi ce trece. Sunteţi un exemplu pentru Noi, cei 

care nu mai trăim în Luna, că dacă nu ne uităm 

rădăcinile, vom fi puternici. Şi ne învăţaţi caăasta 

trebuie dus mai departe! 

Cristina Cuc Norvegia 

Norii-moşnegi albi adunaţi la tainice spovedanii, sania-

soră a zborului, dealuri-uriaşi cuminţi, înveşmântare în 

covoare de toporaşi, zumzetul necontenit al 

popopoarelor de insecte, verdele ce alunecă în tonuri 

de galben şi ruginiu... sunteţi un romantic incurabil , d-

le Gheorghe Indre! Vă e dor de lumea satului şi vă 

doare sluţirea pădurii româneşti prin defrişare. Sunteţi 

şi frumos şi eficient în acelaşi timp... Noi , lunenii, nu 

ştiam că avem un Geo Bogza sau un Calistrat Hogaş al 

nostru... Am simţit pe rând miros de fâneaţă , de 

toporaşi , de verde crud, mirosul iernii, dar şi al 

neputinţei, căci nu vom repara în zeci de ani ce s-a 

distrus în goana asta nebună după ce ? după 

înavuţire?...nici noi nu ştim.. 

Georgeta Mariana Constantea ( Spania) 

 Destăinuirea- dacă acesta e numai un fragment din 

nuvelă şi mă ţine lipită îmi imaginez cum e nuvela, să 

o începi şi să nu o laşi de citit până nu o termini... 

Mulţumesc pentru aceste rânduri şi felicitări. 

Tomuţa Marius Cătălin ( Spania) 

Dealurile , foarte frumos!...sper ca acest fragment să 

aibă un impact pozitiv asupra multor oameni... 

Adriana Blaga ( Spania) 

Va mulţumesc! M-aţi făcut să-mi doresc să fiu mai 

atentă la detalii când merg acasă. Am început să-i 

listez tatălui meu articole şi e foarte încântat şi 

emoţionat totodată. 

Adriana Blaga ( Spania) 

Multă sănătate şi putere , vă rog să îi transmiteţi 

domnului Mazere şi nu în ultimul rând asemenea vă 

doresc şi dumneavoa 

Domnule Indre, tatăl meu are şi cartea domnului 

Mazere chiar de la domnia sa, din câte am înţeles  şi o 

preţuieşte foarte mult. Mărturisesc că deşi mi-a dat-o ... 

nu am reuşi să o citesc . Însă el este foarte ataşat de 

satul Luna... Şi undeva este aşa cum spuneţi 

dumneavoastră, nepotul învăţătorului Barta Ion, poate 

aşa vă este mai familiar… 

 

 

http://www.facebook.com/adriana.blaga
http://www.facebook.com/adriana.blaga
http://www.facebook.com/adriana.blaga
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Luna  localul Şcolii în 1940 proprietate comunală 

                    Fotografie din anul 1940 
 

 

 
 Luna  casă comunală destinată ca local al s.colii  

primare proprietate a comunei . Poză din anul 1940 

 

 
Luna  casă comunală destinată ca locuinţă a 

Notarului proprietate a comunei . 

Poză din anul 1940 

Imaginile cu casele vechi din comună prezentate în această pagină provin din arhivele 

statului şi demonstrează încă o dată gradul de dezvoltare al comunei şi preţuirea pe care 

locuitorii ei şi autorităţile vremii le aveau faţă de şcoală şi educarea copiilor din comună. 
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Societatea Romana de Ajutor ”Cuza Vodă”  

               
Am semnalat la rubrica eveniment înfiinţarea  la Madrid a Asociaţiei Luna a lunenilor din străinătate. 

Pentru reamintire şi neuitare prezentăm ca pe un ecou târziu de presă pentru tinerii noştri entuziaşti din toată 

Europa, emblema asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE AJUTOR  „CUZA VODĂ” întemeiată la 5 mai 

1910, acum mai bine de 100 de aîn MASSILLON, OHIO de ardeleni emigraţi în SUA. Preşedintele acestei 

asociaţii  a fost luneanul Mihăilă Nemeş, familia sa fiind cunoscută mai târziu în luna ca a  lu‟ ”Bumbuşca”. 

Trebuie reţinut că  de;i era o societate întemeiată de ardelenii din Imperiul Austro-Ungar  numele ales a fost 

Cuza Vodă simbol al doriţei şi aspiraţiei lor de unire   a tuturor românilor  înfăptită opt ani mai târziu în 1918. 

Tulburătorul ecuson cu numărul 41 (faţă verso) al asociaţiei făcut pe material textil l-am descoperit 

într-o modestă casă în LUNA  pe Vale(casa lu ”Bumbuşca”)  unde a trăit Mihăilă Nemeş înainte de plecarea 

în America şi după întoarcerea sa de pe pământul făgăduinţei. Le prezentăm mai jos în toată splendoarea lor 

circumscrisă dragostei de ţară şi credinţei creştine. 

 

      
 

 

 
 

Bărbatul de pe scaunul din dreapta este Mihăilă 

Nemeş din Luna, iar cel de pe scaunul din stânga 

este Giurgiu Ion (al lui Vasilica) membrii ai 

Societăţii Române de Ajutor CUZA VODĂ cu 

ecusoanele prezentate alăturat prinse  în piept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Col. (r). Ion Mazere Luneanu 

Ecusonul Societăţii Române de Ajutor ”Cuza 

Vodă” faţă -verso 

 

 

Imaginea alăturată reprezintă  o copie în 

facsimil după prima filă a unei cărţi de 

relilgie tipărită în limba română şi trimisă 

acasă de Mihâilă Nemeş. 

Trebuie remarcată data 20 iulie 1910 

semnătura   şi precizarea locului naşterii.  

De asemenea în trei locuri diferite este 

pusă parafa lui Mihăilă Nemeş cu numele 

şi adresa sa din SUA care ne  confirm[ că 

el reprezenta oficial Societatea în calitate 

de conducător al ei. 
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Incursiune în lumea filmului de  desene animate 

                                                                                                            

 
                                                                                                                               Mihai Şurubaru   

                                                                                                                 Regizor de film desene animate 

                                                                                     
            Ştefan Cel Mare                                                                                            Călăreţ moldav 

 

                                   
               Călăreţ tătar                                                                    Călăreţ turc 

 

Marcăm la sfârşitul acestui an 2011, al IX-lea an de existenţă  al publicaţiei noastre Gândul  

Anonimului. A fost un an greu, un an marcat de criză economică , un an marcat pentru mare parte a 

populaţiei de lipsuri materiale, de şomaj şi de amenninţarea şomajului pentru cei care încă mai au o 

slujbă. A fost un an necruţător şi din punct de vedere al calamităţilor naturale care ne-a adus cumplitul 

cutremur din 11 martie petrecut în Japonia şi urmat de valurile Tsunami care rivalizează prin 

dimensiunile lor catastrofice cu cele înregistrate în Tailanda în 2004. Accidentul nuclear de la centrala 

Fukushima, efect al dezastrului natural menţionat anterior, a dus la revederea soluţiilor pentru problema 

energiei, şi la extinderea conflictelor existente cu războiul din Libia. În acest an de restrişte şi presiuni am 

reusit să continuăm strădaniile noastre de a ilumina existenţele membrilor Cenaclului Anonimul şi ale 

cititorilor noştri cu bucuria producerii a încă două numere duble. Mulţumim lui Dumnezeu, 

colaboratorilor şi tuturor celor care ne/au sprijinit şi urăm tuturor din partea redacţiei Sărbători fericite!  

alături de cei dragi şi  un sincer  

 
 

S-a născut în vara anului 1949 , la Ploieşti. Este absolvent al 

Liceului de Muzică şi Arte Plastice , licenţiat în ştiinţe juridice, cu 

35 de ani de experienţă în domeniul filmului de desen animat. 

A obţinut Premiul Uniunii Cineaştilor pentru filmul ” Week-end”, 

nominalizare la Marele premiu la Festivalul Internaţional „Seul 

99” ; finalist la Festivalul din Italia „delvio 2000”; participare în 

1993 la Cannes cu episodul pilot din 

serialul”Pelezihno”:participare ca animator la Festivalul Annecicu 

filmul  ”Parjolul”( regia Ion Truica); participare ca animator la 

Festivalul Oberhausen cu filmul „Comoara din vis” ( regia Adrian 

Petringenaru); men‟iune la Festivalul umorului de la Piatra Neamt, 

pentru ziarul de umor Mache.  

Regizorul Mihai Surubaru a activat si in cadrul armatei si este 

Cavaler al Ordinului Cavalerilor Templieri OSMTH-ROMANIA.  

  

Prezentăm  schiţe pentru 

personaje din proiectatul său 

film de autor (scenariu şi regie) 

Ştefan Cel Mare şi Sfânt 

 


