
 

 

 GÂnDul Anonimului 
       

 Anul XI nr. 49-50/IUNIE 2013  
   10 ani de apariţie neîntreruptă          

Publicaţie a Cenaclului Anonimul© 
Membri fondatori format nou:  
Ion Mazere, Gheorghe Indre, Gheorghe Văduva 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Borna Triplex Confinium care marchează  
punctul de graniţă comun între  

România, Serbia şi Ungaria 
 

            
 
 
 

                                        
 
 
 
                       
                           

 
Publicaţia apare trimestrial îngrijită şi tipărită de Ion Mazere-

Luneanu şi Gheorghe Indre 
 



Gândul Anonimului nr. 49-50                                      Anul XI 15 iunie 2013 
10 ani de apariţie neîntreruptă 

 

1 

CUPRINS 
1. Proză  
Întoarcere în timp IX Pichetul de grăniceri, Ion Mazere-Luneanu 

Susana, Gheorghe Indre 

Următorul, Gheorghe Văduva 

Un fapt divers (Paiele popii), Nicolae Dan 

Raport sentimental la înmormântarea unei uzine, Gheorghe Indre 

2. Opinii 
Brâncuşi a redescoperit tradiţia românescă, interviu cu scriitorul Lucian Gruia, Gheorghe 
Indre 
Artă şi Credinţă „Capela Sixtină” de la Drăgănescu, Artemiu Vanca 

Latinitatea limbii române ? Argumente şi dovezi pro şi contra! Ovidiu Ţuţuianu 

Sufletul tainic al lucrurilor, Dinu Morariu 
3. Evocări din istorie  

       Simbolurile naţionale româneşti sub stăpânire ungurească, dr. Gelu Neamţu 

 Vexilologia – o ştiinţă foarte puţin cunoscută, Titus-Flaviu Cristurean 
 Bechet-Cronos la poarta uitării, Sever Constantin Răduică  

4. Eveniment 
Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum al Universităţii de Vest 
din Timişoara domnului profesor universitar emerit doctor Constantin TULAI 
5. Poezie 
    Poezii, Gheorghe Văduva 

Poezii, Victoria Milescu  
Poezii, Ion Iancu Vale  
Poezii, Raveca Vlaşin 

                  Poezii, Nicolai Maxim 
                 Poezii, Nicolae Vasile   
                Poezii, Constantin Stroe 

 Poezii, Nicu Doftoreanu 

6. Actualitate şi trecut la Luna 
Realizări la început de mandat, Laurenţiu Tõr 

Festivitatea de încheiere a anului şcolar la Şcoala generală din Luna, Ion Mazere-Luneanu 
Portrete de luneni  
   Un lunean dator trecutului Ion Mazere Luneanu, căpitan Constantin Piştea    

7. Recenzii şi cărţi primite la redacţie 
Labirintul din amurg, de Ştefan Mihuţ, Lucian Gruia 
Nobilul proprietar, de Artemiu Vanca, Gheorghe Indre 
101 Poeme, de George Călin, Lucian Gruia 

Castele pe nisip şi Lacrima de lut, de Cornel Balaban, Gheorghe Indre  
8. Ecouri în presă 

        Impresii ale cititorilor şi aprecieri ale cititorilor 

Observatorul militar 
Frontiera 
9. Incursiune în lumea sculpturii 
Costel Iacob 

 

GÂNDUL ANONIMULUI 
-format nou- 

Publicaţia Cenaclului 
Anonimul  

ISSN: 1844-1033 
 

REDACŢIA 
BUCUREŞTI, 
Str. Sg. Major Cara Anghel,nr. 8, B9, Sc 5, Et. 3, Apt. 7, S6. 
Redactor şef - Ion Mazere tel. 0217450206 
Redactor şef adjunct - Gheorghe Indre ,tel. 0214347868 
Redactori: Moldovan Vasile, Lucian Gruia, Victoria Milescu 
e-mail: indrecodru@yahoo.com, www.gandulanonimului.ro 



Gândul Anonimului nr. 49-50                             Anul XI / 15 iunie 2013 
10 ani de apariţie neîntreruptă 

 

 
 

3

NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul 
XI 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 
unsprezecelea, 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, unii 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. 50, cu 

un tiraj ultim de 300 exemplare şi un număr variabil 
de pagini. În conţinutul acestora s-a publicat proză 
scurtă, poezie, articole de opinie, interviuri, şi 
articole de informare. 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 adăugite 
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 par-
ţial de părintele prof. Nicolae Popescu şi dr. ing. 
Gheorghe Indre. Distribuite gratuit. 

 b)  ”MASACRUL DE LA LUNA” – septembrie 1848, 
ediţie omagială la 160 de ani de la nefericitul 
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.  

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.  

Principalii colaboratori care au publicat în „Gândul 
Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2013 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, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, 
col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei 
„Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. 
Luna – Cluj, Delimot Cornelia jurist, Dobre Teodor, mmp – 
membru fondator, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. 
(r) dr. ing., Gîju Dan, colonel, scriitor, Giurgiu Aurel, com. 
Luna – Cluj, Gheorghe Tudora, pensionară, Indre Gheorghe, 
dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în 
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la 
Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Mazere 
Patricia, elevă, Marin Radu Mocanu scriitor, Miron Mihai, 
col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Mazere Ion, col. (r) – 
membru fondator (a publicat în toate numerele), col. (r) 
Modovan Vasile, scriitor, Nica Janet, profesor scriitor, Rusu 
Constantin poet, Scurtu Ioan prof. univ. dr, Scutelnicu Vasile, 
col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Vaduva 
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 
 Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012 

Dumnezeu să-i odihnească! 
 

Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-
guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin 
altruismul colaboratorilor şi sprijinul Parohiei Ortodoxe 
din Luna, cărora le mulţumim anticipat. (I. MAZERE) 
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Proză
  
 

 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
ÎNTOARCERE ÎN TIMP (IX). 

PICHETUL DE GRĂNICERI (III) 
-poveste adevărată- 

MOTTO 
Mi-e dor să făuresc o cale bătută 

Prin deşertul uitării 
Spre străbunele glorii 

Despre care puţini aezi mai cântă, 
Să rămână simbolic marcată 

Cu pana căruntă.                                       Ion 
Mazere 

  Nu ştiu cum se face că de o vreme tot mai des 
meditez asupra trecutului nostru ca fost 
grănicer uitat de veghe la hotarul Ţării, dacă nu 
cumva anii mă provoacă. Şi, continuă Deleanu 
– cred că sunt puţini grăniceri, care, porniţi pe 
calea hotarului marcat de străbuni, să nu-şi 
amintească, cu plăcere şi respect de pichet, 
pichete originale şi rustice, eşaloane de pază ale 
tinereţii noastre grănicereşti, înşirate ca 
mărgelele în jur şi aproape de frontiera Ţării 
Româneşti. De pildă, eu când îmi amintesc de 
prima întâlnire cu pichetul de grăniceri Fâneţe, 
în câmp, la vest de Beba Veche şi Triplex 
Confinium1, mă încearcă clipe nostalgice, cu 

                                                
1
TRIPLEX CONFINIUM (secvenţă istorică) 

                                                                     
  …este borna unică, un adevărat monument 
simbolic (în centrul fostului Imperiu Austro-Ungar), 
care defineşte punctul de întâlnire a frontierei dintre 
România, Serbia, suzerane şi Ungaria în forma 
actuală. 
  După primul război mondial în Tratatul de pace cu 
Ungaria, semnat la Trianon în 4 iunie 1920, a fost 
stabilită frontiera istorică a României Mari, marcată 
ulterior pe teren cu fiecare ţară vecină. La început 
Triplex Confinium a fost în localitatea Pordeanu, iar 
Beba Veche aparţinea Regatului Iugoslaviei. La 24 
noiembrie 1923, România și Regatul Sârb au 
încheiat la Belgrad un protocol pentru rectificare de 
frontieră. România a cedat Iugoslaviei satele Meda 
(Međa, Párdány), Modoș (Jaša Tomic), Șurian 
(Šurjan), Căptălan (Busenje), Crivobara 
(Markovićevo) și Gaiu Mare (Veliki Gaj, Nagy 
Gaj), în timp ce Regatul Iugoslaviei a cedat 
României satele Beba Veche (Stara Beba, 
Óbéba), Cherestur (Krstur, Pusztakeresztúr), Ciortea 
(Csorda) și Iam (Jám) și orașul Jimbolia (Žombolj, 
Zsombolya). Rectificarea efectivă a avut loc la 10 
aprilie 1924, conform datelor din lucrarea Dan Petre 
- "Hotarele românismului în date" (Ed. Litera 
Internațional, Bucureşti, 2005), p. 106-107 . Urmare 
a acestui schimb graniţa României cu Ungaria se 
mărea cu 13,9 km, fapt neacceptat iniţial de partea 
ungară care nu vroia să schimbe bornele. Pentru 
rezolvarea disputei s-a definit o fâşie cu lăţimea de 
1-2 m paralelă cu bornele considerată de maghiari 
teritoriu Iugoslav. Triplex Confinium a fost mutat 
din Pordeanu în punctul actual, lângă Beba Veche, 
cu denumirea de atunci, Triplex Confinium – 
România, Iugoslavia, Ungaria,  în anul 1927 partea 
ungară recunocând faptul că menţinerea acelei fâşii 
era inoperantă şi nu servea intereselor părţilor. 
  Mă opresc aici, încercând să refac deplasarea spre 
primul pichet de grăniceri, FÂNEŢE de lângă Beba 
Veche, cu urmele lăsate prin noroi şi hopuri, n-am 
mai găsit practic nimic, decât frontiera şi Triplex 
Confinium. Nimic despre misiuni, viaţă, morală şi 
traiul militarilor, cu succesiunea zilei grănicereşti 
unică, de la ora 18 la ora 18, dispărute ca şi arma 
care le-a dat viaţă, decât cele rămase în memorie, ca 
şi cele remarcate despre frontiera Beba Veche, 
oamenii şi pichetul în continuă schimbare. 
  Fiindcă, ce este viaţa omului, a oamenilor, decât o 
luptă continuă, sau dacă vreţi o concurenţă, în care 
câştigi şi pierzi, depinde proporţia care nu este tot 
una în preocuparea şi evoluţia umană, respectiv a 
românilor... 
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oarecare haz, cu gândul la ce şi cum a fost 
odată. Să fie la mijloc un exces de zel, ori o 
simplă întâmplare, care mi-a rămas adânc fixată 
pe retina memoriei? Nu, categoric nu, deoarece 
mai târziu m-am convins că pe lângă inedita 
deplasare, la originea farmecului întâlnirii cu 
primul pichet de grăniceri, stau cu totul alte 
evenimente care, văzute ca o sumă de 
anticipaţii în formarea mea ca grănicer asupra 
cărora o să revin fie şi pe scurt pentru a nu 
deraia în banalităţi. 
  Deci, întâlnirea cu primul pichet de grăniceri, 
precizează Deleanu, s-a produs în primăvara 
anului 1949. Era atunci, din câte îmi amintesc, 
şi-mi amintesc bine, o zi mohorâtă, când se 
părea că natura şi-a propus să glumească pe 
seama mea. Dar, peste puţin timp am înţeles că 
acele aparente glume fac parte din dramaturgia 
profesiei adoptate. Cu privire la debut, în aceea 
zi, după ce plouase toată noaptea şi continua să 
plouă, nu îl puteam asocia convingător cu 
proverbul –ziua bună se cunoaşte de dimineaţă-
, dar nici nu puteam dramatiza. Las la o parte 
detaliile cu privire la indicaţiile primite şi starea 
de la eşaloanele superioare, batalion şi 
companie (comandantul trecut în rezervă) şi 
ambele indicative se găseau în reorganizare. 
Reorganizări şi restructurări cam dese după 
război, cu destulă instabilitate şi nesiguranţă pe 
toate planurile. România trecută sub dominaţie 
străină, ca ţară învinsă, iar noi învinşi, la ce ne 
puteam aştepta?... 
   Şi totuşi, în condiţiile date, nu tocmai 
favorabile, am pornit pe calea grănicerească 
spre Beba Veche, respectiv pichetul Fâneţe, 
distanţă de aproximativ 18-20 de kilometri cu 
căruţa pichetului, pe un drum de câmp 
desfundat şi mocirlos. Distanţa a fost parcursă 
în timp cât traseul de la Bucureşti la Arad cu 
trenul. Incredibil, şi totuşi adevărat, deoarece 
peripeţii nebănuite de mine, probabil nici de 
alţii, au fost suficiente pentru a susţine şi 
justifica timpul exagerat de mare şi extrem de 
greu pentru a se înlătura clisa ce se lega de 
obadă şi se încărca între spiţe, până nu se mai 
învârteau roţile, repetat la 200-300 de metri. 
Aici apare hazul şi necazul, nu ca astăzi cu 
maşina pe asfalt. Atunci aveam impresia că am 
intrat într-o altă realitate, unde timpul şi spaţiul 
au alte valori practice. Şi, când te gândeşti că 
era abia la începutul carierei… 

  Uneori mă încercau stări de nedumerire, 
gândindu-mă, fără a pretinde răspuns – oare de 
multe ori a repetat Nădăşan, conductorul meu 
de cai, acest drum capricios ? Un flăcău simplu, 
vârtos, mic de statură, nu-l uit, era de prin 
părţile Abrudului. Calm, încrezător şi sigur pe 
el, nu-ţi vine să crezi cum încerca să mă 
liniştească, când priveam la ceas, apoi la cer. 
El: „Mai este timp şi drum, o să ajungem la 
pichet când se aprinde lămpaşul. Pe vreme bună 
mergem mai repede, dar pe aici rar când nu este 
noroi după ploi şi bălţile rămase, dar se face o 
recoltă, o să vedeţi dv.” El a văzut, fiind anul 
doi, iar la grăniceri armata era de trei ani. 
  Îmi mai amintesc cum Nădăşan, oştean harnic, 
precum era şi acasă, la fiecare pornire de pe 
locul unde curăţa roţile de noroi, verifica starea 
hamurilor la cai, dacă n-a mai rămas ceva pe 
jos din uneltele folosite, scutura pătura pe care 
o aşeza apoi pe scândura de şezut, ori mai 
ostoia setea cailor cu câte o găleată de apă de la 
fântâna întâlnită pe marginea drumului. Se 
crede că avea el cai acasă, deoarece toate le 
făcea din proprie iniţiativă, nu din ordin. În 
plus, nu a lovit nici măcar o dată caii pe drumul 
greu cu corbaciul. Dimpotrivă, se menţinea ca 
un părinte într-un fel de dialog cu căluţii şi era 
neutru la nerăbdarea mea. 
  Ciudată realitate că, pe măsură ce ne deplasam 
lent şi cu opriri forţate des, simţeam cum tot 
mai mult mă afundam în şesul nesfârşit şi o 
singurătate neobişnuită, iar cu privirea rătăceam 
în necunoscut, aşa cum se mută des o cameră 
de luat vederi de la un obiectiv la altul, fără 
prea mare importanţă. Apoi se aşternea iarăşi 
liniştea şi tăcerea peste care domina murmurul 
ploii. “Aceasta nu se opreşte nici mâine”, 
intervine Nădăşan şi îmi oferă foaia lui de cort, 
aveam şi eu pelerină, dar nu strica, iar el se 
acoperi cu pătura cailor. Îi mulţumii, însă, 
întâmplător privind la ea, apărea cu unele 
rupturi şi diferite pete. Atunci nu era cazul… 
dar mai târziu am aflat de ce, cu foaia de cort se 
aducea paie şi iarbă la cai, se acopereau 
alimentele în căruţă când se făcea 
aprovizionarea, se punea sub şa în loc de 
pătură… după ce am aflat de la alţi conductori 
de cai, mai târziu, cum să fie atunci foaia de 
cort întruna curată, ea fiind un fel de sculă 
universală în lipsa altora. De sus ploaia 
continua să curgă de parcă niciodată n-a fost 
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senin, iar drumul gâlgâia de bălţi şi noroi, încât 
prin cap îmi treceau tot felul de năzbâtii – ca şi 
cum aş fi fost pe puntea unei nave, unul din 
căutătorii de pământuri noi, a cărui suflet e 
legat cu o ancoră nesigură de zarea unor 
teritorii mărginaşe spre care ţinteam cu tot 
riscul. 

          
Colonel Ion Mazere la momentul drumuilui  

spre pichetul Fâneţe din Beba Veche 
 
  Cred şi acum că atunci am fost martorul 
predării şi primirii unei lecţii practice pe teren a 
începutului meu, necunoscutul, care presupune 
răbdare, adaptare şi voinţă, fără a pierde din 
vedere ţinta. Astfel nu e greu de închipuit cum 
tot atunci a explodat în sufletul meu mândria şi 
curajul de a nu ceda la diverse încercări ori 
obstacole întâlnite în cale. Că îndărătul acestei 
neobişnuite deplasări spre pământul 
”făgăduinţei”, respectiv al pichetului pe care 
aveam să-l comand se întinde ca o pânză verde, 
câmpul mănos al Ţării mele, alături de 
sentimentul bărbăţiei tinereşti şi al izbăvirii 
care abia încolţise, ce avea să mă însoţească 
toată viaţa. 

         
          Pichet de greniceri izolat 
  De sus ploaia avea să înveselească frumosul 
şes până departe, alături de începutul meu. Ne 
deplasam încet şi tăcuţi. Doar Nădăşan, din 
când în când, se intercala prin ploaie, spărgând 
monotonia în care eram înglodaţi, borborosind 
încet, în dialog cu caii săi… dar să aud şi eu. 
Bieţii cai au transpirat, de ne-ar ţine hamurile 

astea coapte. Peste două zile va trebui să 
reluăm drumul după pâine, dacă n-o aducem 
noi, atunci cine? Că îmi da şi mie de gândit. 
  Inimosul soldat, conductor de cai, era de o 
sinceritate ţărănească şi o moralitate bazată pe 
tradiţia creştină, cu frică de păcat, calităţi 
moştenite de la părinţi, încât chiar de la 
întâlnire mi-a devenit atât de apropiat, de parcă 
am fi copilărit împreună. Mai cu seamă că 
preocupările lui bolborosite sincer, aparent 
minore, căpătau pentru mine o valoare atât de 
semnificativă, că veneau în contradicţie cu 
greutatea mersului şi învelişul tăcerii ori 
murmurul ploii, să nu fie luate în considerare în 
ceea ce urmează. Un fel de opinii pornite din 
instinct practic. Dincolo de simple obligaţii 
ostăşeşti, exprimate modest, nu sub formă de 
nemulţumire, că mă făcea şi pe mine părtaş la a 
gândi la asemenea mici dar reale probleme 
pentru viaţa mea, a soldaţilor şi bunul trai al 
pichetului acolo în câmp, nu mult diferită de a 
lor. Dar de care aveam să răspund în viitor, ca 
şi de paza frontierei pe o lungime de 
unsprezece kilometri şi jumătate. 
  Vorba lui Nădăşan, dacă nu aducem pâine, ce 
vom mânca, care de noi depinde, ca multe 
altele. Mi-a spus el şi altele, judecăţi aparent 
simple dar înţelepte, vedeţi domnule 
sublocotenent, aici prin Banat cu aceste 
noroaie, obada roţilor la căruţe este îngustă, să 
taie noroiul, nu lată ca la furgoanele militare de 
se încarcă cu noroi că omorâm caii pe 
asemenea drumuri. Sau pe aici prin Banat 
deplasările cu căruţe pe asemenea drumuri sunt 
puţine, pentru că de primăvara până toamna 
localnicii sunt răspândiţi în sumedenie de sălaşe 
în capul pământului, numai iarna se retrag la 
domiciliul de bază în localităţile Beba Veche, 
Nădlag, Cheghenici, Sânnicolau… alţii bătrâni 
rămân şi iarna la sălaşe în câmp pentru a îngriji 
de animale. 
  Mergem încet, dar se pare că ne apropiem. 
Când am intrat în Beba Veche se făcuse 
întuneric, cum apreciase Nădăşan. În această 
situaţie îmi era greu, deşi doream, pe parcurs să 
disting felul oamenilor şi al aşezărilor 
familiare, dar acoperite de noapte rar, din loc în 
loc se auzea câte un mârâit de câine sau un 
scrâşnet de poartă mişcată de vânt, în rest, 
tăcere. 
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  Pichetul nu mai era departe, se pare.”Iată-l!” 
La vreo 500 de metri, în afara localităţii mi-l 
arată Nădăşan, îndreptând codoriştea 
corbaciului în direcţia unei lumini slabe. Norii 
se mai împuţinaseră. În apropiere simt deodată 
o uşoară adiere de vânt pornită din spatele 
pichetului şi livada de alături. În răsfăţul 
vântului şi mişcat de emoţii, paşii mi se clatină 
neobişnuit, trezind un câine bălţat, lungit pe 
pragul de la intrare. Câinele îşi înalţă capul şi 
îşi drege glasul cu un lătrat cam răguşit, mai 
mult a prietenie, obişnuit cu haina militară. 

LA NOUA CASĂ 
  Mă opresc câteva clipe în curte şi privesc 
consternat clădirea pichetului. Nu cu mult 
diferită de casa părintească, ceva mai mare, cu 
acareturi prin curte de un anumit fel. După câte 
văd, în stânga şi dreapta nu mi se pare să fie 
mai mulţi militari de câţi oameni eram noi în 
familie, opt copii, cu părinţii zece, poate dublu 
sau puţin peste (aproximativ un pluton). 
  Pichetul mai avea trei cai, unul de cavalerie, 
pentru commandant, trei câini, unul dresat şi o 
vacă de lapte, restul erau închise, iar 
majoritatea militarilor erau plecaţi în serviciu şi 
puţini la somn. Intru în cancelarie, dacă i se 
poate spune aşa, o mică încăpere unde se aflau 
lada cu muniţie, regulamente militare, scripte 
pentru conducere şi evidenţă materială, o 
măsuţă, un telefon şi un pat de fier tip cazon. 
Strictul necesar pentru conducere, odihnă şi 
popotă. Hrana de la cazan, asigurată de 
drept.Condiţii cazone şi pentrru comandant, 
altfel cum în câmp! 
  Primul somn a fost scurt, la mijloc tot 
nerăbdarea. Eram preocupat să cunosc militarii, 
frontiera, culturile agricole şi activităţile. Cu 
sergentul Napău, ajutor al comandantului ca 
însoţitor, nu răsărise încă soarele, am pornit la 
recunoaştere în partea stângă cu opriri scurte a 
raionului pichetului, pentru a stabili locurile 
cele mai potrivite pentru paza de zi şi de 
noapte, în funcţie de natura acoperirilor, 
ativităţile din zonă şi comunicaţiile din 
apropiere. 
  La limita stângă am ajuns către prânz, masa 
era departe, am băut totuşi apă rece dintr-un 
izvor străjuit de o salcie pletoasă, uriaşă. Din 
prea plinul izvorului o şuviţă de apă se scurge 
blând, pierzându-se în iarba grasă, amestecată 
cu menta pe care se îmbrobodeau zboruri de 

fluturi şi de libelule. Alături o claie de fân de 
care obosit mă reazem ca să mă simt ca într-un 
fotoliu. 
-Acesta e reper 13, Izvorul vădanii, intervine 
Napău. O să ne oprim aici de multe ori să luăm 
o gură de apă rece.Napău n-a putut preciza de 
unde vine denumirea acestui reper, deoarece 
aşa o ştie de când a venit la pichet. Mai târziu 
am aflat de la bătrânii satului că acel izvor a 
fost amenajat de Maria, văduva eroului 
Tudorică, erou căzut în luptă la Tisa în 1919. 
(Mamă a cinci copii, acum trecută şi ea la cele 
veşnice). O practică întâlnită des la sate, vezi 
fântâna lui Girgiu Ilie, a lui Marc Mărian, a lui 
Duma, Ţâu, Tăban… din hotarul comunei Luna 
şi din apropiere, fântâni care au ostoit setea 
multor truditori ai câmpului sau în trecere prin 
apropiere. Ulterior am reamenajat izvorul 
celebru, Reper 13 cu pietrele căzute, 
schimbându-i totodată şi prozaica denumire cu 
“Reper 13 erou Tudorică”, mai aproape cu ce a 
urmat la 1 Decembrie 1918 şi în continuare. 
  După scurtul popas la Reper 13, la întoarcere 
am trecut prin adâncimea raionului, pe la 
Sălaşul Chiorului, Stâna cu câini răi, pârâul 
Răstoaca, Răţărie… cu aceeaşi preocupare… 
  Concomitent m-am preocupat de soldaţi, sursa 
succesului dorit, pentru a ne cunoaşte reciproc, 
cu rolul şi preocuparea fiecăruia, precum şi 
misiunea pichetului în general, de care 
răspundem toţi şi fiecare în parte în zona de 
pază numit pentru că alţii nu mai sunt ca să se 
bucure de success, sau să dea socoteală pentru 
insucces, decât fiecare în parte în raport cu 
locul de pază încredinţat pe timp de zi sau de 
noapte. Ca să constat treptat că soldaţii, 
majoritatea veniţi de la sate cu tradiţia şi 
moralitatea de care am pomenit mai înainte 
erau minunaţi. 
  Au trecut de atunci peste 60 de ani, iar noi, 
foştii grăniceri ne aflăm azi pe traseul vieţii tot 
mai aproape de punctul de incidenţă cu 
pământul, am rămas însă aceeaşi, în ciuda 
multiplelor încercări morale şi greutăţi cât 
puteam duce pentru îndeplinirea misiunii avute 
de care ne amintim cu plăcere şi respect. Pentru 
că dacă şi atunci se iveau diferite probleme cu 
trecerile legale şi ilegale peste frontieră a 
persoanelor şi bunurilor eram satisfăcuţi că stă 
în puterea grănicerilor şi a organelor de vamă 
să le rezolve prompt pe baza legislaţiei interne, 
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simbol al suveranităţii statale, fără alte 
intervenţii sau precizări din afară. Pe un alt 
plan, mai intim, când paza frontierei se executa 
cu militari în termen considerată datorie 
patriotică, iar pichetul de grăniceri putea fi 
asemuit cu casa părintească, locul începutului 
ce nu se uită, deoarece viaţa militară 
disciplinată practic acolo se învaţă şi se 
măsoară, o trăieşte tot mai intens, suportând 
greutăţi şi încercări morale diferite, devii tu 
însuţi omul de bază pentru familie şi Ţară cu 
nume (grad) şi şansa de care dispui- dator ţie şi 
patriei, căreia, fără tine îi lipseşti. Nu 
întâmplător despre un sergent de grăniceri după 
trei ani lăsat la vatră, auzeai la sate opinia – 
ăsta-i bun de primar. 
  În pichet cu specificul lui (ca şi în alte 
domenii) succesiunea oamenilor şi a timpului 
sunt factorii care ritmează activitatea de pază 
permanent, fără pauze de nici un fel (duminici 
şi sărbători) care se gustă şi se trăiesc după 
calendar, însă limitat, după executarea 
serviciului de 7-8 ore. Acolo soldaţii aveau 
două zile libere pe lună, după un grafic din 
ianuarie-decembrie să fie uşor substituiţi. 
  Geneza pichetului cu ale sale obligaţii 
permanente rivalizează cu cea mai severă 
şcoală, deoarece se împleteşte teoria cu practica 
dură zi şi noapte, în noroi, tăcere şi vis, până la 
dispariţia oricăror limite, rotunjit în zi 
grănicerească de la ora 18 azi, până la ora 18 
mâine şi repetat la infinit, zi care stă la baza 
organizării pazei şi a programului orar. 
Probabil, tocmai de aceea pichetul este singurul 
eşalon cu ziua sa grănicerească, care poartă 
matricea ancestrală a armei, iar ofiţerul, singur 
şi izolat răspunde de tot şi toate în calitate de 
comandant, organizarea şi executarea pazei 
zilnic, de armament şi muniţie, viaţa şi traiul 
militarilor (hrană, igienă, somn), consemnul şi 
evidenţa materială, de disciplină, ca instructor, 
educator şi părinte spiritual. Cu alte cuvinte, 
comandantul conduce, execută, trăieşte, se 
bucură, rabdă, învinge sau este învins, pentru că 
viaţa acolo e o luptă cu el şi cu alţii zi şi noapte, 
iar de siguranţa frontierei în zona de 
responsabilitate depinde reuşita, aprecierea şi 
onoarea, virtuţi care pentru un ofiţer nu sunt de 
neglijat. 
  Mai atenţi cu noi şi cu alţii ne putem da seama 
pe baza experienţei căpătate în timp că frontiera 

Ţării şi paza ei înseamnă ceva mai mult, chiar 
capacitatea de sacrificiu în numele celor mai 
nobile idealuri de a fi independenţi şi suverani 
în patria noastră, acoperite cu riscuri maxime 
decenii şi secole de atâţia anonimi de-a lungul 
istoriei. Altfel spus, pichetul este mediul moral 
istoric care l-a făcut pe grănicer (sau cum s-au 
mai numit ei în timp), nu numai necesar ci şi 
nemuritor. Locul unde este tinereţe fără 
bătrâneţe, iar vanitatea, superficialitatea, ori 
meschinăria, acolo nu au nimic cu iubirea de 
patrie. Şi cine nu se poate obişnui cu gândul că 
s-a schimbat ceva de la 1 Decembrie 1918, 
odată cu făurirea României Mari în graniţele ei 
istorice, să lase măcar pe alţii să meargă 
înainte, pe calea trasată de înaintaşi, pentru a fi 
şi rămâne ceea ce suntem după atâtea suferinţe, 
secole de dominaţie de unii şi de alţii, duşmani 
şi „prieteni”, care mereu îşi schimbă ţinuta dar 
năravul ba… 
  Iar dacă suntem ţară liberă şi suverană cum ne 
place să o spunem acum, ca toate ţările din 
NATO şi UE, cu obligaţii şi drepturi, ar fi bine 
să nu se uite lecţia din 1939-1940, când ţări 
prietene şi bogate, ’’prietene” ca şi azi, din 
interese proprii ne-au părăsit şi tacit au fost de 
acord cu pretenţiile unor ţări, obligatorii pentru 
România să cedeze părţi importante din trupul 
ţării, fără să se tragă un foc de armă, chiar de 
pierdeam, am fi rămas cel puţin cu dreptul ca în 
alte condiţii istorice favorabile să ne pretindem 
teritoriile ocupate cu forţa de alţii. 
  Şi n-ar fi rău să nu se mai neglijeze o realitate, 
că tendinţe de instabilitate internă au fost şi vor 
mai fi alimentate de unii, ori de ţări cu alte 
interese cel puţin pe două planuri: 
-Pe planul concurenţei şi al schimburilor 
economice cu drepturi egale şi libere în UE. 
Sună frumos, nimic de zis, numai că între ţări 
suverane, cu dezvoltare economică diferită, 
adică mai puţin dezvoltată, câştigă ţările mai 
bine situate economic în detrimentul celorlalte, 
încât nu apropie ci îndepărtează egalitatea 
dorită. În România, las la o parte distrugerea în 
cea mai mare parte a obiectivelor industriale 
privatizate (ca o condiţie să fim primiţi în UE), 
că vor merge mai bine, iar rezultatul o spun fără 
jenă, e catastrofal. Sau dacă ne referim la 
agricultură, ce se poate crede, dacă importăm 
70-75 la sută din necesarul de produse 
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agroalimentare, noi o ţară cu un asemenea 
potenţial agrar. 
  -Pe plan ascuns, instabilitatea internă este 
alimentată de politica naţionalistă a minorităţii, 
în general maghiare, care nu se poate împăca cu 
denumirea de stat naţional, cerând mereu fel de 
fel de drepturi, aşa zise egale de dezvoltare, pe 
baza democraţiei, libertăţii şi a statului de 
drept, ca prim pas – dreptul la autonomie al 
ţinutului secuiesc, ţintind în ascuns 
independenţa. Încurajaţi şi de evenimentele 
recente ca dezagregarea Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei şi că se mai bâzâie prin Spania, 
Belgia, Italia, Irlanda de Nord,  şi prin alte zone 
în care se mai folosesc focuri de armă, 
evenimente cu implicarea directă sau prin 
ascuns a unor ţări atrase de bogăţia solului 
pentru a fi exploatat în folosul lor, nu a 
populaţiei autohtone. 

     
      Harta cu propunerile de frontiera făcute 
de marile puteri in timpul Conferintei de pace, 
sursa: General de brigadă (r) Sever Neagoe, 
grl brgd (r) Ilie Tender, grl Bgd (r) Gheorghe 
Văduva, Istoria Grănicerilor şi a Începutului 
de Frontieră, Anexa 21, Editura SCAIUL 
2003 
  Şi când te gândeşti că pe acest ogor al soartei 
noastre româneşti, vitregită de o concurenţă 
infernală între noi egali şi alţii mai egali, 
puternici şi bogaţi, nu trebuie subestimat că se 
mai găsesc din păcate unii de ai noştri 
superficiali, dar ca să fie în vervă, reuşesc, 
totuşi, în numele democraţiei şi a statului de 
drept prea des clamate dar puţin aplicate să 
încropească retuşuri facile, măsluind cu apă şi 
busuioc făcătoare de minuni, iluzii fericite, vieţi 
viitoare, care şi când…? Mai puţin precizate 
decât ceea ce se vede azi, un mic grup de 
şnapani supraîmbogăţiţi, iar pentru mulţimea 
anonimă umilinţe acoperite cu sărăcie. 

  A nu scrie cu încăpăţânare şi despre acestea în 
comparaţie cu fosta viaţă a grănicerilor despre 
care am amintit mai sus, pe câmpuri, păduri, 
maluri de ape sau creste de munţi pentru a 
proteja şi apăra avutul naţional, înseamnă a 
risca să rămâi descoperit sub tirul dur al inimii 
tale, al cărei foc nu-l mai poţi regla, şi cu atât 
mai mult controla. Riscând să devii prima 
victimă, la impactul idealurilor sau gândurilor 
tale înaripate, cu realitatea prea mult searbădă 
ori sterilă pusă în circulaţie chiar de tine. 
  Nu întâmplător mă ispiteşte şi azi, după atâţia 
ani, amintirea drumului parcurs cu mari eforturi 
spre primul pichet de grăniceri ce nu se uită 
niciodată, e puţin spus, mai degrabă ar trebui să 
ne pună pe gânduri… 
                                (Continuare în numărul 
următor) 

Ion MAZERE LUNEANU 

 

 
Dr. ing. Gheorghe INDRE 

 
 Susana 

 
Toamna târziu după plecarea lui 

Gheorghe din Băiţa, în armată la unitatea din 
Oradea, cu contigentul 34, Veroana a rămas 
sigură cu fetita în căsuţa construită de 
Gheorghe pentru ei, casa visurilor sale în care 
el intenţiona să-şi întemeieze căminul pentru 
viaţa întreagă, deoarece era om socotit şi 
gândea pe termen lung, urmând modelul 
familiilor din sat, al părinţilor şi bunicilor săi. 
De fapt în străfundurile sufletului său el îşi 
dorea ceva mai mult, desprinsese din lumea 
cărţilor puţine pe care le-a citit în podul 
notarului o altă dimensiune a lumii, un alt fel de 
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a privi şi înţelege viaţa şi rostul lucrurilor dar 
părinţii lui erau oameni prea simpli pentru a 
înţelege şi aprecia învăţătura iar modestia şi 
sărăcia în care trăiau nu le permitea să aloce 
banii necesari pentru a-şi ţine copiii la şcoală.  

Rămasă aşadar singură şi practic 
părăsită de Gheorghe după conflictul dintre el 
şi familia ei, Veroana trudea din greu pentru a 
putea agonisi cele necesare unui trai modest 
pentru ea şi pentru fetiţă. S-au scurs astfel ani 
lungi şi grei de lipsuri şi suferinţă. Suzana era 
un copil bun şi sensibil, o fetiţă draguţă cu 
trăsături regulate, o faţa rotundă şi doi ochi 
negri şi mari plini de strălucire şi viaţă, care 
însă erau adeseori acoperiţi de vălul unei tristeţi 
derivată din lipsuri şi greutăţi din faptul ca îşi 
vedea mama muncind zi de zi ăi chinuindu-se 
singură cu toate grijile gospodăriei. 

Ea se străduia din răsputeri să îşi ajute 
mama, dădea mâncare la păsări, aduna ouăle 
din cuibare, aduna buruiană pentru porc din 
lanurile de porumb luptându-se cu coşul greu, 
mătura faţa casei şi îşi ajuta mama la gătit ori 
de câte ori era solicitată de Veroana. 

Femeie tânără şi frumoasă, plină de 
farmec şi de energie Veroana nu trecea 
neobservată de bărbaţii din sat deşi norma 
morală a satului transivan al anilor 30 era aspră 
şi impunea prudenţă şi cumpătare, înfrânarea 
poftelor trupeşti şi respectul valorilor 
fundamentale ale familiei. Pe de altă parte 
conflictul dintre Gheorghe şi familia soţiei sale 
era deja de notorietate, lumea compasiona cu 
Veroana şi manifesta un mare coeficient de 
înţelegere şi îngăduinţă faţă de aspiraţiile ei 
fireşti de a-şi reface viaţa alături de altcineva 
sau dacă nu măcar de a se putea bucura de 
mângâierea şi dragostea trupească şi sufletească 
a unui bărbat. Aşa se face că după o perioadă 
de timp s-a apropiat de Simeon un om chipeş şi 
tînăr cuceritor atractiv ca bărbat dar simplu la 
minte şi leneş, căruia îi plăcea mult statul în pat 
până la ore târzii ale zilei, şi pretindea să fie 
servit de femeie pe care o trata ca pe o slugă 
îndatorată pentru virilitatea sa animalică.  

La început Susana s-a bucurat de 
hotărârea mamei gândidndu-se că o să le fie şi 
lor mai uşor, că parte din treburile bărbăteşti ale 
gospodăriei cum erau: hrănitul şi adăpatul 
vitelor, rânitul grajdului, căratul apei de băut cu 
găleata de la o fântână din apropriere, tăiatul, 

spartul şi depozitatul lemnelor de foc pentru 
sobă ş.a.. vor fi făcute de mâna de bărbat tânăr 
şi puternic a lui Simeon, uşurându-le astfel 
povara traiului de zi cu zi.  

În scurt timp însă ageră şi foarte atentă 
la tot ce se întâmpla în jurul ei, chair dacă era 
vorba despre treburile oamenilor mari şi 
relaţiile complicate dintre ei, Susana s-a lămurit 
foarte clar că acest om era un trântor care 
beneficia de pe urma lor, a mamei ei şi a ei, 
aştepta doar să fie servit ca un stăpân, era 
batjocoritor şi aspru şi nu făcea altceva decît să 
lenevească în vârful patului până dimineaţa 
târziu şi să dea porunci adeseori cu brutalitate 
necruţătoare. Biata Veroana era copleşită de 
situaţie şi nu găsea forţele necesare pentru a se 
opune cu fermitate şi pentru a se elibera de 
capriciile şi neputinţele acestui om ce se 
instalase la ele în casă cu aerul unuia cărei i se 
cuveneau toate drepturile fără a se simţi obligat 
cu ceva şi fără nici un pic de responsabilitate.  

Văzând că mama ei devenea cu fiecare 
zi tot mai tristă şi mai împovărată de apăsarea 
grijilor şi treburilor casei, că vocea ei caldă şi 
protectoare suna tot mai stins şi că în propria ei 
casă se simţea ca o servitoare, Suzana suferea 
la rândul ei, durerea mamei căpătând în sufletul 
ei de copil iubitor şi cuminte dimensiuni 
insuportabile, adeseori când era singură şi ştia 
că nu este observată de nimeni, ochii i se 
umpleau de lacrimi, şi începea să se roage 
fierbinte la Dumnezeu să le ajute să iasă din 
această încurcătură, spunându-şi mereu că 
trebuie să facă ceva pentru a scăpa de prezenţa 
acestui om de nimic. 

Toate aceste amintiri dureroase i le 
relata Suzana fratelui ei mai tânăr, Alexandru, 
cu care se reântâlnea după ce nu se văzuseră de 
37 de ani, din 1967. Când s-au văzut atunci ea 
venise în vizită la părinţi împreună cu primul ei 
soţ, Gheorghe şi cei doi copii ai lor, Ionică şi 
Sandu. Erau fraţi numai din partea tatălui lor, 
ea era cu 19 ani mai mare decât Alexandru iar 
băiatul ei Ionică era cu un an mai mare decât 
acest frate mai mic al ei, care ajuns domn mare 
la Bucureşti, s-a hotărât să vină cu o maşină la 
Sânnicolau şi să îi facă o vizită după atâta amar 
de vreme. A venit cu un buchet mare de 
trandafiri albi cumpăraţi de la una din cele mai 
bune florării din Timişoara, şi cu o cutie mare 
de bomboane de ciocolată străină. 
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Când l-a văzut la început pe acest 
domn elegant la poarta modestei lor gospodării, 
hămăit de câini, soţul Susanei a înaintat spre 
poartă cu spaimă şi cu o oarecare iritare, nu 
erau obişnuiţi cu musafirii şi mai ales cu acest 
gen de musafir, care cobora dintr-o maşină cu 
şofer, ce lui i se părea o luxoasă limuzină, uşor 
îngrijorat şi aspru, mai mult cu o severitate ce 
ascundea un fior de teamă şi nedumerire, a 
întrebat răstit: 

-Cine sunteţi dumneavoastră? Pe cine 
căutaţi? 

-Bună ziua, cumnate! Eu sunt 
Alexandru, fratele Susanei! Nu se văzuseră 
niciodată, deoarece Susana s-a căsătorit cu el în 
1973, la 6 ani după vizita la Luna şi la 5 ani 
după moartea primului ei soţ, Gheorghe.  

La auzul acestei neaşteptate veşti, omul 
s-a luminat şi a strigat înspre casă, către soţia 
sa: 

-Susană, vino puţin la poartă! iar când 
ea s-a apropiat i-a spus cu blândeţe: 

- A venit fratele tău să te vadă, 
invitându-l în curte şi având grijă să liniştească 
căţeii gălăgioşi. 

Suzana l-a recunoscut din prima privire 
deşi, când se văzuseră ultima dată el avea doar 
14 ani, iar acum în faţa ei se prezenta un om 
trecut bine de anii tinereţii. L-a îmbrăţişat cu 
ochii în lacrimi murmurând neîntrerupt:  

-Fratele meu drag! Dragul meu frate! 
 L-au condus apoi pe aleea ce despărţea 
spaţiul curţii dreptunghiulare în două, spre 
intrarea la bucătărie, care pentru ei era şi 
cameră de zi. Casa lor era de o modestie 
incredibilă pentru început de secol 21, într-o 
ţară a UE: două încăperi scunde, cu sprafaţa 
mai mică de 4 mp fiecare, adăpostite sub  un 
acoperiş în două ape, cea din faţă servind de 
dormitor, iar cealată de bucătărie şi cameră de 
zi. 

În bucătărie într-un colţ era o sobă 
zidită, cu plită, care servea şi pentru încălzit şi 
pentru gătit, cu un coş mare de fum, soba 
ocupând o treime din suprafaţa mică a 
încăperii. La perete erau o masă şi două scaune, 
totul prezenta o imagine de o sărăcie lucie ce îi 
amintea lui Alexandru de anii copilăriei, anii 
50- 60 în care în Luna încă erau numeroase 
astfel de căsuţe foarte modeste. 

Copleşit şi el de emoţie, Alexandru i-a 
oferit buchetul de flori pe care Suzana nu 
îndrăznea să îl ia, spunându-i că în cei 70 de ani 
de viaţă ei nu i-a dăruit nimeni niciodată flori, 
darămi-te un buchet aşa de frumos de trandafiri, 
acum în noiembrie, la sfârşit de toamnă. A pus 
florile într-un borcan cu apă şi a dispărut pentru 
câteva clipe, revenind cu cîteva bancnote în 
mână pentru a i le plăti. Cu mare greutate 
Alexandru şi soţul ei au putut să o convingă că 
nu trebuie să îi dea nici un ban. 

Prima ei grijă a fost să încălzească 
repede ceva de mâncare şi să îl poftească să 
servească şi atunci Alexandru a avut 
confirmarea spuselor mamei lui, cum că Susana 
este o femeie harnică şi pricepută, bună 
gospodină, deoarece fără să ştie de vizita lui, şi 
fără să fie o zi de sărbătoare, avea gătită supă 
de pui şi l-a servit cu supă şi cu friptură de 
pasăre şi piure de cartofi, fericită şi bucuroasă 
că el nu a refuzat-o.  

Inevitabil discuţia dintre ei a alunecat 
în trecut în lumea amintirilor din care ea 
începuse să îi istorisesacă.  

Continuându-şi povestea sfâşietaore i-a 
spus că atunci, în copilărie, în anul acela în care 
a stat la ele în casă Simion, în una din 
dimineţile de iarnă în care a trimis-o să aducă 
lemne pentru sobă, hotărâtă la întoarcere a luat 
un lemn şi cu toată puterea ei l-a aruncat în 
bărbatul ce sta tolănit în vârful patului, lovindu-
l şi strigându-i cât a putut ea de ameninţător: 
„Ieşi afară din casa noastră, netrebnicule, că 
acum îţi crăp capul, ieşi să nu mai calci pe aici! 
să ne laşi în pace şi pe mine şi pe mama, că te 
dau pe mâna jăndarilor.”  

Surprins, şocat chiar de această reacţie 
neaşteptată, slab şi laş din fire şi cu un 
sentiment de ruşine şi vinovăţie, omul care în 
ultima vreme avusese dese certuri şi cu 
Veroana şi-a luat hainele, a părăsit încăperea 
înjurând şi dus a fost: mama ei nu numai că nu 
l-a mai prmit în casă,dar împreună l-au alungat 
de fiecare dată când a încercat să mai vină.  

Necazurile lor nu s-au oprit însă aici. În 
urma legăturii ei scurte cu Simion, Veroana a 
rămas însărcinată. Era îngrozită la gândul că va 
mai avea încă un copil, şi încă unul pe care nici 
nu şi-l dorise.  

Abandonat în voia soartei, satul 
transilvan de la poalele codrului,un fel de 
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aşezare situată la marginea lumii, nu dispunea 
şi nici măcar nu visa să aibă asistenţă medicală, 
şi toate problemele de sănătate se rezolvau, care 
se rezolvau cu leacuri băbeşti, cu soluţii şi 
practici moştenite din moşi strămoşi. Acestea 
se transmiteau verbal, prin viu grai, şi se 
constituiau într-o zestre de experienţă colectivă, 
plămădind metode tradiţionale de intervenţie. 
Aşa probabil aflase şi Veroana că poate scăpa 
de copil dacă îşi supune organismul unui 
tratament dur, unor solicitări generatoare de 
dureri aproape insuportabile care pot întrerupe 
cursul normal al sarcinii şi provoca avortul. 

La toate aceste se gândea Alexandru 
când asculta continuarea confesiunilor Susanei, 
care îi spunea că în una din seri mama ei s-a 
aşezat pe vine deasupra unui vas cu apă 
fierbinte tare, suportând arsura şi gemând şi 
strigând de durere până a lepădat copilul. Ea a 
asitat îngrozită la acest supliciu şi epuizată de 
durere, când efectul dorit s-a produs, tânăra 
femeie i-a zis fetiţei să ia fătul avortat şi să 
meargă afară să îl îngroape, cât poate de adânc, 
în grămada de bălegar de vacă. 

Totul se întâmplase cu mai bine de 60 
de ani în urmă, însă grozăvia faptelor petrecute, 
povara lor, făceau ca, cu durere şi cu profundă 
tristeţe, cu lacrimi în ochi Susana să îi spună: 

- Frate dragă, toată viaţa mea am suferit 
la gândul că eu am făcut atunci o crimă, am 
îngropat pe fratele sau pe sora mea.  

-Taci Susană, uită nenorocirile astea, 
aşa erau atunci vremurile, îi spunea, blând şi 
protector, soţul ei, Vasile, care ştia din zecile de 
ani petrecuţi împreună cât de multe coşmaruri 
trăia soţia lui, cu somnul bântuit de aceste 
cutremurătoare experienţe trăite într-o 
nedreaptă şi tristă copilărie. 

Afectată de traumatismul prin care şi-a 
provocat avortul, Veroana s-a îmbolnăvit foarte 
grav şi în foarte scurt timp s-a prăpădit. Suzana, 
la cei 9 anişori ai ei, a simţit dintr-o dată 
spaima însingurării care avea să o urmărească 
întreaga ei existenţă, dar ştia din tradiţiile 
satului că trebuie să se ocupe ca toate cele 
necesare să fie făcute pentru o înmormântare 
creştinească pe care mama ei o merita din plin. 
Şi atunci a vorbit cu nişte vecini la care ea mai 
lucrase diverse treburi şi i-a rugat să o ajute să 
îşi înmormânteze mama, angajându-se ca toată 
vara şi tot anul care va urma să le slujească fără 

a le pretinde nici o plată. Toate aceste amintiri, 
din copilăria ei, i le povestea fratelui ca într-o 
spovedanie a eliberării pe care o aşteptase parcă 
încă din copilărie.  

Copleşit de relatarea acestor întâmplări, 
Alexandru, care trebuia să se reîntoarcă la 
Timişoara pentru continuarea programului său, 
le-a mulţumit pentru trataţie, i-a îmbrăţisat şi şi-
a luat la revedere cu promisiunea că va reveni 
să îi vadă ori de câte ori va avea drum pe aceste 
meleaguri îndepărtate de Bucureşti, unde el 
locuia şi trăia. 

Susana i-a dăruit două flacoane de 
plastic cu ţuică făcută de ea din fructele din 
grădină şi o pungă mare cu nuci din producţia 
nucilor lor din acea toamnă şi, îmbrăţişându-l 
strâns, i-a spus că-l aşteptă din nou, că el este 
speranţa ei pentru sprijinul de care ştia că va 
avea nevoie în anii grei ce vor urma.  
21 mai 2013        
 
 Gheorghe Indre 
               

        
Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 

 
URMĂTORUL! 

…Aşteptarea este mai mult decât 
cumplită. Niciodată în viaţa mea, nici măcar 
atunci când m-a prins o avalanşă şi m-a 
suspendat pe o stâncă unde a trebuit să stau o zi 
şi o noapte în bătaia unui vânt sălbatic, n-am 
fost atât de disperat. Nu mă pot baza pe minuni, 
dar nici cunoştinţele mele de anatomie şi de 
medicină nu sunt atât de profunde, încât să pot 
înţelege amănunţit ce se va întâmpla în timpul 
operaţiei. S-ar putea chiar să-mi fac o imagine 
cu totul greşită. N-am fost niciodată în 
interiorul unui nas ca să ştiu ce-i acolo. Şi, 
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sincer, nici nu prea m-a interesat, decât aşa, în 
linii generale. Adică atât încât să nu confund 
nasul cu urechea. Nu ştiu dacă am încredere 
suficientă în medici, unii dintre ei mi se par 
prea aroganţi sau prea închişi în meseria lor 
teribil de grea şi teribil de frustrantă, cel puţin 
pentru mine.  

Poate că medicina a ajuns la performanţe 
greu de imaginat altădată, dar eu nu mă încred 
în aceste performanţe. Maşinăria umană nu 
merge doar cu hrană şi aer, ci şi cu un 
complicat „combustibil” care se cheamă spirit. 
Uneori, cred că omul este mai mult spirit decât 
trup, deşi o astfel de afirmaţie pare cu totul 
nepotrivită atunci când prin faţa ta trece o 
femeie frumoasă, cum este cea care tocmai a 
dispărut din raza mea vizuală şi s-a pierdut pe o 
scară îngustă, în spirală, care seamănă cu 
suitoarele din minele de pe Valea Jiului, acum 
şi ele în părăsire. Dar nu de aceste mine îmi 
arde mie acum, deşi, într-o vreme, când lucram 
la ziar, am petrecut multe ore şi multe zile 
acolo, în străfundurile pământului negru şi 
fierbinte. Nu-mi arde nici de femei frumoase, 
nici de altceva, îmi dau seama că, de-a lungul 
anilor, a zecilor de ani care au trecut, cea mai 
frumoasă şi mai apropiată femele de sufletul 
meu şi de viaţa mea a fost şi a rămas tocmai cea 
pentru care eu, acum şi aici, pe acest hol nici 
luminos, nici prea întunecat, între nişte aparate 
sofisticate, cărora nu le cunosc rostul, tremur de 
spaimă. Ea se află undeva, nu prea departe de 
acest loc, pe o masă de operaţie. Îi văd năsucul 
ei frumos, cu care abia mai respiră, din cauza 
unei alergii pe care o poartă cu demnitate şi 
suferinţă de vreo patruzeci de ani. Îi văd ochii 
care, poate, lăcrimează de durere, fruntea 
încreţită, părut uşor grizonat pe la tâmple…  

Anii au trecut, au trecut mult prea 
repede, parcă s-a împuţinat rezervorul lor sau s-
a accelerat mişcarea de rotaţie şi cea de 
revoluţie a pământului – una fiind, cred eu, 
legată de cealaltă –, sau poate că, acolo, sus, 
sus de tot, s-a decis să se facă economie de 
timp, şi eu abia acum îmi dau seama cât de 
importanţi mai sunt cei care ne-au mai rămas… 
Dar gândul acesta vine foarte, foarte târziu, 
când florile deja s-au scuturat şi iarba s-a uscat. 

Nu ştiu ce o fi fost în capul ei să-şi 
asume un asemenea risc. Cred că n-a mai putut 
suporta. De patruzeci de ani îşi tot pune nişte 

picături în nas – o sticluţă întreagă la câteva 
zile, cel mult o săptămână – iar dependenţa de 
aceste picături este atât de mare, încât, ele au 
devenit mai importante ca aerul. Pentru că, pur 
şi simplu, fără ele, nu poate respira…  

Cred că operaţia în sine, oricât ar fi de 
dureroasă – deşi, probabil, durerea nu se simte, 
de vreme ce i se face anestezie totală sau 
generală, habar n-am cum i se zice –, poate că 
nu este prea periculoasă. Cel puţin, aşa spun cei 
care se pricep la chestii de-astea, adică medicii 
specialişti, chirurgii. Dar, când ai fibrilaţie 
atrială permanentă, diabet, glandă şi încă vreo 
câteva de-al de-astea, nici nu le mai ştiu 
numărul şi denumirea, e greu să nu te temi, să 
nu intri în panică. Dar uite că ea n-a intrat. Şi 
nici fătuca aia de vreo treizeci şi ceva de ani – 
chirurgul –, cea care şi-a asumat cu seninătate 
această intervenţie. Gi, adică ea, soţia mea, cea 
care se află acum pe masa de operaţie, undeva, 
nu prea departe de acest loc în care eu mă simt 
ca în mijlocul unei avalanşe sau al unui râu care 
se apropie de o cascadă, mi-a povestit, pe scurt, 
discuţia ei cu doctoriţa: 

„- De ce nu v-aţi operat până acum?” 
„- Am urmat nişte tratamente, m-am 

temut, nu ştiu…” 
„- Aiurea, n-aţi găsit o fraieră ca mine 

care să vă opereze!” 
„- Cei de la „Parhon” n-au vrut să mă 

opereze de glandă. Mi-au zis că este prea 
periculos pentru mine. După o săptămână de 
internare, m-au trimis acasă…” 

„- Este altă mâncare de peşte, dar, mă 
rog, treaba lor, eu am altă specialitate. Punct. 
Mai am şi altă treabă. Trebuie să intru în sala 
de operaţii. Din acest moment, sunteţi internată. 
Mâine, la prima oră, facem nişte analize, iar 
poimâine vă operez. De acord?” 

„- De acord!” 
Apoi doctoriţa a făcut o întoarce bruscă 

la 180 de grade şi s-a dus acolo, în sala de 
operaţii, pentru a rezolva o problemă esenţială 
pentru un alt om, pentru un om-pacient, care nu 
aude, nu poate respira sau cine mai ştie câte 
complicaţii sunt sau se pot ivi sub acoperirea 
celor trei iniţiale, ORL, de a căror semnificaţie, 
probabil că jumătate din populaţia ţării habar n-
are…  

…Aici, pe acest hol, sunt vreo şapte sau 
opt ca mine. Un bărbat cam de vârsta mea, care 
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mi se pare o maşinărie de zâmbet 
circumstanţial, de întrebări, de conformisme şi 
de amabilităţi de tot felul, îşi face de lucru ai 
ceva ca un comerciant ambulant. Nu trece nici 
un personaj în halat de spital – medic, asistentă 
sau ce o fi –, fără ca el să nu-l întrebe ceva şi să 
nu-i spună ceva. Mi se pare de-a dreptul 
penibil, dar e treaba lui. Două femei de condiţia 
găinilor care cotcodăcesc de fiecare dată când 
fac un ou, poartă un dialog nedefinit şi 
interminabil, aproape în şoaptă, rezemate de o 
masă metalică acoperită cu o prelată. O 
puştoaică de vreo douăzeci de ani este 
bombardată cu informaţii şi amabilităţi cam din 
toate părţile. Din cinci în cinci minute. De pe 
cele două uşi şi de pe cele două scări – una care 
urcă, alta care coboară –, apare, din minut în 
minut, câte un personaj masculin din această 
instituţie, cu sau fără stetoscop, care se apropie 
familiar de ea şi îi spune câte ceva, într-un 
limbaj pe care eu nu-l cunosc şi nu-l înţeleg, 
pentru că nu-l ascult. Puştoaica mi se pare a fi 
un fel de general care conduce o bătălie 
nevăzută, iar stetoscopiştii sau nestetoscopiştii, 
un fel de curieri care-i aduc veşti de pe câmpul 
de luptă.  

Bravo, generale!  
La doi paşi şi jumătate de mine, se află o 

ecusonistă (fără ecuson), cu picioare lungi şi o 
frumuseţe standard (funcţionară la bănci, 
societăţi private sau cu capital de stat), care 
aşteaptă aparent liniştită veşti de dincolo de 
aceiaşi pereţi care ascund sau adăpostesc 
temerile şi speranţele tuturor celor de aici. 
Fiecare are, acolo, dincolo de perete, pe cineva 
drag şi vrea să ştie, cu orice preţ, ce e cu el, 
cum se simte, dacă a supravieţuit sau nu, dacă e 
bine sau rău… 

Explorarea vecinilor mă scoate puţin din 
propria mea stare de aşteptare chinuită. Inima 
îmi bate cu putere, ca înaintea primului salt cu 
paraşuta. Toţi cei din marea noastră familie 
aşteaptă, cred, veşti de la mine. Le-am spus că 
se află în sala de operaţii şi, acum, ei, toţi, 
aşteptă, probabil, să le spun care-i situaţia. Ce 
să le spun?! 

Îmi fac fel de fel de gânduri cenuşii, 
unele chiar negre, ca smoala. Tare mă tem că 
inima ei nu va rezista, că doctoriţa şi-a asumat 
o responsabilitate mai mare decât puterile ei, 
că… Nimeni nu poate şti cu precizie ce se 

întâmplă în trupul complicat, cel mai complicat 
de pe lume, al unui om. Pentru că dincolo de 
carapacea de carne, oase, apă şi rahat, se află 
mecanismul cunoaşterii, adică sufletul, spiritul, 
viaţa… 

- Este în regulă, nu vă faceţi griji… 
În faţa mea se află domnişoara care a 

pregătit-o pe Gi pentru operaţie. Mă 
impresionase îndemânarea şi siguranţa cu care-i 
introdusese pe nări nişte feşe albe, subţiri şi 
foarte lungi, impregnate cu nu ştiu ce. Apoi o 
încurajase, iar eu o întrebasem unde ar trebui să 
stau ca să aflu veşti…  

„- Veniţi cu mine, am să vă arăt unde să 
aşteptaţi.” 

Ne înghesuiserăm toţi trei – ele două şi 
eu – într-un lift de patru persoane, coborâsem 
apoi nişte scări – scările din faţa mea –, 
domnişoara cu halat alb făcuse o pauză de zece 
secunde, îmi explicase că, aici, pe acest hol, 
trebuie să aştept, apoi dispăruse, împreună cu 
Gi dincolo de zid… 

Acum se uita la mine cu nişte ochi vii, 
liniştiţi, mulţumită parcă de vestea bună pe care 
tocmai mi-o dăduse. Îi spun un „Mulţumesc, 
domnişoară!”, ca şi cum aş fi ieşit teafăr dintr-o 
avalanşă care m-ar fi purtat, prin albul pur şi 
nimicitor al zăpezii panicate, din creierii 
muntelui la picioarele lui.  

- Aşteptaţi-mă câteva minute, apoi vom 
merge împreună în salon, unde veţi aştepta să 
se întoarcă doamna. Acum este la terapie 
intensivă…. 

Frumoasă, pricepută, liniştită, sigură pe 
ea, tocmai potrivită, cred eu, pentru o astfel de 
meserie, domnişoara apare după trei patru 
minute şi îmi face semn să o urmez. O urmez 
bucuros şi liniştit. Uniforma albă de sub halatul 
de spital reliefează un trup tânăr, proporţionat, 
căruia domnişoara fără stetoscop nu-i acordă, 
se pare, nicio atenţie. După cele câteva trepte, 
facem câţiva paşi pe un coridor luminos, apoi 
intrăm într-un lift, acelaşi cu care am coborât. Îi 
spun că vestea pe care mi-a dat-o valorează un 
miliard, dar eu nu pot să-i ofer decât o floare, 
pe care o rog să şi-o aleagă şi să şi-o cumpere 
însă singură. Îi dau o bancnotă de 50 de lei. 
Refuză. Îmi spune că acel cuvânt frumos, pe 
care tocmai i l-am spus – Mulţumesc – ţine loc 
şi de bancnotă şi de floare.  
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Mă lasă pe holul de la etajul patru. Ar 
trebui să mă duc în salon, dar nu mă încumet. 
Este, totuşi, un spital, iar într-un spital nu umbli 
cum vrei tu, cum te taie pe tine capul. Am să 
aştept aici, pe hol, să fie adusă Gi, probabil, cu 
celălalt lift, cu liftul mare, pe o targă… Sunt 
bucuros că operaţia a reuşit şi că n-a rămas 
pentru totdeauna acolo, pe masa aceea albă… 

Sun toate neamurile şi le dau vestea cea 
bună. Probabil că răsuflă toţi uşuraţi. O 
cumnată de-a ei, începe să plângă în telefon, 
mulţumind, printre lacrimi, Domnului…  

…După masă, când Gi începe să-şi 
revină, apare şi doctoriţa. Pare o studentă 
dezinvoltă, cu aer simplu, de colegă de grupă, 
responsabilă cu portul unor lănţişoare de aur, 
cercei, brăţări şi inele prinse pe toate degetele 
care acceptă aşa ceva.  

Mi se pare o femeie-băieţoi. Seamănă 
foarte mult cu o fată de la mine din sat, care-mi 
plăcea cam prea mult pe vremea aceea, pentru 
că era optimismul întruchipat, tot timpul râdea 
şi nu se supăra niciodată, chiar dacă îi vorbeai 
urât sau îi dădeai o palmă… 

- Mulţumesc, domnişoara doctor – spun 
eu aproape încurcat –, a fost o operaţie pe nasul 
ei, dar şi pe inima mea. Nu ştiu cum o fi fost pe 
nasul ei, dar cea pe inima mea a reuşit cum nu 
vă imaginaţi. Mare curaj! 

- Curajul îi aparţine ei, riscul mie. În 
cazul dumneavoastră riscul a fost zero. Eu mă 
ocup doar de nasuri şi de urechi… Dar mă 
bucur că v-a plăcut. Aveţi grijă, totuşi, de inima 
dumneavoastră. Nu vă jucaţi prea mult cu ea… 

Doctoriţa minionă, cu aer de fetiţă 
dezinvoltă şi cochetă, se convinge încă odată că 
opera ei este în regulă, face o glumă cu nasul 
meu, apoi se întoarce brusc, atât de brusc încât 
rochia i se ridică peste genunchi, dezvăluind, 
cum scria Baudelaire, „une jambe de statue”, 
albă şi puternică, şi dispare dincolo de uşă, pe 
coridorul plin de lumină şi presărat cu câţiva 
pacienţi nerăbdători să o vadă şi să îi vadă. 
Trece ca taifunul printre ei, dar îi scanează pe 
toţi. În uşa cabinetului, se întoarce la fel de 
brusc, dezvelindu-şi din nou genunchii şi 
coapsele inferioare, foarte bine desenate de 
Creator, pentru a pronunţa acel cuvânt atât de 
uzual şi de important: 

- Următorul!  
 

Gheorghe VĂDUVA 
 

    
         Niculae DAN 
 

UN FAPT DIVERS 
(PAIELE POPII) 

 
 Tot ce urmează a fi povestit, iubite 
cititorule, s-a derulat într-o vară ( prin anii 
cincizeci ai veacului trecut) într-un sat aşezat 
pe cursul mijlociu al Mureşului. 
 Truditorii ogoarelor și-au dus, siliți să 
facă așa, recolta de grâu și alte păioase, pe aria 
stabilită afară din sat și nu în curtea fiecărui 
proprietar cum din moși-strămoși se făcea. 
Oamenii vedeau în această arbitrară poruncă 
posibilitatea ca autoritățile să poată mai sigur a 
acapara cât mai mult (uneori chiar tot) rodul 
câmpului. Motivul ”cotele obligatorii” către 
stat. Și pentru ca jaful acesta să se producă 
”exemplar”, în echipa ce supraveghea operația 
ticăloasă erau numiți unii bărbați cu un nivel 
discutabil al conștiinței, de o moralitate 
îndoielnică. Erau din rândul celor ce aplicau 
orbește ”lupta de clasă” ceea ce însemna 
ruinarea și distrugerea celor mai vrednici 
gospodari ai satelor pe motiv că acei ”chiaburi” 
au strâns averi pe seama altora, 
exploatând…Cei ce dijmuiau ce rezulta din 
batozarea snopilor erau din aceeași categorie cu 
I.P. care, la căminul cultural unde se ținuse 
adunarea pentru ”alegerea” echipei de la arie, l-
a întrebat pe activistul de partid care citise lista 
cu cei propuși: ”tovarășe, pe mine de ce m-ați 
propus că eu nu știu carte, nici să scriu, nici să 
citesc?” Răspunsul a fost:” Stai jos că oameni 
vrednici ca dumneata ne trebuie”… 
 Și alături cu tot satul și-a clădit grâul în 
stog și preotul care era fiul unui agricultor 
model până atunci, acum declarat ”chiabur”. În 
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urma politicii ”înțelepte” dusă de cei cocoțați 
în fruntea obștei, bunii gospodari de mai înainte 
se ruinau văzând cu ochii. Între ei și popa care 
acum mai avea doar o vacă… 
 A treierat grâul și, ca destui alții, a 
constatat că întreaga recoltă de categoria întâi 
(grâul ales) se reține drept cotă pentru stat. 
Acasă a fost nevoit să plece cu ceva boabe 
amestecate cu sămânță de buruieni. N-a avut ce 
face și cu amărăciune în suflet, a tot amânat să-
și transporte paiele de la arie. După un timp, 
când se terminase treieratul, pe arie mai 
străjuiau ici-acolo paiele câtorva oropsiți… 
 Într-o seară din toamna anului 
respectiv, la cârciumă se cinsteau T.C. și I.T. 
care aveau grijă să treacă pe aici de fiecare dată 
când mergeau acasă. Prezent în crâșmă era de 
obicei și un terchea-berchea ce mai scurgea 
paharele înainte de închiderea localului. 
Amețiți de tăria consumată, cei doi puși să 
conducă satul, l-au chemat la masă pe acela 
care în opinia colectivă nu merita ”nici doi 
bani” și i-au promis ”o fele”(0,5 l) de țuică 
dacă se duce și aprinde paiele popii. Bețivanul 
a luat ce i se promise și dus a fost. 

 
”Nodul”- lemn 

-   dimensiuni:  74/78/115 cm 
 A doua zi tot satul era plin că în timpul 
nopții au ars paiele popii… 
 Duminica ce a urmat, după terminarea 
slijbei la biserică, preotul s-a adresat 
credincioșilor zicând: 
 ”Aţi auzit ce mi s-a întâmplat. Acum nu 
am ce așterne în grajd pentru vacă. Nu știu cine 

a făcut batjocura asta. Îl rog să vină să îmi 
spună cu ce l-am supărat. Nu aștept nici o 
despăgubire…” Toată lumea se întreba cine 
poate fii făptașul. Cum nu se prezenta nimeni 
care să recunoască, preotul a repetat în trei 
duminici apelul. 
 Şi s-a scurs o zi,o săptămână, o lună, una 
după alta și nici un semn de nicăieri. Se vorbea 
că unul și altul ar fi bolnavi, mai murea câte un 
bărbat sau o femeie. Între cei betegi s-a aflat că 
ar fi și cel ce luase ”felea” de țuică. După un 
timp ajunse atât de slăbit că nu se mai putea 
ridica din pat deși era cam pe la 40 de ani. După 
o noapte de zbucium și gemete, făcu semn soției 
să se apropie și zise: 
 ”Du-te la popa și spune-i că-l rog să mă 
ierte pentru că eu i-am aprins paiele”. S-a 
tulburat rău biata femeie certându-l că nu i-a spus 
atâta timp. Nenorocitul a mai adăugat că așa i-au 
dat poruncă cei ce l-au îndemnat. 
 S-a dus, cu ruşine și umilință femeia și l-
a rugat pe preot precum îi zise bolnavul. 
Răspunsul a fost scurt:”Prea târziu !”… 
 După câteva zile cel vinovat a murit… 

Niculae DAN 
 

RAPORT SENTIMENTAL LA 

ÎNMORMÂNTAREA UNEI UZINE 

 
Treceam cu maşina, în drum spre casa 

părintească, pe lângă gradul lung de câţiva km 
care delimita cândva incinta unei mari uzine 
metalurgice, care producea, sârmă, produse de 
sârmă, cuie, laminate, oţel în cuptoare electrice, 
de existenţa şi functionarea căreia au fost legate 
timp de aproape 100 de ani viaţa, destinele, 
aspiraţiile, speranţele şi viitorul generatiilor de 
oameni care au trăit in zonă, şi-au constituit 
familii, în care au trăit şi s-au bucurat, bunici, 
copii, nepoţi şi strănepoţi, mândri de uzina în 
care lucrau, in mare majoritate devotati ei şi 
meseriilor pe care le practicau. Aici a lucrat o 
periodă tatăl meu, şi aproape toţi părinţii 
foştilor mei colegi şi prieteni din şcoala 
generală, aici au lucrat unchiul Teofil, fratele 
mamei şi o parte din membrii familiei lui, uzina 
făcea parte practic din familiile noastre ca o 
soră mai mare, puternică şi ocrotitoare. 
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Uzina ca organizaţie, ca entitate 
economică, era o structură vie, plină de 
dinamism, în care se întâmpla în fiecare clipă 
câte ceva, iar suma acetor întâmplări, perfect 
coordonate era integrată în cantitatea şi 
calitatea produselor ce se livrau pentru nevoile 
ţării sau pentru export în peste 40 de ţări. 

La momentul ei de maximă dezvoltare 
asigura locuri de muncă stabile pentru peste 
9000 de oameni cu familiile lor, iar pe 
orizontala activităţii economice alte zeci de mii 
de oameni ai ţării aveau rosturile existenţiale, 
raţiunea lor de a fi şi a trăi, dependente de 
activitatea din această uzină.  

În cadrul ei funcţionau pe lângă secţiile 
de bază, oţelăria cu cuptoare electrice, 
turnătoriile, laminorul de profile, laminorul de 
sârmă de oţel pentru fier beton, cele patru 
imense trăgătorii de oţel moale, şi de oţel tare, 
secţiile de zincare, secţia de cabluri de 
tracţiune, secţia de cabluri electrice, fabrica de 
flux pentru electrozi de sudură, o serie de 
ateliere specializate, atelierul mecanic central 
pentru piese de schimb, atelierele electrice şi 
staţiile de transformare pentru alimentare, 
atelierul auto, atelierul de electrocare, atelierele 
de proiectare, centrul de calcul, atelierul de 
bobinaj, atelierul auto, precum şi laboratoare de 
testare a calităţii, laboratorul de încercări 
fizico-mecanice, laboratorul chimic ş.a.. 

Mare parte din aceste activităţi erau 
adăpostite în construcţii industriale echipate cu 
macarale şi poduri rulante, dispozitive speciale 
de ridicat şi manipulat colacii de sârmă, 
sisteme automate de transport al colacilor de 
fier beton, laminat cu 40 m/s în performantul 
Laminor III importat în anii 70 din RFG, 
cuptoare tunel, cuptoare cu vatră păşitoare şi 
multe alte utilaje complicate care erau 
întreţinute permanent, totul era funcţional, iar 
funcţionarea aşa cum am spus era neîntreruptă 
şi bine stăpânită în parametrii necesari  pentru a 
obţine  produsele de calitatea specificată în 
caietele de sarcini şi în comenzile 
beneficiarilor, care nu erau puţini şi de regulă 
foarte exigenţi. 

Arhitectura halelor care găzduiau şi 
valorificau în multidunea de procese de 
producţie, această uriaşă bogăţie, purtau forma 
şi pecetea vremurilor în care au fost realizate, 
unele în cărămidă roşie aparentă, construcţii 

elegante proiectate şi realizate la începuturi 
între cele două războaie, altele în stilul anilor 
70 şi 80 cănd uzina a cunoscut perioada de 
maximă creştere şi dezvoltare. 

Totul funcţiona ca un ceas bine reglat 
şi întors la timp. Se lucra în 3 schimburi la 
secţiile cu foc continuu oţelăria, trăgătoriile şi 
laminoarele, 7 zile pe săptămână, aveau tot 
timpul materia primă necesară şi aveau 
asigurată desfacerea. Forţa de muncă era 
recrutată în mare parte din oraşele şi satele din 
jur, pe o rază de 15-20 km. Uzina avea propria 
ei şcoală profesională, instituţie cu tradiţie, 
bine finanţată, cu personal didactic calificat şi 
devotat, şcoală în care timp de 3 ani elevii se 
pregăteau ca muncitori, strungari, frezori, 
lăcătuşi, turnători, oţelari, trefilatori, sudori, 
electricieni, mecanici, termişti tratamentişti 
ş.a., dar şi maiştri pentru toate specialităţile 
necesare uzinei. În uzină lucrau sute de ingineri 
performanţi pe specialităţile, metalurgi, 
energeticieni, electrotehnişti, electronişti, 
mecanici, ingineri specialişti în tehnologia 
construcţiilor de maşini, informaticieni, 
automatişti, constructori, chimişti, precum şi 
economişti, jurişti, personal tesa şi 
administrativ ş.a.. 

Ritmul vieţii acelor meleaguri era 
reglat de ritmul orelor de schimb, 7,15,23. Zeci 
de autobuze asigurau transportul muncitorilor 
din localităţile de domiciliu la uzină şi retur. 
Practic întreaga suflare respira în acord cu 
nevoile uzinei, reglată de sunetul sirenei care 
anunţa orele de schimb, orele de pauză de masă 
şi de reluare a lucrului. Era un spectacol uriaş 
oprirea motoarelor în această pauză, zumzetul 
continuu înceta pentru o jumătate de oră, 
tăcerea se instaura cu aceeaşi autoritate cu care 
ani de zile mai târziu am constatat, instaurarea 
ei la intrarea în şabat în marile oraşe din tara 
sfântă pentru 24 de ore la sfarşit de săptămână. 

Pe lângă uzină şi patronate de ea, s-au 
înfiinţat şi dezvoltat Clubul de fotbal, a cărui 
primă ehipă juca în divizia B şi ajunsese să 
dispute şi o finală a Cupei Romaniei, Clubul de 
tenis de câmp unde s-au format şi au activat 
viitori campioni la nivel national, Clubul de 
Box amator, care a dat de asemnea campioni 
naţionali, echipa de dansuri populare şi alte 
activitati cultural artistice. Oraşul era cunoscut 
şi prin aceste performanţe de care toţi locuitorii 
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lui şi toţi lucratorii din uzină erau foarte 
mândri. 

Uzina avea propria ei tipografie de 
mici dimensiuni şi un ziar propriu 
Metalurgistul în care pe lângă ştirile şi 
informatiile cu rol de propagandă erau 
creionate şi prezentate frecvent portrete de 
muncitori exemplari care străluceau prin 
performanţe, seriozitate şi disciplină, ataşament 
şi solicitudine faţă de nevoile uzinei. 

Toate aceste imagini şi amintiri îmi 
răscoleau sufletul şi mintea privind la dezolarea 
care a pus stăpânire peste toate şi peste tot. 
Nimic nu mai era întreţinut, halele arătau 
geamuri sparte ca nişte cranii cu ochii scoşi din 
orbite, zidurile se coşcoveau, utilajele câte mai 
erau, înţepeniseră şi se măcinau încet dar sigur 
sub agresiunea permanentă a ruginei. Aşteptau 
în linişte şi parcă foarte triste să fie demontate 
şi date la fier vechi, pentru a umple buznarele 
fără fund ale unor profitori ai vremii şi ale 
noilor patroni. 

Nu mai existau nici autobuzele, nici 
autogara, nici forfota de camioane ce cărau 
marfa, nici garniturile de tren care se încărcau 
cu regularitate în gară cu uriaşe cantităţi de 
produse de mare diversitate, odată cu moartea 
uzinei a murit o lume, s-au instalat 
atotstăpânitoare sărăcia şi disperarea, a început 
sa bată un vânt de plecare, de rispire. Rămaşi 
fără slujbe tinerii au luat drumul Europei, dintr-
un singur sat în urmă cu câţiva ani erau plecaţi 
400 de oameni în Spania în marea lor 
majoritate, tineri, energici şi dornici să îşi 
făurească un viitor. Reducerea treptată a 
activităţii uzinei în ultimii ani un fel de moarte 
lentă sfârşită tragic i-au determinat să-şi încuie 
casele şi să plece, ameninţând cu uitarea şi 
disoluţia elementelor de stabilitate şi 
continuitate seculară care au făcut să dureze şi 
să se dezvolte acea zonă până la stadiul ei de 
azi. Au rămas adeseori în urmă bătrânii 
statornici şi disperaţi în atitudini de încremenire 
mută stând pe la porţi cu privirile aţintite în 
zarea nemărginită, într-o perpetuă, aşteptare a 
celor dragi sau măcar a unui semn din partea 
lor. Acest exod îmi aducea aminte de ţăranii 
din Moldova, în anul groaznicei perioade de 
secetă din 1946. 

In faţa hotelului din micul orăşel 
transilvan unde a funcţionat uzina puteai vedea 

încă din 2004 o pancarctă pe care scria 
Câmpia-Turzii Spania 85 Euro, Câmpia-Turzii 
-Spania dus întors 120 Euro, nu era indicat nici 
un oraş din Spania, nici o localitate, nu erau 
importante, pentru profitabilitatea acestei 
afaceri prospere. 

În anii de după privatizare când 
conform propovăduitorilor religiei reformei 
urma să se instaleze managementul privat, mult 
mai eficient şi mai performant în teorie, uzina 
s-a micşorat neîncetat, activităţile s-au 
împuţinat, tot mai mult atât ca volum cât şi ca 
diversitate, secţiile s-au închis rând pe rând, 
până când într-un incredibil şi sfâşiitor final 
uzina a fost vândută de noii proprietari, la 
pachet cu încă trei mari uzine metalurgice din 
ţară pentru fabuloasa sumă de 70 de euro. Banii 
nu ajungeau nici cât pentru necesarul unui 
amărât care visa să apuce drumul disperării 
spre promiţătoarea Spanie, pentru a încerca să 
clădeasca acolo un castel de nisip. 

Nici o autoritate a statului român nu a 
avut nimic de obiectat, nimic de investigat, nimic 
de apărat, nimic altceva decât grija că propriearul 
care a facut această umilitoare tranzacţie cu 
rezultatele muncii poporului român, mai are de 
primit o sumă de bani de la stat reprezentând TVA 
neretumat. 

 

 
 

Costel Iacob 
”Masina de calatorit” 

tehnica mixta: metal si lemn 
dimensiuni:  56/102/106 cm 
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Ultimii lucrători daţi afară, care mai 

locuiesc în satele din jur, ies în drum dimineaţa 
lipsiţi de speranţe şi orizont, povestind amintiri 
şi întâmplări din viaţa lor trecută, în mare parte 
legate de uzină, unde aveau un statut, o 
profesie, un rost : recunoaşterea propiei lor 
valori, care îi făceau să se simtă oameni stăpâni 
pe destinele lor. 

Disperarea, grija fără de margini, 
nesiguranţa şi neliniştea se întind ca o pălălaie 
pustiitoare peste sufletele şi inimile locuitorilor 
care au mai rămas în oraşul Câmpia Turzii şi în 
cel puţin zece comune din jur, toate generate de 
vestea îngrozitoare la auzul căreia ar trebui 
îmbrăcate haine de doliu "A murit Industria 
Sârmei!", ştire venită din înaltul murdar al 
deciziilor celor care au guvernat şi guvemează ţara 
pe principii de drept, pe principiul încurajării şi 
susţinerii intereselor celor puţini, lacomi şi lipsiti 
de scrupule în defavoarea marii majorităti, a 
oamenilor care îşi caştigă existenţa de zi cu zi 
muncind din greu străduindu-se să se vândă, să se 
valorifice, să-şi vândă forţa de muncă de azi pe 
mâine, aşa cum se valorifică orice marfă scoasă la 
piaţă pentru vânzare şi cumpărare. Nenorocirea 
acestora din urmă este că sunt tot mai puţini 
cumpărători, iar preţurile pe care aceştia le plătesc, 
adică salariile, sunt din ce în ce mai mici, mai 
umilitoare şi mai incărcate de batjocură, aroganţă 
şi dispreţ. 

La marile inaugurări de obiective 
economice politicienii vin buluc, ies în faţă, taie 
panglici şi scot panglici pe gură, dar pentru că 
asta nu este suficient pentru a sublinia 
solemnitatea momentului, invită şi câte un sobor de 
preoţi pentru a face o slujbă de slavă şi 
mulţumire pentru a impresiona şi a convinge o 
dată în plus alegătorii de, valoarea şi mareţia 
rezultatelor pe care ei politicienii şi le însuşesc. La 
trista dispariţiei a Uzinei, politicienii se ascund, 
dau bir cu fugiţii dar cineva, poate oropsiţii 
afectaţi de pierderea locurilor de muncă şi a 
speranţei, ar trebui să invite acelaşi sobor de preoţi 
pentru o slujbă, de această dată de prohod şi 
pomenire a celor care au ostenit ca această uzină 
să se nască şi să se dezvolte pentru binele 
oamenilor. 
Iar punctul culminat al slujbei de prohod, va fi 
citirea Fericirilor, îndemnând oamenii sa fie 
săraci cu duhul, să nu cerceteze cauzele, să fie 

blânzi cu cei ce le-au distrus uzina, să fie 
milostivi cu cei ce le-au luat pâinea de la gură, să 
fie făcători de pace, dar şi să fie însetaţi de 
dreptate şi adevăr pentru că şi setea de dreptate şi 
adevăr este una din marile virtuţi creştine. 
Gheorghe INDRE  18 iunie 2013 
 
 

 
 
Copia scrisorii de felicitare primită din 
partea Excelenţei sale Philippe GUSTIN 
Ambasador al Republicii Franceze la 
Bucureşti 
 

 
Colonelul Ion Mazere în mijlocul elevilor de 
la Luna la serbarea de sfarsit de an in iunie 2
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Opinii 

 

 
        
     Lucian GRUIA       
          

S-a născut la 1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul Cluj. 
Absolvent al Facultăţii de electrotehnică din cadrul 
Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara, în 
anul 1974.Colaborator cu versuri, proză, eseuri, recenzii 
la majoritatea revistelor literare din ţară.  

Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din 
anul 2002. 

Cărţi publicate: 
1. Viaţă de garsonieră (versuri), Ed. L'etoile d'argent, 
Namur, Belgia, 1993; 
2. Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 1997; 
3. Universul formelor lui Brâncuşi, Ed. Fundaţiei C. 
Brâncuşi, Târgu Jiu, 2001; 
4. Brâncuşi – repere şi interferenţe, Ed. Romania Press, 
Bucureşti, 2001 
5. Ringul de box (versuri), Ed. Double P Press 
Production, Baia Mare, 2004; 
6. Momentul revelaţiei în Templul brâncuşian al 
eliberării (de ar fi fost să fie…), Ed. Double P Press 
Production, Baia Mare, 2004 (ediţie trilingvă română, 
franceză, engleză); 
7. Speranţa (versuri), Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2008; 
8. Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi, Ed. Feed 
Back, Iaşi, 2008: 
9. Câine în rugăciune (proză scurtă), Ed. Deliana, 
Bucureşti, 2009.  
10. Comentarii la exegeza brâncuşiană (recenzii), 
Princeps Edit, Iaşi, 2012  
11.Culorile nelinştii (opera omnia – proză scurtă 
contemporană), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012  
12. Ad libitum (opera omnia – publicistică şi eseu 
contemporan), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012  
13. Lucian Blaga, universzul clepsidră şi matricea 
stilistică (Princeps Edit, Iaşi, 2013) 

 
Comunicări susţinute la simpozioanele anuale 

“Brâncuşi” (Târgu-Jiu), publicate în voklume 
colective:  
- Universul lui Brâncuşi (BRÂNCUŞI ACUM -Ed. 
Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997); 

- Materializarea matricei stilistice mioritice în sculptura 
brâncuşiană (PAŞI PE NISIPUL ETERNITĂŢII - Ed. 
Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997); 
- Interioarele lui Brâncuşi (BRÂNCUŞI ŞI 
TRANSILVANIA - Antologie de Constantin Zărnescu, 
Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2001); 
- Portretul psihologic al sculptorului Constantin 
Brâncuşi (revista Brâncuşi, 2005). 

Alte comunicări: 
- la Institutul de filosofie al ACADEMIEI ROMÂNE: 
Problematica limitei în sculptura brâncuşiană 
(BRÂNCUŞI, ARTIST-FILOSOF – Ed. Fundaţiei 
“Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2001); 
- în Aula Academiei Române în cadrul secţiunii de 
filosofia ştiinţei: Academicianul profesor Mihai 
Drăgănescu la 75 de ani de trudnică şi rodnică existenţă 
(MIHAI DRĂGĂNESCU IN MEDIAS RES, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2004) 

 
BRÂNCUŞI A REDESCOPERIT 

TRADIŢIA ROMÂNESCĂ 
Gh. Indre : Domnule Gruia sunteţi un 

brâncuşolog cunoscut, cum s-a petrecut prima 
întâlnire a dv. cu sculptura lui Brâncuşi? Ce v-a 
atras şi va determinat să investiţii ani de muncă 
pentru a aduce ceva nou şi original pe un teritoriu 
de cercetare şi despre o personalitate asupra căreia 
s-au aplecat deja nenumăraţi cercetători, critici şi 
oameni de cultură ? S-au scris multe cărţi despre 
opera sculptorului, ce noutăţi aduc cărţile dv? 

L. Gruia : După absolvirea Facultăţii de 
electrotehnică din Timişoara, în anul 1984, am fost 
repartizat în Bucureşti şi frecventam bibliotecile 
pentru că mă peocupa literaratura şi arta. Aşteptând 
să mi se aducă o carte, la Biblioteca Naţională, pe 
masă era un album Brâncuşi. Răsfoindu-l, am 
rămas uimit. Văzând perfecţiunea formelor şlefuite, 
rotunde, strălucitoare mi s-a părut că ele provin de 
pe planeta Marte, nu credeam că mâna unui 
pământean poate produce asemenea artefacte 
desăvârşite. Apoi am studiat tot ce am găsit despre 
opera scultorului şi mi-am scris cărţile. Toate 
conţin viziuni originale. 

În Universul formelor lui Brâncuşi, am 
reunit pe o planşă toate sculpturile realizate de 
titanul din Hobiţa, aşezându-le pe serii : animale 
subpământene, animale amfibii, peşti, păsări, oameni 
şi himere. Am constatat astfel că Brâncuşi a creat o 
lume după modelul biblic, vieţuitoarele sale ocupând 
toate mediile de viaţă posibile.   
În Momentul revelaţiei în templul brâncuşian al 
eliberării (de ar fi fost să fie…) mi-am închipuit ce 
ar fi vrut să ne comunice artistul prin acest templu-
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mausoleu, proiectat pentru maharadjahul Yeswant 
Rao Holcar de Indor şi din păcate nerealizat.  
Templul urma să aibă forma Coloanei sărutului cu 
dublu capitel, în interiorul căruia s-ar fi ajuns printr-
un pasaj subteran. Interiorul ar fi adăpostit un bazin 
cu apă şi următoarele sculpturi: 

- trei Păsări în spaţiu (una din bronz 
polisat, amplasată pe latura estică, una din marmură 
neagră pe latura nordică, una din marmură albă pe 
latura sudică); 

- Regele regilor/Spiritul lui Buddha 
pe latura vestică; 

- Coloana sărutului cu simplu capitel, 
susţinând urna cu cenuşa funerară a prinţesei 
indiene, pe latura sudică, alături de Pasărea de 
marmură albă. 

Pereţii camerei ar fi fost acoperiţi cu fresce 
reprezentând păsări în zbor. 

Vizitatorul ar fi pătruns în pasajul subteran 
descendent şi ar fi urcat, în continuare, până în 
camera de meditaţie. 

Aici, în clar – obscurul incintei, ar fi înaintat 
până la marginea bazinului cu apă, unde l-ar fi 
întâmpinat o Coloana sărutului cu simplu capitel 
susţinând urna funerară cu cenuşa defunctei 
(maharana Sanzogita Devi).       

Meditând asupra vieţii noastre efemere, 
pelerinul ar fi cercetat încăperea, înconjurând 
bazinul. Ar fi descoperit cu surprindere, conform 
părerii mele, săpate în marginea nordică a bazinului 
nişte locaşe curbate organic (şănţuleţe semicirculare 
având un diametru egal cu cel al picioarelor 
omeneşti), învitându-l să îngenuncheze.  

Privind prin penumbra încăperii, omul 
îngenunchiat pentru reculegere ar fi întrezărit, 
conform aranjamentului pe care-l propun, sculpturile 
menţionate, adăpostite în nişe. 

Înainte de iluminarea naturală (printr-un 
orificiu circular practicat în tavan) a încăperii, 
sculpturile ar fi părăsit nişele lor şi acţionate de 
mecanisme electrice silenţioase ar fi poposit pe 
marginile bazinului cu apă, înclinându-se uşor, 
alăturându-se parcă vizitatorului aflat în reculegere. 
În penumbra încăperii, s-ar fi distins neclar în acest 
moment, contururile sculpturilor ca nişte umbre. Şi 
deodată lumina ar fi pătruns în incinta sacră, 
coborând sofianic prin nişa tavanului, iluminând 
frescele cereşti reprezentând Păsări în zbor, de pe 
peretele vestic, transformând deodată Pasărea de 
aur într-o flacără orbitoare. Cel îngenunchiat în 
meditaţie ar fi fost o clipă orbit/strivit, luând poziţia 
aplecată a Rugăciunii brâncuşiene, identificându-se 
cu starea spirituală a acesteia, trebuind să-şi 
coboare privirea în bazinul cu apă.  

Îngenunchiaţi în Templu, am fi descoperit 
uluiţi, propriul nostru chip reflectându-se în oglinda 
apei împreună cu imaginile sculpturilor brâncuşiene 
sosite pe marginea bazinului: Pasărea albă a vieţii 
noastre efemere, Pasărea neagă a morţii noastre 
viitoare, Coloana sărutului cu simplu capitel 
purtând urna cu cenuşa funerară a defunctei iubite 
şi cu Regele regilor, adică Dumnezeu – Tatăl. Şi 
toate formele reflectate s-ar fi întâlnit într-o cruce. 

Ce am fi putut noi îngâna în această clipă 
de extaz, decât finalul rugăciunii creştine, 
binecunoscute nouă: “În numele Tatălui, al Fiului 
şi al Sfântului Duh, Amin!” Şi fiecare dintre noi 
am fi simţit că suntem Fiul! Pentru că am fi 
constatat cu mândrie că am fi fost postaţi în dreapta 
Regelui regilor!   

Gh. Indre : Constantin Brâncu şi a fost 
fără nici o îndoială una dinte cele mai fascinante 
personalităţi a lumii artistice în sângerosul secol 
XX. A fost impresionant ca om şi ca mare creator, 
inegalabil din punctul de vedere al capacităţii sale 
de inovare şi descoperire a noi forme de expresie în 
sculptură. Care sunt pentru dumneavoastra 
trăsăturile definitorii ale omului Constantin 
Brâncuşi şi care sunt principalele dimensiuni ale 
artistului ? 

L. Gruia : Îmbrăcat în alb, la bătrâneţe, 
Brâncuşi oficia în atelierul său parizian ca un preot 
în templul său. Ca om, sculptorul era suspicios cu 
necunoscuţii pe care, dacă ajungea să-i aprecieze, îi 
trata prieteneşte, cu mâncăruri tradiţionale 
româneşti, gătite de el pe soba făcută de mâinile 
sale (ca şi întreg mobilierul). Nu s-a căsătorit, 
pentru că nu s-ar fi putut dedica şi familiei şi artei. 
A avut un băiat cu pianista Vera Moore, pe care nu 
l-a recunoscut, dar l-a ajutat financiar. Băiatul de 
atunci, John Moore, are acum peste 80 de ani, a 
trăit în Canada şi acum locuieşte în Franţa. 

Dimensiunile artistului Brâncuşi sunt 
colosale. Viziunile sale dau contur plastic ideilor 
absolute într-o viziune românească. Formele sale 
îmbină arhaicul cu modernul, naţionalul cu 
universalul. A vrut să realizeze zgârie-nori de 200-
400 m înălţime după modelul Coloanelor sale 
nesfârşite, din păcate oferetele de realizare au venit 
la bătrâneţe.   

Gh. Indre : În istoria culturală a poporului 
român strălucesc şi alte mari personalităţi cu 
vocaţie şi deschidere spre universalitate cum ar fi 
de exemplu : Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, 
Nicolae Iorga, George Enescu, şi mulţi alţii. Din 
documentările făcute şi din prodigioasa 
dumneavoastră activitate pe tărâmul creaţiei 
artistice, unde l-aţi poziţiona pe Brâncuşi în galeria 
acestor portrete ? Ce aduce el nou sau mai bine zis 
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ce confirmă el din valoarea creaţiei populare ce 
defineşte spiritualitatea inconfundabilă a acestui 
popor ?  

L. Gruia : Aşa cum stabileşte Lucian 
Blaga, specificul nostru se traduce prin viziunea 
senină asupra vieţii şi morţii, chiar dacă e 
nostalgică şi duioasă, precum la Eminescu. 
Rapsodia Română a lui Enescu ar constitui fondul 
ideal de prezentare al Ansamblului monumental de 
la Târgu-Jiu, parcurgând traseul de la Masa tăcerii 
spre Coloana fără sfârşit, trecând pe sub Poarta 
sărutului şi poposind o clipă în biserica Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel, de pe traseu. Iar Brâncuşi, 
prin Coloana fără sfârşit, reprezintă, prin formele 
sale „deal-vale” în succesiune verticală, după 
spusele lui Lucian Blaga: „cea mai înaltă ridicare a 
spaţiului mioritic”. Pentru că Brâncuşi, prin formele 
sale pline şi strălucitoare a vrut să ne transmită 
bucurie şi împăcare cu întregul univers. 

După cum am menţionat, Brâncuşi a 
intenţionat să creeze o întreagă lume, după model 
biblic. Monumentele sale de la Târgu-Jiu dau 
valoare de universalitate mesei, porţii şi stâlpului de 
cerdac de la casele tradiţionale româneşti. Din arta 
populară, Brâncuşi a preluat formele geometrice 
fierăstruite sau rotunde dar le-a dat o rotunjire 
organică prin care ele devin vii. Romboedrele 
Coloanei au muchiile curbate uşor, Începutul lumii 
nu e sferic ci ovoid. Opera lui Brâncuşi confirmă 
înalta spiritualizare a artei noastre populare, 
obţinute prin stilizare, adică prin tehnica eliminării 
inutilului şi reducerea formei la esenţe. 

 
 

Constantin Bâncuşi 
       Începutul lumii 
 
Gh. Indre: Care consideraţi că este relaţia 

dintre opera creată de Brâncuşi şi epoca în care a 
trăit ? Cât de mult a fost influenţată sau determinată 
creaţia marelui sculptor de evenimentele vremii şi 
de evoluţiile înregistrate în progresul tehnologic din 

acele vremuri ? Ce impact are dezvoltarea 
contemporană a tehnologiei informaţionale asupra 
valorificării, receptării şi perpetuării, mesajului 
cultural şi general uman al operei brâncuşiene? 

L. Gruia: Brâncuşi a redescoperit tradiţia 
românescă intrând în contact cu noile curente 
artistice promovate la Paris, care acordau atenţie 
primitivismului, exotismului şi cubismului. Dar nu 
s-a lăsat influenţat de acestea ci a stilizat arta 
tradiţională românească până când i-a dat 
semnificaţii universale. 

Păsările în spaţiu au fost comparate cu 
rachetele. Desigur că, prin prietenul său Henry 
Coandă, Brâncuşi cunoştea aceste forme care poate 
că l-au şi influenţat într-o oarecare măsură.  

Tehnologia informaţiei contribuie mult la 
promovarea operei lui Brâncuşi, prin internet, prin 
întreaga lume. Se pot vedea sculpturile sale în 
cadrul Muzeului de Artă Modernă din Paris care 
adăposteşte atelierul reconstituit al sculptorului. 
Mesajul operei brâncuşiene este mărturisit chiar de 
artist care afirmă că prin formele sale a vrut să ne 
ofere “bucurie curată”. 

Gh. Indre : Ce proiecte mai aveţi legate de 
studiul impresionatei opere reprezentată de 
sculptura lui Constantin Brâncuşi? 

L. Gruia : Am încheiat lucrarea Brâncuşi, 
reveriile materiei, care va fi lansată la Târgu-Jiu, 
anul acesta la 27 octombrie, când se vor aniversa 75 
de ani de la realizarea Ansamblului monumental din 
acest oraş, compus din : Masa tăcerii, Poarta 
sărutului şi Coloana fără sfârşit. 

 

 
      Artemiu VANCA 
Născut la 18.06 1936, în satul Bănişor, judeţul 
Sălaj.Absolvent al Facultăţii de Mecanică de la Institutul 
Politehnic Bucureşti, promoţia 1961. 
Activitate profesională:  
inginer stagiar la Întreprinderea de Construcţii 
siderurgice Hunedoara, inginer, şef de lot, pe şantierul de 
montaj al Termocentralei Işalniţa,inginer şef de secţie şi 
serviciu la Termocentrala Işalniţa, şef serviciu, inginer 
şef şi director tehnic, Termocentrala Rovinari,director 
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tehnic la Termocentrala Turceni,director şi consilier in 
RENEL, pensionare în 1998 
Activitate literară: autor al patru romane şi al unui volum 
de povestiri. 
 

„CAPELA SIXTINĂ” DE LA 
DRĂGĂNESCU 

Artă şi religie 
 

Drăgănescu este un sat situat la 30 de 
kilometri de Bucureşti, pe malul lacului de 
acumulare al Hidrocentralei Mihăileşti, de pe 
râul Argeş. În acest sat există o bisericuţă, 
construită în 1870, pe locul pe care a mai 
existat, înaintea ei, una de lemn luată de apele 
Argeşului. Bisericuţa, construită din cărămidă 
şi acoperită cu tablă, ar fi rămas anonimă, dacă 
nu s-ar fi întâmplat ca ea să fie pictată de 
părintele Arsenie Boca. 

Reamintesc că părintele Arsenie Boca s-a 
născut în anul 1910 la Vaţa de Sus, judeţul 
Hunedoara, a făcut liceul la Brad, a absolvit 
Academia Teologică din Sibiu şi Academia de 
Arte Frumoase din Bucureşti. S-a călugărit în 
anul 1939, iar în 1942, a fost hirotonisit preot. 
A fost, pe rând, stareţul mănăstirilor de la 
Sâmbăta de Sus şi Prislop şi, în calitatea sa de 
ieromonah care a ştiut să se apropie de 
oameni,să-i mângâie şi să-i îndrume, a atras la 
cele două mănăstiri, apoi peste tot pe unde l-a 
purtat viaţa, mii de credincioşi. Comuniştii nu 
i-au putut ierta asta şi născocind alte motive, l-
au deţinut între anii 1951-1952 la Canalul 
Dunărea- Marea Neagră şi Ocnele Mari. L-au 
mai privat de libertate între 1955-1956, iar în 
1959, l-au scos abuziv din preoţie. După 
această dată a lucrat ca pictor de icoane în 
Atelierul Patriarhiei de la Schitul Maicilor din 
Bucureşti. S-a pensionat în anul 1968 şi s-a 
stabilit în satul Drăgănescu. În 1989 se retrage 
la Mănăstirea Sinaia unde, în acelaşi an, 
încetează din viaţă. A fost înmormântat la 
Mănăstirea Prislop. 

Părintele academician Dumitru 
Stăniloaie, fost şi rector al Academiei 
Teologice din Sibiu, a spus despre el: „Arsenie 
Boca a fost un fenomen unic în istoria 
monahismului românesc, o personalitate de o 
statură monahală cum n-a mai avut Biserica 
Ortodoxă Română”. Se afirmă şi că a fost „cel 
mai mare duhovnic din Biserica Ortodoxă 

Română al secolului douăzeci”,iar după 
moartea lui, i se mai spune şi „Sfântul 
Ardealului”. 

Stabilit la Drăgănescu, Arsenie Boca a 
pictat, de unul singur, timp de 15 ani, biserica 
din acest sat. A fost prima şi ultima biserică 
pictată de el. Ce-a reuşit el să facă acolo este 
unic în pictura bisericească de la noi şi poate 
unic în pictura bisericească de pretutindeni. Cu 
o răbdare de sfânt, şi-a aşternut pe pereţii şi 
iconostasul bisericii credinţa în Dumnezeu şi 
dragostea lui faţă de oameni. A lucrat în 
tempera, tehnică deprinsă de el ca pictor de 
icoane. N-a respectat întotdeauna şi ad litteram 
erminiile şi canoanele. A pictat după capul şi 
sufletul lui.  

Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza, 
spune despre pictura din biserica Drăgănescu 
că este una „vizionară” şi că Arsenie Boca „a 
creat ceva ce iese din rânduiala obişnuită”.  

 Nichifor Crainic, care a văzut pictura, îi 
mărturiseşte părintelui: „…este un stil nou, o 
pictură nouă, după viziunea pe care o porţi în 
suflet”şi a mai adăugat: „Sfinţia Ta ai înţeles 
să faci o pictură transfigurată în nuanţe clare 
şi deschise, paradisiace, pentru a sugera lumea 
feerică de dincolo. Biserica Drăgănescu 
iradiază lumina raiului”.  

Episcopul de Vârşeţ, Daniil Stoenescu, 
învăţăcel al părintelui Arsenie Boca, găseşte 
pentru biserica de la Drăgănescu câteva 
frumoase metafore, dintre care citez: „Liturghie 
arhierească, veşnică şi nevăzută”; 
„Evanghelie a lui Hristos, zugrăvită în lumini 
cereşti”; „Capela sixtină a Ortodoxiei 
româneşti”; „Voroneţ al Munteniei şi podoabă 
a Bucureştilor”. 

Pictura din biserică se caracterizează şi 
prin mulţimea de text scris, care împreună cu 
imaginile transformă pereţii bisericii într-un 
catechism viu. Textul, având şi o funcţie 
decorativă, este preluat de părinte din Biblie, 
din stihurile şi troparele religioase, dar şi din 
gândirea proprie.  

Am vizitat biserica Drăgănescu în prima 
duminică din această lună. A fost o zi însorită, 
frumoasă. Am făcut drumul cu maşina. Când 
am ajuns, în faţa bisericii erau o mulţime de 
maşini purtând numere de Bucureşti, Giurgiu, 
Ilfov, Teleorman şi Prahova. Bisericuţa, albă şi 
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frumoasă, strălucea în lumina Soarelui. Slujba 
începuse, iar biserica era ticsită de lume, aşa 
cum se întâmplă în fiecare duminică sau zi de 
sărbătoare. Am pătruns greu înăuntru şi în cele 
două ore şi jumătate cât a durat slujba, abia am 
reuşit să ajung de la uşă până în mijlocul 
bisericii. Am avut timp suficient să examinez 
pictura şi să mă bucur de frumuseţea ei. Nu mai 
văzusem ceva care să mă fascineze în aceeaşi 
măsură! 

În stânga mea, pe toată înălţimea 
peretelui era pictura „Învierea Domnului”, una 
din cele mai impresionante şi mai spiritualizate 
din biserică. Iisus Hristos, aproape imaterial, 
înveşmântat într-un giulgiu alb transparent şi 
împrăştiind în jur cercuri de lumină albă 
albăstruie, binecuvântând cu mâna dreaptă şi 
ţinând în mâna stângă o cruce, se înalţă din 
mormânt prin lespedea acestuia. Pe toţi cei din 
biserică îi pătrunde cu privirea lui fermă şi în 
acelaşi timp blândă, aceeaşi cu cea din 
compoziţia „Iisus Hristos Pantocrator” de pe 
bolta naosului, aceeaşi cu cea din icoana 
împărătească de pe iconostas, aceeaşi cu cea 
din „Iisus Hristos Judecătorul” de pe peretele 
din dreapta mea, aceeaşi cu cele din alte câteva 
compoziţii. Este privirea cu care se spune că ne 
urmăreşte nu numai în biserică ci oriunde ne-
am afla. În dreapta şi stânga mormântului scrie: 
„Precum Te-ai născut: păzind cheile Fecioarei 
şi precum ai intrat la ucenici prin uşile 
încuiate, aşa ai înviat din mormânt nestricând 
peceţile.” 

În partea dreaptă a absidei altarului, în 
compoziţia intitulată „Teologia icoanei”, 
Sfântul Ioan Damaschin,un mare apărător al 
icoanelor din perioada iconoclastă, desfăşoară 
un sul cu următorul text: „Nu am prea multe 
cărţi şi nu am nici timp liber ca să citesc, intru 
în Biserică, spitalul obştesc al sufletului, 
înăbuşit de gânduri ca de nişte spini; podoaba 
picturii mă atrage să mă uit, îmi desfătează 
privirea ca o vorbă şi pe nesimţite slava lui 
Dumnezeu pătrunde în suflet” Nu se putea o 
descriere mai bună a rolului picturii în biserici 
şi care să se potrivească atât de bine bisericii 
din Drăgănescu. 

În biserică se făcuse foarte cald şi era o 
atmosferă de saună. A trebuit să-mi dezbrac 
haina groasă cu care venisem, deoarece 

transpirasem. M-am întrebat: „Oare pictura n-a 
transpirat? Nu-i dăunează umiditatea din aer?”. 
Citisem despre pictura în tempera că este 
rezistentă la umiditate şi schimbări de 
temperatură, dar am remarcat că, în unele 
locuri, scrisul se desluşea greu, din cauză că se 
ştersese. Am observat şi câteva mici cojeli şi 
câteva fisuri. 

Mulţi oameni, convinşi că pot cumpăra 
îndurarea lui Dumnezeu, veniseră să dea 
acatiste. Aceştia, cu o lumânare aprinsă în 
mână, se aliniau la uşa diaconească din stânga 
altarului, iar din când în când preotul venea şi 
le lua plicurile şi lumânările. Veneau mereu 
alţii, aşa încât în biserică au ars lumânări tot 
timpul slujbei. Mai mult, când a sosit 
momentul împărtăşaniei, credincioşii ce urmau 
să se cuminice purtau în mâini câte o lumânare 
aprinsă. 

Într-o însemnare a sa din timpul petrecut 
la Mănăstirea Sinaia, Arsenie Boca povesteşte 
cum la un moment dat, în timp ce zugrăvea 
biserica, pictura devenise aproape invizibilă din 
cauza fumului de la lumânări şi că a fost nevoie 
ca ea să fie ştearsă, centimetru pătrat cu 
centimetru pătrat, cu miez de pâine şi gumă. 
Lumânările au fost scoase atunci din biserică, 
dar după cum se vede, nu complet. 

Este lesne de priceput că această 
extraordinară operă de artă pe care ne-a lăsat-o 
moştenire părintele Arsenie Boca nu este în 
siguranţă. Cred cu tărie că biserica din 
Drăgănescu ar trebui să devină muzeu şi că 
pentru săteni ar trebui să fie construită una 
nouă. Cred chiar că aceasta ar fi, pentru 
Biserica Ortodoxă Română, o prioritate mai 
mare decât Catedrala Neamului, pentru că, sunt 
sigur, că ea va deveni, în curând, un obiectiv 
religios şi artistic foarte căutat, cu care noi 
românii ne vom mândri. 

Pisania Bisericii din Drăgănescu se 
încheie cu următoarea frază, aparţinându-i 
părintelui Arsenie Boca: 

„Celor ce ne urmează le lăsăm 
rugămintea să păstreze cu sfinţenie ceea 
ce le dăruim, realizat cu atâta dragoste 
şi trudă”. 

Artemiu VANCA - martie 2013 
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ing.Ovidiu ŢUŢUIANU 

Născut: la 10 ianuarie 1942, în oraşul Turnu Măgurele, 
jud.Teleorman 
Studii universitare: Institutul Politehnic Bucureşti, Fac 
.Energetică. 
Studii postuniversitare: Institutul Politehnic 
Bucureşti,„Inginerie economică”; Nijenrode University, 
The Netherlands Bussiness School-Breukelen (Olanda) 
”Managementul dezvoltării durabile” 
Cariera: A lucrat la Intreprinderea Electrocentrale 
Bucureşti, Ministerul Energiei 
Electrice, RENEL,CONEL, S.C. TRANSELECTRICA 
S.A.Din 1992 este expert ONUDI energie-mediu. 
În prezent: Consilier la firma de consultanţă S.C.NOVA 
INDUSTRIAL S.A.,Bucureşti şi Auditor şef la SRAC 
CERT S.R.L. Bucureşti. 
Familie: Văduv, un copil. 

 
Latinitatea limbii române? Argumente şi 

dovezi contra! 
Moto:  
De vrem să vorbim oblu (drept), limba română 
e muma celei latineşti”...  
Petru Maior [ Dizertaţie la “Istoria pentru 
începutul românilor în Dacia”, Pesta, 1812] 
 
 Unde s-a născut civilizaţia umană?  
  
 Teritoriul actual al ţării noastre a fost 
locuit din cele mai vechi timpuri. Puţină lume, 
chiar şi din România, a luat cunoştinţă de 
senzaţionala descoperire făcută la Bugiuleşti-
Vâlcea de Dardu Nicolăescu-Plopşor, unde s-a 
găsit femurul celui mai bătrân om din Europa, 
aşa-numitul “Australoantropus Olteniensis”, 
datat cu venerabila vârstă de 2.000.000 de ani! 
[1] 
 După unele teorii, cum este cea a lui 
Samuel Noah Kramer din “Istoria începe la 
Sumer”, civilizaţia umană s-ar fi născut în 
Sumer -fosta Mesopotamie, azi Irak. Totuşi, o 
serie de specialişti români dar mai ales străini -
ruşi, bulgari, sârbi, americani etc.- au ajuns la 

concluzia că Europa şi în speţă spaţiul carpato-
pontic-danubian, este Vatra Lumii, locul din 
care s-a difuzat civilizaţia umană. Se infirmă, 
astfel teoria originii asiatice a civilizaţiei 
mondiale şi migraţia iniţială indo-europeană, 
pe bază de dovezi care vor fi exemplificate, pe 
scurt, în cele ce urmează. 
 În susţinerea fundamentată a acestei 
ipoteze un merit deosebit revine lui Nicolae 
Densuşianu (1846-1911), prin opera sa capitală 
“Dacia Preistorică”, de o valoare inestimabilă, 
considerată “Biblia românilor”. Această lucrare 
de mare întindere şi rigurozitate documentară 
pe care autorul nu a apucat să o finalizeze în 
timpul vieţii a văzut pentru prima dată lumina 
tiparului în 1913, a mai fost publicată de 
editura Meridiane în 1986 şi republicată după 
anul 2000 de editura Obiectiv din Craiova 
(figura1)         [2]. 
  

 

 
 
Fig.1.Coperta “Daciei Preistorice” editată la 

Craiova 
 
 Nicolae Densuşianu a fost un cercetător 
pasionat, un perfecţionist şi un mare patriot. 
Din păcate, scrierile sale şi mai ales “Dacia 
Preistorică” au constituit adevărate “şocuri” 
pentru contemporani, însuşi marele istoric 
Nicolae Iorga, fiind nevoit să-şi exprime spre 
finalul vieţii regretele pentru tratamentul 
nedrept aplicat lui Nicolae Densuşianu, 
devenind tot mai convins de adevărurile 
istorice prezentate de acesta. 
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 Concluziile lui Nicolae Densuşianu, 
greu de acceptat şi în zilele noastre, modifică 
din temelii vechile teorii privind apariţia şi 
migraţia civilizaţiei europene. El consideră că 
“Înainte de civilizaţiunea greacă şi egipteană, 
o civilizaţiune mult mai veche se revarsă 
asupra Europei. Aceasta a fost civilizaţiunea 
morală şi materială a rasei pelasge şi care a 
deschis un vast câmp de activitate genului 
omenesc”. 
 Urme şi dovezi ale existenţei pelasgilor 
nu se limitează la teritoriul actual al României; 
ele sunt semnalate în Ucraina şi Republica 
Moldova, Ungaria şi sudul Slovaciei, întreaga 
zonă balcanică, inclusiv Grecia şi insulele 
limitrofe, zonele de coastă ale Asiei Mici, Italia 
şi sudul Franţei, coastele mediteraneene ale 
Spaniei [3]. Din această rasă a făcut parte şi 
neamul tracilor (incluzând la nord de Dunăre 
triburile denumite getice/de către greci şi 
respectiv dacice/de către romani) despre care 
Herodot afirma: “După inzi, neamul tracilor 
este cel mai mare dintre toate popoarele, iar 
dacă ar avea o singură conducere şi ar fi uniţi 
în cuget, ar fi de neînfrânt şi cu mult, cei mai 
puternici dintre toate seminţiile 
Pământului.…Dar unirea lor e cu neputinţă şi 
nu-i chip să se înfăptuiască, de aceea sunt ei 
slabi…[4]. 
 Arheologul American W.Schiller, în 
volumul “Unde s-a născut civilizaţia” afirmă 
tranşant că “civilizaţia s-a născut acolo unde 
trăieşte azi poporul român, răspândindu-se 
apoi, atât spre est, cât şi spre vest, acum 
13.000-15.000 de ani”. Cultura Pre-Cucuteni 
este considerată de specialista americană 
Marija Gimbutas ca fiind cea mai veche cultură 
europeană, care cunoaşte apogeul dezvoltării 
între 5 000-4 000 î.Hr.[5].  
 Limba şi scrierea proto-strămoşilor 
noştri, considerate adevărate miracole, încep să 
fie descifrate încetul cu încetul, în ciuda 
adversităţilor manifestate, nu fără interese, de 
“specialişti” din unele ţări europene şi a 
indiferenţei şi ignoranţei “specialiştilor “ 
noştri! 
  Astfel, încă din 1937, marele 
medievalist francez, Ferdinand Lot, a dedicat în 
cartea sa “Năvălirile barbare şi populaţia 
Europei”, un întreg capitol fenomenului 

românesc, intitulat : “O enigmă şi un miracol-
poporul român”.  
 Prof.dr.Helmuth Frisch, directorul 
secţiei de Romanistică a Universităţii din 
Bochum –Germania a elaborat o lucrare cu 
tema “Miracolul limbii române”. 
 Reputatul filolog italian Giaccomo 
Devoto stabilea “ începutul tradiţiei lingvistice 
geto-dace dincolo de anul 2000 î.Hr., când în 
plină epocă neolitică, această regiune apărea ca 
“unul dintre teritoriile cele mai importante,atât 
pentru arheologia pură, cât şi pentru istoria 
civilizaţiei indo-europene”[6]. 
  În 1961, cercetătorul clujean Nicolae 
Vlasa a descoperit la Tărtăria, localitate pe 
Mureş, lângă Simeria, trei tăbliţe confecţionate 
din lut local, având încrustate pictograme 
similare cu cele din Sumer. Datarea cu carbon 
a demonstrat, în mod cu totul surprinzător, că 
tăbliţele din Transilvania de azi erau mai vechi 
cu 1000-2000 de ani decât rudele lor 
sumeriene! 
 Importanţa acestor dovezi, miraculoase 
şi ele, a trecut aproape neobservată în ţara 
noastră în timp ce mai mulţi “sumerologi” 
străini (bulgarul Vladimir Georgiev, ungurul 
Janos Harmatta şi ruşii Boris Perlov, 
A.G.Kofişin şi V. Titov) au cercetat şi au 
încercat să pună în valoare descoperirea [7].  
 Analizând ideogramele de cca şapte 
milenii, Iordache Moldoveanu, trage 
următoarele concluzii: 
 Scrierea s-a născut în Carpaţi-Ardeal 
(cuvânt getic arhaic!), pe Valea Mureşului, la 
Turdaş şi Tărtăria (atât cea figurativă, cât şi 
scrierea alfabetică); 
 Inscripţia tabletei (tăbliţei) rotunde de 
la Tărtăria face dovadă că limba română se 
cristaliza în urmă cu 8 milenii, în faza getică 
(protolatină) arhaică; 
 Tabletele de la Tărtăria clarifică 
problema monoteismului geto-dac şi 
semnificaţia lui Zamolxe (Samoş), care a fost 
numele getic arhaic al marilor preoţi, al 
fiecărui Pontifex Maximus, crezut de unii zeu; 
 Primul stat centralizat geto/dac a 
existat încă cu cinci milenii înainte de 
Burebista [8]. 
 Vestigii ale vastei civilizaţii 
Vincea/Turdaş au fost puse în valoare prin 
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cercetări sistematice în situl Vinča din Serbia 
(sit pe care l-am vizitat cu prilejul unei 
conferinţe balcanice de mediu organizate la 
Belgrad în luna noiembrie 2002 ) în timp ce în 
România, peste situl similar continuă să se 
aşeze straturi de lut şi mai ales de indiferenţă 
ale autorităţilor şi specialiştilor! 
  
 Ce limbă vorbeau tracii (geto/dacii) 
înainte de contactul cu lumea romană ? 
  
 N.Densuşianu afirmă, cu argumente 
temeinice, că limba pelasgilor era divizată în 
două dialecte principale, şi anume : 
 - dialectul “latinilor bătrâni” (prisc-
latin), ce se va răspândi în părţile de nord, est 
şi de vest ale Europei ; 
 - dialectul “prisc roman” (arimic), 
utilizat de populaţia care vieţuia la nord şi la 
sud de Istru (Dunăre), respectiv de numerosul 
neam al traco/geto/dacilor [2].  
 În migraţia lor către vestul Europei, 
proto-latinii (numiţi ulterior de greci latini 
barbari, nu că ar fi fost sălbatici ci pentru că 
purtau barbă şi erau străini/nu erau greci!) au 
difuzat această limbă proto-europeană. 
« Difuzarea » s-a realizat de către unul din 
numeroasele lor triburi (etruscii, al căror loc de 
baştină era Thyscia/Tuscia, numele străvechi al 
Tisei, vecină cu Munţii Apuseni !) în Peninsula 
Italică, unde (într-o zonă relativ restrânsă -
regiunea Latium, în care s-a fondat între timp 
faimoasa Romă, capitala imperiului roman) a 
predominat dialectul arimic. Aici s-a creat 
ulterior limba latină clasică (cultă)[8]. 
 Trebuie menţionat că, pe lângă 
diseminarea unei limbi universale în Europa şi 
nu numai (unii afirmă că aceasta a fost limba 
vorbită de populaţia existentă pe pământ 
înainte de ceea ce Biblia numeşte momentul 
Turnului Babel!) civilizaţia tracică a marcat 
puternic civilizaţiile ulterioare, având elemente 
superioare care au fost recunoscute de unele 
personalităţi ale istoriei. Astfel, printre alţii, 
Sumerul a preluat scrierea şi limba iar în Egipt 
şi apoi în Elada, zeul soarelui 
Zamolxe/Zalmoxis a devenit zeul Ra (de la 
acest cuvânt trac se pare că vine numele de 
Ramania/Rumânia/România !) respectiv 
Apollo [10]. 

  În contextul concepţiilor actuale despre 
religie, monoteistmul dacilor ne apare superior 
politeismului îmbrăţişat de grecii şi de romanii 
antici, iar religia iudaică şi chiar figura centrală 
a creştinismului Iisus Hristos, au rădăcini ce 
vin din credinţa geto/dacilor. Aceste afirmaţii 
pot fi şi un răspuns la întrebările: de ce 
creştinismul s-a propagat atât de timpuriu şi de 
rapid pe teritoriul Daciei şi de ce românii 
constituie şi în prezent unul dintre popoarele 
europene cele mai credincioase ? 
  Mitologia tracică, născută în Cetatea 
Zeilor, în Cogaion/Gogaion, în spaţiul 
carpato/danubian a fost preluată, în parte, de 
literatura grecească. Admirând preocuparea şi 
priceperea geţilor în tratarea diverselor boli, 
Platon preciza: În timp ce doctorii noştri 
încearcă să vindece trupul, cei ai geţilor cată 
şi sufletul ! [4].    
 
 De ce nu putea fi latinizată limba 
geto/dacilor? 
  
Dacă, pe baza celor de mai sus, acceptăm că 
înainte de venirea romanilor pe teritoriul 
Daciei, populaţia băştinaşă avea o scriere şi 
vorbea o limbă proto-latină, foarte 
asemănătoare cu latina vulgară şi având unele 
deosebiri faţă de latina cultă vorbită la Roma, 
va fi destul de facil să demonstrăm că nu era 
posibil şi mai ales că nu era nevoie ca actuala 
limbă pe care o vorbim ( care desigur, pe 
parcursul istoriei a suferit şi unele influenţe 
minore dela alte neamuri cu care am convieţuit 
pe acest teritoriu cu condiţii pedo-climatice 
deosebit de favorabile !) să derive din limba 
latină. 
 Iată pe scurt,câteva argumente cu 
dovezi, în acest sens : 
 Romanii nu au reuşit să cucerească 
decât (14-33)% din teritoriul Daciei. În restul 
zonei, dacii liberi îi hărţuiau în permanenţă 
pe cuceritori, ne având de gând să “ia lecţii 
de limba latină“de la nişte duşmani ! 
  După unele estimări numărul maxim al 
coloniştilor romani, în majoritate veterani 
peste 45-50 de ani, care de regulă mureau 
fără moştenitori, ar fi putut ajunge la 80 000. 
Considerând că, prin exclus, jumătate din 
aceştia s-ar fi căsătorit cu femei dace, rezultă 
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un aport de 40 000 de colonişti participanţi la 
etnogeneza poporului român. Pornind de la 
estimaţia, extrem de zgîrcită, că populaţia 
Daciei în sec.I d.Hr. era de numai 1 000 000 
de locuitori şi considerând o creştere anuală 
de 1,5% (între 106 - 271d.Hr.) rezultă : 

    1 000 000 x 1,5 x 10-2 (271-106) = 2 475 000 
de locuitori.    Deci, aportul etnogenetic al     
coloniştilor romani a fost de numai 

   40 000 : 2 475 000/100 = 1,6%,  
    practic neglijabil. 

 Între veterani şi autohtone nu se prea 
practicau căsătorii, ele fiind interzise prin 
lege, deoarece primii beneficiau de jus civium 
iar băştinaşele-cel mult- de jus gentium. De 
asemenea, Legea celor 12 Table, interzicea 
chiar căsătoriile între patres (patricieni) şi 
plebei. Chiar în cazul unor relaţii cu femeile 
dace, soldaţii romani erau aceia care se 
vedeau obligaţi să înveţe limba dacă iar, aşa 
cum se întâmplă de regulă şi în zilele noastre, 
intrând în familia soţiei, oaspetele învaţă 
limba gazdelor. 

 În afara coloniştilor, în Dacia au mai trăit 
şi o serie de legiuni şi alte formaţii militare 
mai mici, care –cu excepţia Legiunii a XIII 
Gemina, devenită armată de ocupaţie-au avut 
contacte vremelnice cu populaţia locală. 
Soldaţii din trupele romane de ocupaţie erau 
în majoritate de origine tracă şi orientală şi 
vorbeau latina vulgară. Ei nu se dedicau 
artelor şi literaturii astfel că nici nu era 
posibil să transmită băştinaşilor limba latină 
cultă vorbită de elitele de la Roma. 

 Studiile comparative ale limbilor 
catalogate neolatine au evidenţiat un număr 
surprinzător de mare de cuvinte din fondul de 
bază comune acestor limbi, dar inexistente în 
limba latină. Ele nu pot proveni decât dintr-
un fond comun, anterior cuceririi romane, 
corespunzător unei origini comune. 
Comparativ cu limba italiană, lexicul limbii 
române conţine mai multe cuvinte cu 
etimologia latină arhaică. 

 Comparând dialectul traco-roman cu cel 
traco-dac din vechile noastre scrieri se 
constată că: forma cuvintelor dace este mai 
complexă decât a celor traco-romane, 
numeralele noastre de la 1 la 10 nu derivă din 
romană, gramatica noastră este mai complexă 

decât cea romană, daco-româna păstrează 
încă forme arhaice ale daco-latinei. 

 În momentul agravării stării conflictuale 
dintre romani şi daci, la nivelul anului 106 
d.Hr., cele două popoare trace vorbeau limbi 
foarte asemănătoare. Câteva dovezi în acest 
sens: 

 pe Columna lui Traian aflată la Roma, în 
scenele care îi prezintă pe romani în dialog 
cu dacii, niciodată nu apare o terţa persona, 
un traducător; 

 din mărturiile scrise, rămase de la vestitul 
poet roman Publius Ovidius Naso, aflăm că 
în timpul exilului său la Tomis, Constanţa de 
azi, a învăţat rapid limba getă şi chiar a scris 
poezii în această limbă. Iniţial el prezenta în 
faţa băştinaşilor “producţiile” scrise în limba 
sa maternă, iar aceştia se amuzau vizibil 
atunci când unele cuvinte sunau altfel decât 
cele cunoscute din limba lor (deci înţelegeau, 
în mare parte, limba poetului!)[6];  

 castrul roman Cluss de lîngă actualul oraş 
Cluj-Napoca, purta numele etrusc Clussium 
al unuia din cele 12 oraşe care constituiau 
confederaţia etruscă, populaţie tracică plecată 
din zona Munţilor Apuseni cu 6 000 de ani în 
urmă [7].  

 Limba română este o limbă-cheie, care 
a influenţat în mare parte toate limbile 
Europei, scria în 1976, Par Olof Ekström, 
scriitor şi filolog suedez [1]. De altfel, 
specialiştii au fost unanim impresionaţi de 
unitatea limbii noastre, care permite românilor 
din orice regiune a ţării să se înţeleagă perfect 
între ei, lucru care nu este valabil în cazul 
Italiei, unde graiul napolitanului sau cel al 
sicilianului diferă fundamental de cel al 
romanului sau al milanezului! În ultimii ani, 
reporterii săptămânalului “Formula AS” au 
prezentat nenumărate dovezi de insule ale 
graiului românesc din afara actualelor hotare 
ale României păstrate până azi [11].  

 
 Mai este nevoie de concluzii ? 
  
 Deşi spaţiul şi momentul nu mi-au 
permis să fac o fundamentare beton a ipotezei 
fascinante privind rădăcinile culturii şi limbii 
române, sper ca dovezile sintetice prezentate să 
stârnească un oarecare interes persoanelor care 
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au venit în contact cu prezenta lucrare. 
Concluziile fiind clare, aş dori să transmit, cu 
conştiinţa şi cu simţirea descendenţei proprii 
din miraculoşii înaintaşi, următoarele mesaje: 
 Dacia n-a putut fi cucerită în 
întregime şi nu a putut fi romanizată, inclusiv 
prin preluarea de către băştinaşi a limbii latine. 
Din cele 11 oraşe existente în Dacia romană, 
numai unul avea nume roman (Romula), restul 
preluând numele unor localităţi autohtone; 
 După anul 271 d.Hr, când s-a produs 
abandonarea Daciei de către romani (teritoriu 
nepărăsit de băştinaşi, pentru că fiind atât de 
tentant, ar fi fost imediat ocupat de popoarele 
migratoare!) populaţia geto/dacă a continuat 
să trăiască aici, dovedind o forţă neobişnuită 
de adaptare la influenţele din afară, fără a-şi 
pierde însă individualitatea, care 
caracterizează România până în zilele noastre 
-afirmă americanul Paul Mackendrik [12]; 
 Limba dacilor n-a pierit. Ea a devenit 
în Italia limba romanilor, care era o formă 
literară a limbii Daciei, iar mai tîrziu limba 
italiană; aceeaşi limbă a dacilor, dusă în 
Franţa a ajuns întâi limba galilor, iar cu 
timpul limba franceză; în Spania ea a devenit 
întâi limba iberilor, iar cu timpul, limba 
spaniolă, iar aici a devenit cu vremea limba 
noastră românească -ne-o spune I.Al. Brătescu 
–Voineşti, la 1942 [5]; 
 Este necesar ca, mai ales, generaţiile 
tinere, să afle cât mai multe despre cum am 
evoluat, cu o continuitate teritorială 
(Pelasgeea►Hiperboreea 
►Tracia►Ramania/Ţara soarelui 
►Geţia/Dacia►Valahia ►România) şi 
lingvistică de-a dreptul miraculoase pe filiera: 
pelasgi►traci ►geto/daci ►blachi/vlahi 
►rumeni/rumâni/români; 
 Aceste cunoştinţe trebuie completate 
şi fundamentate de specialişti prin dovezi 
implacabile, din toate domeniile, pentru că : 
 în pofida tuturor intereselor interne şi 
externe, adevărul trebuie să triumfe şi să fie 
cunoscut, în primul rând de către români; 
 numai cunoscându-ne trecutul, vom 
putea să înţelegem prezentul şi să ne făurim 
viitorul!  
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Ing.Ovidiu ŢUŢUIANU 
 

 
Dinu MORARU 

SUFLETUL TAINIC AL 
LUCRURILOR 

„Cea mai curată şi nevinovată activitate 
a omului este jocul. Iar faptul că ne jucăm, 
indiferent de vârsta pe care o avem, înseamnă 
că încă ne mai putem bucura“ – declara, cu 
câţiva ani în urmă, sculptorul Costel Iacob.2 
Lucrările din recenta expoziţie de la Galeriile 
                                                
2 Vezi şi lucrările de pe ccperta 4 
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„simeza“, intitulată „Timp îngheţat“ – 
definitorie pentru profilul artistului, căci adună 
realizările a peste două decenii – se află, în 
mod evident, sub semnul ludicului. Jocul 
transcende însă spre sfere superioare, acolo 
unde domneşte spiritul, iar rezultatul este o artă 
care sub trăsăturile-i fabuloase disimulează 
profunde semnificaţii filozofice şi 
moralizatoare. 

„Am creat forme şi unghiuri folosind 
diverse elemente, unele existente, altele 
concepute de mine. În artă nu este important ce 
instrument foloseşti, ci ceea ce obţii, urma pe 
care o laşi. Privitorul trebuie să descifreze în 
sculpturile mele ideea pe care am vrut să o 
transmit, şi nu să vadă fiecare dintre 
componentele folosite în exprimare“ – explică 
artistul. 

 

 
 

Costel Iacob Poză în atelier 
 

 Într-adevăr, în exerciţiul ludic practicat 
de Costel Iacob sunt identificabile reflecţii 
asupra câtorva dintre conceptele fundamentale 
ale perimetrului filozofic: spaţiul, timpul, 
mişcarea… Spaţiul se contrage în recipientul 
de sticlă al „Sagradei familia“, timpul 
încremeneşte o dată cu acele ornicelor 
guvernate de mecanisme sofisticate – „Timpul 
îngheţat“ şi „Orologiul timpului pierdut“ –, 
mişcarea aşteaptă în potenţialitatea 
„Caruselului cu paiaţe“ sau se dezlănţuie în 
succesiunea formelor din „Ascendenţă“ şi 
„Taina cubului roşu“, aparate zburătoare cu 
capete de pasăre sau insectă sfidează gravitaţia 
cu fragilitatea lor – „Rara avis“ şi „Dansul 
libelulei“ –, o „Maşină de călătorit“ este 

adăpostită sub bolţile misterioase ale unui 
violoncel, conturul unui instrument muzical 
conţine în şerpuirea lui însăşi ideea de melodie 
– „Elogiul muzicii“ –, pe spătarul „Scaunului 
artistului“ sunt înscrise, într-un ciclu fără 
început şi sfârşit, chipurile înaintaşilor... Iar 
acolo unde înţelepciunea şi morala sunt 
deghizate sub masca jocului nu pot lipsi 
„Greierele“ şi „Furnica“ lui La Fontaine, 
veghiate de ochiul scrutător al fabulistului, 
înfăţişat, asemenea personajelor lui, sub forma 
unei făpturi uriaşe şi stranii.    

Dincolo de semnificaţiile metafizice şi 
etice conferite de artist, construcţiile mecanice 
îşi propun – şi reuşesc – „să izbăvească tehnica 
de urât“; mai exact, să dezvăluie virtuţile 
estetice ascunse sub haina obiectului „de 
aruncat“. Artistul scoate din condiţia lor 
modestă elemente mecanice abandonate – tije, 
şuruburi, piuliţe, arcuri, roţi dinţate, cadrane de 
ceas… –, le adaugă componente cu încărcătură 
simbolică concepute special şi le recombină 
după o alchimie proprie. Graţie acestui demers 
inedit inutilul este învestit cu „frumuseţi şi 
preţuri noi“, iar aprehensiunea indusă de 
maşinărie se converteşte în bucurie. 

Tăcut şi delicat, sculptorul migăleşte, în 
liniştea atelierului său, asemenea unui bijutier. 
Căci ce altceva decât nişte bijuterii uriaşe, de 
un farmec indescriptibil, sunt toate aceste 
inginerii luxuriante sau aceste creaturi 
fantastice cu elitrele lustruite până la „esenţa 
trandafirie a lucrului în sine“? „Demonstraţia 
lui este de poetică pură, obiectele lui au o 
pregnantă artisticitate, în ciuda puzderiei de 
mecanisme care sălăşluiesc zidite în faustica 
arhitectură a fanteziei lui“, afirma, referindu-se 
la opera lui Costel Iacob, criticul de artă 
Corneliu Antim. 

Posesor al unui discurs original în 
peisajul plasticii contemporane, Costel Iacob 
este un artist care vede dincolo de aparenţele 
materiei, distilând, în retortele unei imaginaţii 
de factură daVinciană, sufletul tainic al 
lucrurilor. 

 
Dinu MORARU 
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Evocări istorice 
 

 

    
   Dr. Gelu Neamţu 
 

SIMBOLURILE NAŢIONALE 
ROMÂNEŞTI SUB STĂPÂNIRE 

UNGUREASCĂ 

 
Într-un interviu excepţional din „Formula As”1: 
„Românii, ungurii şi Ardealul” luat de I. Longin 
Popescu, d-nului Prof. dr. Nicolae Edroiu, 
directorul Institutului de Istorie „George 
Bariţiu” din Cluj-Napoca şi preşedinte al 
Biroului Zonal de Heraldică al Academiei 
Române, ce răspundea acuzaţiilor unor lideri 
maghiari care lansează, fără nici un suport real, 
acuzaţii de „naţionalism” la adresa guvernanţilor 
români, a membrilor societăţii civile şi a unei 
părţi din mass media (foarte mică, aş adăuga eu) 
declarând următoarele: „Dar ceea ce fac dânşii 
nu este naţionalism? Nu ştiu cum văd dumnealor 
paiul din ochiul altuia, dar adevăratul, desuetul 
naţionalism este acolo, la ei... Când noi 
încercăm să respectăm legile, să punem ordine 
în societate, este naţionalism, iar când ei fac tot 
ceea ce fac pe criterii etnice, afişează drapele 
străine, sfidând statul român, nu este 
naţionalism? 
 Ce fel de dublu standard este acesta?” 
 Subiectul se pretează la o carte, însă eu 
voi încerca să dau în acest articol doar câteva 
repere mai semnificative (cu bibliografia 
aferentă desigur, nu pentru a-l îngrozi pe 
cititor, care ar trebui să citească şi subsolul, ci 

                                                
1 Formula As, XXIII, nr. 1057, (6), 14-21 feb. 2013, p. 

3. 

doar în scop ştiinţific, convins fiind că astfel 
istoriografia maghiară, maestră în falsificarea 
istoriei, nu va putea să nege sau să denatureze 
faptele). 
 M-am hotărât deci să duc 
raţionamentul d-nului N. Edroiu mai departe şi 
dacă ei fac atâta caz de „paiul” din ochiul 
nostru, să vedem şi noi „bârna” din ochiul 
lor... 
 „Bârna”, evident, se referă la modul în 
care statul ungar a tratat simbolurile româneşti 
(steag şi imn) când era stăpân în Transilvania 
anexată peste voinţa poporului român. 
 Culorile româneşti la 1848 au fost 
albastru şi alb. Ele s-au născut spontan în 
Munţii Apuseni şi au produs un şoc puternic 
stăpânitorilor care nu puteau admite ca 
„slugile”, iobagii să aibă şi ei un steag. 
 Steagul nu putea fi decât al stăpânilor. 

Încearcă deci printr-o manieră 
necinstită să-i acuze pe români în dietă că au 
ridicat steag străin – rusesc – şi începe o mare 
anchetă2. 

Într-un raport către guvernatorul 
Transilvaniei se subliniază că aceste culori, 
până la urmă, „vestesc revolta deschisă a 
românilor”3. 

La Abrud învăţătorii şi copiii şcolilor 
ortodoxă şi greco-catolică poartă la pălării 
panglici albastre cu alb. Faptul produce 
îngrijorare deoarece aceste culori separate de 
cele maghiare, întăreau identitatea etnică a 
românilor4. 

Românii ca majoritari se simţeau fără 
îndoială datori să opună un semn distinctiv, al 
lor, agresiunii culorilor stăpânilor lor feudali 
care-i iobăgiseră atâta amar de vreme şi care 
acuma îi priveau şi îi tratau tot cu aroganţă şi 
dispreţ, mentalitatea de stăpân neputându-se 
schimba peste noapte. 

                                                
2 Aurelia Bunea, Steagul poporului roman din 
Transilvania în revoluţia din anii 1848-1849, în 

Anuarul Inst. de Ist. din Cluj, XII, 1969, p. 37-51. 
3 Deak Imre, 1848 a szabadságharc törtenete 

levelekben ahogyan a Kortársak látták, Budapest, 1942, 
p. 58. 
4 Documente. 1848, I, doc. 202, p. 315. 
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Aşa că, după multe avataruri, ale 
culorilor româneşti, în care apare şi roşul şi 
auriul, ca un trăznet vine şi ordinul lui 
Kossuth (articolul XXI/1848): „folosirea altor 
culori şi flamuri naţionale decât cele 
maghiare [pe teritoriul Ungariei] constituie 
un atentat la integritatea statului şi se va 
pedepsi cu toată rigoarea legii, oricine va 
călca pe viitor această dispoziţiune”5. 

Dar să menţionăm câteva cuvinte şi 
despre „Deşteaptă-te Române” care deja era 
cântat aproape peste tot în Transilvania. Din 
păcate era atât de duşmănit acest imn al 
revoluţionarilor români din Transilvania, încât 
la execuţiile în masă ordonate de „tribunalele 
de sânge” se întâmpla, ceea ce s-a întâmplat şi 
la Uioara, când juzii Kemény István, Pogány 
Gyuri, Pogány Károly şi amândoi Micşa au 
condamnat 300 de români la moarte şi i-au 
împuşcat. Numai într-o zi împuşcară 150; la 
fiecare împuşcătură strigau ungurii către 
români: cântaţi „Deşteaptă-te Române!”6. 

Este interesant că tot vorbind despre 
toleranţă şi asumarea istoriei reale, antiromânii 
nu suportă nici astăzi „Deşteaptă-te 
Române”!7 

De aici înainte, evoluţia steagului 
maghiar are calea deschisă şi va urma spiritul 
intolerant cunoscut. 

Pe casa comitatului şi a oraşului Cluj, 
apoi şi a guvernatorului, a fost arborat steagul 
Ungariei la 20 martie 18488, ca simbol al 
punctului 12 al programului de la Pesta din 15 
martie 1848 şi care prevedea uniunea 
Transilvaniei la Ungaria. Pe scurt şi clar, era 
simbolul uniunii, adică al anexării făcute peste 
voinţa poporului român. 

Simbol al uniunii a rămas de-a lungul 
istoriei, din păcate până azi, dar românii care 
nu cunosc subtilităţile vexilologiei n-au de 
unde să ştie. 

                                                
5 Orientul Latin, I, nr. 31 din 13 iulie 1874, p. 121-

122. 
6 Enea Hodoş, Din corespondenţa lui Simion Bărnuţiu 
şi a contemporanilor săi, Sibiu, 1944, p. 119-120. 
7 Dilema veche, VIII, nr. 397 din 22-29 septembrie 
2011, p. 3: A. Pleşu, Psihologia imnului naţional şi p. 

11, M. Iordănescu, Cu imnul înainte. 
8 Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, 

Bucureşti, 1977, vol. I, p. 101-102. 

Între ameninţările proferate asupra 
românilor din zona Turzii era şi aceea că „vai 
ălora care vor cugeta numa’ a nu părtini 
uniunea [...] şi nu vor ridica pretutindeni 
tricolorul [ungar]”9. 

Presa maghiară din Transilvania, de 
altfel, mediatizează intens culorile roşu-alb-
verde numindu-le pur şi simplu „steaguri 
pentru uniune”10. 

Alexandru Papiu Ilarian scriind despre 
intensificarea terorii după adunarea de la 
Lutiţa, deci după 15 octombrie 1848, 
consemna: „nimeni nu mai era în securitate 
care nu purta culorile maghiare”11 deoarece la 
Lutiţa s-a hotărât „să nu se cruţe nimeni care 
nu poartă culorile maghiare şi [nu] recunoaşte 
guvernul maghiar; stârpirea tuturor 
împotrivitorilor”12. 

În timpul revoluţiei de la 1848 şi după 
aceea, românii au continuat cu obstinaţie să 
vadă în roşu-alb şi verde simbolul uniunii 
forţate a Transilvaniei la Ungaria, a trădării şi 
vânzării ei, culori împotriva cărora şi-au vărsat 
sângele 40.000 de români nevinovaţi. 

Aceasta la 1848. 
Să vedem care a fost regimul culorilor 

româneşti de la instaurarea dualismului austro-
ungar şi până la 1918. 

Întâi şi întâi, se reactivează legea XXI 
de la 1848 pe care am menţionat-o mai sus. 

După o perioadă destul de lungă în 
care statul ungar s-a consolidat şi care nu a 
fost prea cercetată, din 1897 începe o 
adevărată cruciadă împotriva culorilor roşu-
galben şi albastru şi a imnului „Deşteaptă-te 
Române”! 

Am să încerc o scurtă sinteză foarte 
selectivă din păcate, regretând că nu putem 
cuprinde şi persecutarea până în 1918 şi a 
imnului „Deşteaptă-te Române”. 

Steag: 
- În 1900 – 10 februarie: 24 de flăcăi 

din Selişte condamnaţi la 12 zile de închisoare 

                                                
9 Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Ms. 

Rom., 1058, f. 53-57. 
10 Erdélyi Hiradó, nr. 273 din 1848. 
11 B.A.R., Ms. Rom, 1061, f. 237-242. 
12 Al. Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia 

Superioară, schiţa t. III, Sibiu, 1943, p. 73. 



Gândul Anonimului nr. 49-50                             Anul XI / 15 iunie 2013 
10 ani de apariţie neîntreruptă 

 

 
 

33

pentru că au purtat brâie tricolore (în total 288 
de zile). 

- 1902 – 28 mai: daţi pe mâna 
judecătoriei 3 elevi din clasa a VIII-a deoarece 
au purtat la butonieră steguleţe tricolore. 

- În Balinţ (comitatul Caraş-Severin), 
întru întâmpinarea protopopului care venea să 
sfinţească biserica nouă, au ieşit călăreţii 
având câteva steguleţe tricolore. Jandarmii i-
au arestat aproape pe toţi. Au început apoi o 
goană nebună după tricolor printre oameni. 
Fără pic de sfială au intrat în biserică înarmaţi 
şi cu pălăriile în cap, apoi pe uşa împărătească 
chiar şi în altar, scotocind şi răsturnând totul. 

- 1903 – 12 octombrie. În Sf. Nicolae 
Mare (comit. Torontal) sunt osândiţi de la câte 2 
zile închisoare şi câte 100 coroane amendă: Dr. 
Oprean, preoţii T. Oprescu şi Ioan Petrovici şi 
învăţătorul I. Lipovan; laolaltă 8 zile temniţă şi 
400 coroane amendă pentru tricolor la cheutoare. 

- 1904 – Duminica Paştilor. În 
Lăpuşnic (comit. Hunedoara) faurul Ion 
Gavrilă a dus la biserică o lumânare cu 
panglicuţă tricoloră, care fu confiscată. Îndată 
după liturghie au sosit la casa lui jandarmii şi 
notarul, care-i răscoliră toată casa căutând 
după vreo altă panglicuţă tricoloră, îl bătură şi 
îl deteră pe mâna judecătoriei. 

- A doua zi de Paşti la Botiz (comit. 
Hunedoara) 8 „căluşari” arestaţi şi descinşi de 
brâiele tricolore. Pedepsiţi şi amendaţi pentru 
„agitaţie”. 

- 1906 – 8 august. Solgăbirăul 
(pretorul) din Ilia Mureşană pedepseşte cu o 
zi închisoare şi 10 coroane amendă pe Ana 
Moisescu, Savia Poliac, Neta Poliac, Savia 
Poliac a lui Mihai şi pe toţi din Ilia, pentru că 
au avut tricolor românesc la cămeşi. 

- 17 septembrie – Surorile Maria şi 
Simina Boboc din Ilia Mureşană sunt 
pedepsite de solgăbirăul din Ilia cu câte 5 zile 
de temniţă pentru că au avut panglică tricoloră 
în păr. 

- 27 octombrie – Fetiţa Marta Colibaş 
din Ilia, e pedepsită de pretor cu 10 zile 
temniţă şi 50 de coroane amendă, pentru că a 
avut o panglică tricoloră în păr*. 

                                                
* Unii vor spune că întâmplarea s-a petrecut în 

1906 şi nu în 2013. Întrebarea rămâne totuşi, în 

- 1907 – 5 martie – mai mulţi osândiţi 
şi amendaţi pentru panglici tricolore şi pentru 
îndemnul „criminal” ca „român cu român să 
ţină”! 

- 1 iulie - „În Făget (comit. Caraş-
Severin) la „maialul” copiilor, 2 copii sunt 
arestaţi şi bătuţi de jandarmi pentru că aveau 
tricolor la pălărie”. 

- 8 iulie – În Brad se bate toba în zi de 
târg, aducându-se la cunoştinţa tuturor, că 
purtarea tricolorului românesc va fi pedepsită 
cu cea mai mare asprime. O femeie din Vaca, 
purtând tricolor în păr, e arestată şi pedepsită 
cu 10 coroane. 

- 12 iulie – În Petruman (comit. Timiş) 
jandarmii sfârtecă haina d-rei Sofia Cercel, 
pentru că în cusătura ei erau şi cele trei culori 
româneşti: arestează şi descind de brâie pe 
Octavia Micu şi Viorica Gera. Solgăbirăul le 
pedepseşte apoi pe tustrele cu o zi de temniţă 
şi câte 5 coroane amendă. 

1908 – 5 august – Solgăbirăul din 
Boroşineu (comit. Arad) pedepseşte pe preotul 
Ioan Popovici din Buteni cu 5 zile temniţă şi 
100 coroane amendă, pentru că hainele 
copiilor cu sfeşnice la procesiune aveau 
cheutori din panglicuţă tricoloră. 
 18 decembrie – În Orăştie 30 de inşi 
sunt citaţi la poliţie şi sunt pedepsiţi cu câte 30 
coroane şi 2 zile închisoare pentru că la 
costumul naţional au purtat ici colo culorile 
tricolorului român. 

1910 - „Tribuna” publică un 
impresionant articol „Măcelul de la Ţălna” - 
Doi flăcăi ucişi pentru tricolor (în comit. Alba 
Inferioară, cercul Ighiu). Descinderi în masă 
de brâiele tricolore a celor ce ieşeau de la 
biserică13. 
 3 Iulie - Ion Iancu din Poeni (cott. 
Alba de Jos) e pedepsit de solgăbirăul din 
Roşia cu 200 coroane pentru că: pe fruntea 
calului de la trăsură atârna o panglică roşie, 

                                                                          
1906 nu se ştia nimic despre “drepturile omului” sau 
despre omenie, cum îi spun românii? 
Dar în 1918? Şi câte nu s-au întâmplat de atunci! 

Nu avem atâta spaţiu să descriem câte steaguri 
româneşti au fost arestate şi băgate la carceră 

pentru viitoarele procese antiromâneşti pe care 
sperau să le facă, dar nu le-a ajutat Dumnezeu! 
13 Tribuna, XIV, nr. 177, 3 sept 1910, p. 2-3. 
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sub ureche era o placă de nichel, care precum 
spune ancheta „deşi privită de aproape e de 
culoare nichelului întinat, de departe însă 
pare galbenă”, iar sub această placă era 
prinsă o panglică vânătă. Ion Iancu e pedepsit 
pentru „agitaţie” şi purtarea culorilor unui stat 
străin. 
 9 iulie - În Orăştie multă lume la târg. 
Jandarmii pornesc o goană după tricolor. 
Zmulg nu numai cingătorile, ci până şi băierile 
de la traiste bătând şi arestând o mulţime de 
ţărani, pe care apoi poliţia oraşului îi 
pedepseşte pentru „agitaţie” în contra statului 
naţional maghiar. 
 14 iulie - În Lupşa (cott. Turda Arieş), 
petrecere şi nuntă. Jandarmii în goană după 
tricolor năvălesc asupra nuntaşilor, le sfârtecă 
hainele şi steagul de năfrămi de mătase, care 
erau legate de prăjină cu o panglică tricoloră. 
Bat şi arestează. 
 22 iulie - În Blaj jandarmii descing de 
brâie tricolore peste 20 de feciori şi fete, şi le 
fac proces de contravenţie şi de agitaţie. 
 2 august (Sf. Ilie) - În Olpret (cott. 
Solnoc Dobâca) jandarmii arestează pentru 
tricolor pe tinerii Gheorghe Radovan, 
Augustin Petiş, Flore Ciubăneanu şi Ionuc 
Pop şi bat până la sânge pe Toader Săbădaş, 
fiincă acesta n-a vrut să vorbească ungureşte 
cu ei. 
 9 august - În Orăştie d-na Anuţa Vlad 
e pedepsită cu 2 zile temniţă şi 40 coroane 
amendă, pentru că a purtat brâu tricolor. 

1911 – 31 ianuarie – În Năsăud la o 
nuntă, jandarmii năvălesc asupra oamenilor, 
fiindcă steagul vorniceilor era făcut din 
năfrămi roşii, galbene şi albastre, smulg 
steagul şi-l sfâşie, smulg apoi tuturor tricolorul 
de pe haine şi le fac proces de contravenţie. 
 12 Mai - 4 femei din Hodac (cott. 
Mureş-Turda) sunt pedepsite cu câte 4 zile 
temniţă şi câte 10 coroane amendă, pentru că 
au purtat brâne tricolore. 
 15 Mai – În Ocna Sibiului jandarmii 
arestează şi descing de brâul tricolor pe 
copiliţa Paraschiva I. Balteş care venea din 
câmp cu mamă-sa; o dau apoi pe sama poliţiei 
unde copila e pedepsită cu 1 zi închisoare şi 5 
coroane amendă în bani. 

 14-16 mai – În Câmpeni iarăşi goană 
după tricolor. Fete şi neveste bătute, haine 
sfâşiate. Percheziţii jandarmereşti prin casă. 
Ancheta ordonată constată într-adevăr mari 
violenţe săvârşite de jandarmi. Ziarul 
„Tribuna”, ca spiritele să se potolească, e 
oficios înştiinţat, că jandarmii vinovaţi vor fi 
aspru pedepsiţi. N-a fost pedepsit însă nici 
unul. 
 7 octombrie – În Lugoj e arestat la 
Ispas pentru brâul său tricolor, Achim Cioca. 
 În Săvăghisla (cott. Turda Arieş) în zi 
de târg jandarmii bat şi descing pe toţi cei cu 
brâie tricolore. 
 În Marcovăţ (cott. Timiş) descing şi 
arestează pe ţăranul Toader Ureche. 
 În Moneasa (cott. Arad), la o petrecere 
neputând smulge tricolorul de pe hainele unei 
domnişoare, fiincă era cusut, sfâşie haina. 
 În Aiud în mai multe zile de târg 
acelaşi lucru. 
 Preuteasa Handrea din Mănărade (cott. 
Alba de Jos) e pedepsită cu 3 zile de închisoare şi 
40 coroane amendă, pentru că a oferit domnului 
Iuliu Maniu un buchet de flori legate cu tricolor. 
 În Tisa (cott. Arad) jandarmii descing 
pe ţărani de brânele tricolore tocmai când 
aceştia ieşiră întru întâmpinarea episcopului 
ortodox I. Pap din Arad. 
 În anii următori situaţia se agravează. 
 O dată cu începerea războiului datele 
nu mai pot răzbate afară din Ungaria. 
 În 1915 de exemplu, se pare că au fost 
condamnaţi la moarte pentru „trădare de 
patrie” peste 55 de preoţi români. 
 Datele adunate de Vasile Stoica sunt 
lacunare dar preţioase. În gazetele româneşti şi 
maghiare, cu siguranţă se află mai multe, dar 
pentru o cercetare serioasă ar trebui înfiinţat 
un Institut cu cercetători dedicaţi unor astfel 
de subiecte. 
 Noi am fost nevoiţi să selectăm şi din 
ceea ce a cules Vasile Stoica14.  
 La 1918 Telegraful Român15 descrie 
„Două serbări”, un fel de izbândă cu steagul 
tricolor aflat în carcera orăşenească din Sibiu. 
                                                
14 Vasile Stoica, Suferinţele din Ardeal, Ediţia a III-a, 

Cluj-Napoca, 1994, S.C. “Murion Impex” S.R.L. 
15 Telegraful Român, LXVI, nr. 130 din 21 nov. (4 

dec.) 1918, p. 3. 
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După 5 ani de detenţie, era acum sfinţit pentru 
a fi pus să fluture pe magistratul orăşenesc. 
 Cine-i poate învinui după atâtea 
suferinţe, de „naţionalism” pe înaintaşii noştri 
fericiţi că „Războiul mondial s-a sfârşit cu 
victoria puterilor Înţelegerii cari au luptat 
pentru ideile democraţiei şi umanităţii?” 
 E un fel de moment simbolic. 
 Apoi vin anii 1940-1944 la care s-a 
ajuns cu paşii mărunţi ai revizionismului şi 
trădările cozilor noastre de topor. 
 Din nou tricolorul românesc va fi în 
suferinţă şi încă întruna şi mai cruntă decât 
înainte de 1918. 
 Citiţi literatura Refugiului şi veţi întâlni 
momente de necrezut. 
 Tot simbolic, îl vom menţiona doar pe 
cel de la Zalău din 26 octombrie 1940, când 
„şase fruntaşi români de la Aghireş au fost 
purtaţi pe uliţi, cu tricolorul românesc ţintuit 
în cuie pe spatele gol, însângerat”16. La fel ni 
se pare şi cel povestit de Nicolaie Şteiu care-
mi vorbea despre un român din Morlaca 
obligat să mănânce un steag românesc. 
 E bine să cunoaştem şi speranţele 
acestor revozionişti care într-o poezie despre 
reluarea Banatului sub cizmele lor, cântau în 
27 octombrie 1941, că „Horty, Hitler şi 
Mussolini vor aranja şi restul, şi aceasta”. 
 În ceea ce priveşte Clujul, cine mai ştie 
astăzi vre-un vers din cântecul „patriotic”, 
„Clujul unguresc?” 
 Ei bine, iată câteva: 
 „Oricum te-ar fi numit nicicând nu ai 
fost altul,  
 Întotdeauna ai fost unguresc, frumos şi 
bogat Cluj. 
 Oricum ţi-ar fi botezat pieţile şi 
străzile, 
 Cei ce le căutau ungureşte le găseau. 
 Casele ţi-au fost pavoazate cu alte 
culori 
 Ochii noştri însă vedeau doar roşu, alb 
şi verde, 
 ...............................................................
...................... 

                                                
16 Limes, II, nr. 3-4 (7-8), 1999, p. 243. 

 Pietrele toate însă vorbeau numai 
ungureşte”17. 
 Şi ca să înţelegem şi mai bine 
tendinţele neprietenilor (cărora li se spune şi 
„fraţi”), să menţionăm că atunci când în 10 
aprilie 1946 o delegaţie maghiară în frunte cu 
primul ministru Nagy Ferencz s-a dus la Stalin 
să ceară Transilvania, i-a declarat acestuia „cât 
de mult apreciază ungurii politica Uniunii 
Sovietice şi meritele tovarăşului Stalin”18 şi că 
„Ungaria nu urmăreşte nici un fel de scopuri 
naţionaliste şi şoviniste”!? 
 Politicienii români din trecut (mai ales 
Nicolae Titulescu şi Petru Groza) ştiau că 
punctul forte al politicienilor maghiari este 
duplicitatea (!). Bine ar fi ca şi azi să ştie, 
pentru că numai cu o astfel de caracteristică, 
atitudinea lor îi determină să vadă mereu 
„paiul” din ochii celuilalt şi niciodată „bârna” 
din proprii ochi. 
 Ioan Slavici spunea undeva în eseurile 
sale despre unguri că „orice lege fie ea oricât 
de bună, dacă nu conţine privilegii pentru 
maghiari, ea e o lege proastă”. 
 Interesant este că unicul partid etnic 
din Europa, cel de la noi, pentru campania de 
alegeri din 6 iunie 2004, a tipărit 50.000 de 
fluturaşi (prospecte) cu numele ungureşti a 
105 străzi din Cluj (exact ca-n cântecul 
„Clujul unguresc” de mai sus). 
 Oare tot ce se întâmplă la noi în ţară 
din 1989 şi până azi este şi un rezultat al 
activităţilor iredentiste şi revizioniste care de 
fapt nu mai sunt urmărite şi cu atât mai puţin 
pedepsite? 
 Destructurarea României este, cum se 
vede cu ochiul liber, în plin avânt. Cine nu mă 
crede, să se uite la emisiunea lui Sabin 
Gherman şi la concursul de lucrări: „Suflet 
ardelean” şi va înţelege că se sapă din greu, şi 
intens la a se creea o falie (de orice fel) între 
români! Cozilor de topor nu le-a mers 

                                                
17 Cornel Grad, Documente. Ungaria mare cu orice 
preţ. Un document al SSI din iulie 1942, în Acta 
Musei Porolisensis, XVI, Zalău, 1992, p. 471. 
18 Din Problema transilvană. Disputa teritorială 
româno-maghiară şi URSS, 1940-1946. Documente 

din Arhivele ruseşti. Sub redacţia prof. univ. dr. 
Onufrie Vinţeler şi conf. dr. Diana Tetean, în curs 

de apariţie la Editura “Eikon”, Cluj-Napoca, 2013. 
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niciodată mai bine. Mă gândesc şi la cei de 
tipul conferenţiarului Marius Diaconescu care 
vrând să ajungă profesor îl face pe Avram 
Iancu „criminal!” De fapt exemple mai sunt, 
dar nu merită spaţiu tipografic, aşa cum nu 
merită nici nulităţile care l-au atacat şi îl atacă 
încă pe Mihai Eminescu! 
 Şi ca să revenim la steagurile noastre, 
pe care o altă „coadă de topor” le numeşte 
„cârpe” iar pe eroica Sabina-Elena „proastă 
mică” şi „xenofobă” într-un articol mizerabil 
din revista „22”19 şi care pe deasupra este şi 
foarte prost scris, vom reproduce pasionata 
poezie a lui Şt. O. Iosif care, nu ştiu de ce, am 
certitudinea că deşi clasică nu mai figurează în 
nici un manual de şcoală din România: 
 
 Cântecul Steagului20 
 
 Steag, ce mai păstrezi în cute 
 Urma gloriei trecute, 
 Astăzi poţi desfăşura 
 Flamura ori-unde-ţi place, 
 Zid de săbii îţi vom face 
 Toţi, - şi te vom apăra! 
 
 Vino, sfânt simbol, şi du-ne 
 Cum ne-ai dus şi-n vremi străbune 
 Sub Ştefan şi sub Mihai; 
 Umple căile de larmă, 
 Praf şi zăngănit de armă, 
 Tropot şi nechez de cai! 
 
 Sune goarna, urle tunul! 
 Cu iubire, toţi ca unul 
 După tine vom zbura! 
 La izbândă sau la moarte, 
 Cum va fi ursit de soarte, 
 Înainte marş! Ura! 
    Şt. O. Iosif 
 
 În final, am conştiinţa împăcată că în 
calitate de istoric integru mi-am făcut datoria 
şi am demonstrat obiectiv, sine ira et studio, 
că „bârna” este mult mai groasă şi mai 
perfidă decât „paiul” şi că din istorie mai 

                                                
19 Sorin Ioniţă, “Jeanne d’Arc de Covasna sau războiul 
celor două cârpe” în “22” nr. din 26 martie 2013. 
20 Românul, X, nr. 30 din 27 iul. 1913, p. 1. 

trebuie să şi învăţăm deoarece, în cazul în care 
se repetă (chiar pe alte baze şi în alte 
împrejurări) pe termen lung, tendinţele de 
bază, rămân aceleaşi. 
 

Dr. Gelu NEAMŢU 
 17.IV.2013   

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VEXILOLOGIA – O ŞTIINŢĂ FOARTE 

PUŢIN CUNOSCUTĂ 
Obiectul său de studiu este o prezenţă 

permanentă în viaţa cotidiană 
 

Fără să le acordăm prea multă atenţie, 
drapelele sunt prezente peste tot: pe 
instituţii publice, la sediile partidelor sau 

ale diverselor organizaţii, pe stadioane 
sau în sălile de sport, în săli la diferite 
manifestaţii ştiinţifice sau culturale, la 

televizor în jurnalele de actualităţi, pe 
avioane, vapoare sau nave cosmice etc. 
  VEXILOLOGIA, conform 
constituţiei Federaţiei Internaţionale a 

Asociaţiilor de Vexilologie (F.IA.V.) este 
creaţia şi dezvoltarea de cunoştinţe despre 
steaguri de toate tipurile, formele şi 
funcţiile şi a teoriilor ştiinţifice şi 

principiilor bazate pe aceste cunoştinţe. 
Termenul a fost folosit pentru prima dată 
de către Dr. Whitney Smith, din Statele 
Unite ale Americii, în anul 1958, autor al 

   Titus-Flaviu CRISTUREAN 
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multor articole, studii şi cărţi pe această 
temă. Acest termen provine de la 
latinescul „vexillum”- un gen particular 
de steag utilizat de legiunile romane. În 
timpul existenţei Republicii Romane şi a 
Imperiului Roman, vexillumurile erau de 
formă pătrată fiind atârnate de o bară 
orizontală, care la rândul său era ataşată 
de o lance (ca prapurii la biserici). 
Vexillumurile serveau la localizarea în 

timpul luptelor a poziţiei şi mişcărilor 
trupelor proprii şi a celor inamice. 

Simboluri naţionale 
 Principalele simboluri ale unei ţări 
sunt: drapelul, stema, sigiliul de stat, 
imnul naţional şi ziua (sau zilele) 
naţională. Dintre acestea cel mai răspândit 
şi cunoscut este drapelul. Într-o ţară se 
utilizează mai multe feluri de drapele. 
Cele mai importante sunt: 
 - Drapelul naţional – se utilizează 
pe pământ (uscat) ca drapel civil. 
 - Drapelul de stat – se arborează pe 
edificiile publice, pe uscat. 
 - Drapelul de război – se foloseşte 
pe uscat. 
 - Pavilionul marinei comerciale – se 
arborează pe toate navele de comerţ, de 

agrement şi de pescuit. 
 - Pavilionul naval de stat – se 
utilizează pe toate navele neînarmate, 
arătând autoritatea unei administraţii 
oficiale, de ex. navele poştale. 
 - Pavilionul marinei de război – 
este rezervat navelor militare. 

Strămoşii drapelelor 
 Strămoşii drapelelor sunt 
vexilloidele, confecţionate din lemn, 
metale, pene, coarne sau cozi de animale. 
Acestea erau ataşate de beţe care aveau 
diferite ornamente simbolice din lemn sau 

metale. Vexilloidele erau utilizate de către 
asirieni, romani, azteci, mongoli, japonezi, 
etc. 
 Stindardul geto-dac era un balaur 
cu cap de lup (draco) şi cu gura deschisă, 

fixat cu gâtul de prăjină, corpul fiind din 
bronz sau argint, iar capul din metal mai 
uşor, îmbrăcat în stofă. Armata romană, 
care avea în componenţă şi unităţi 
formate din daci, a dus în Anglia şi Ţara 
Galilor stindardul geto-dac. Acesta a fost 
sursa de inspiraţie a actualului drapel al 
Ţării Galilor, dragonul roşu înaripat pe 
fond alb şi verde, în benzi orizontale 
egale. 

 Mai târziu, odată cu adoptarea 
religiei creştine de către romani, dragonul 
devine simbolul răului, la antipod faţă de 
cruce considerată simbol al binelui. 

Primele drapele 
 Din motive de ordin practic, 
drapelele de diferite forme şi dimensiuni 
şi având diverse culori şi simboluri, au 
fost adoptate de către unităţile militare în 
scopul expus în primul capitol. Astăzi 
fiecare armă şi fiecare unitate militară are 
un drapel propriu, păstrat la loc de cinste 
şi respectat în mod deosebit. 
 Drapelele capturate de la inamic în 
timpul luptelor, sau odată cu predarea 
inamicului, sunt păstrate ca trofee în 
muzee, biserici sau alte locuri. 
 Comerţul pe mare existent din 

antichitate, a simţit nevoia utilizării 
drapelelor pentru identificarea de la 
distanţă a ţărilor cărora aparţineau navele. 
De remarcat că în zilele noastre 
pavilioanele navale pot fi diferite de cele 
naţionale. 
 Bisericile, la rândul lor, au adoptat 
diferite drapele care erau confecţionate 
artizanal, erau complicate, şi aveau 
reprezentate chipuri de sfinţi sau 
simboluri religioase. Confecţionarea 

acelor drapele era o muncă migăloasă şi 
de lungă durată fiind făcută de către 
călugări sau de către enoriaşi. În prezent 
există drapele ale unor religii. De exemplu 

religia budistă are culorile: albastru, 
galben, roşu, alb şi portocaliu. 

Drapelele Evului Mediu 
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 Având în vedere faptul că marea 
majoritate a ţărilor erau imperii, regate, 
ducate, principate etc, nu existau drapele 
de stat sau naţionale. Drapelele existente 
în număr redus erau apanajul 
conducătorilor, aparţinând acestora, 
familiilor lor sau dinastiilor din care 
făceau parte. De obicei drapelele erau de 
inspiraţie heraldică, sursele fiind 
blazoanele personale, cele ale familiilor 

sau ale dinastiilor. Acestea se schimbau în 
funcţie de unirea sau divizarea ţărilor, şi 
de alţi factori. Pe lângă blazoane se mai 
utilizau desene stilizate ale animalelor 

care reprezentau puterea. De exemplu în 
anul 1300 Sfântul Imperiu Roman şi Polonia 
aveau pe drapel vulturul iar Anglia, 
Boemia, Danemarca, Flandra, Norvegia, 
Scoţia şi Spania aveau leul. 

Drapelele moderne 
 „Războiul american de 
independenţă (1775-1783) şi Revoluţia 
franceză din 1789 sunt în mare parte la 
originea concepţiei actuale de stat ca 
emanaţie a poporului. De atunci drapelul 
a încetat să mai fie exclusivitatea clasei 
conducătoare, pentru a fi reprezentativ 
ansamblului cetăţenilor”- am citat din 

„Guide du drapeaux du monde”, autor 
Mauro Tolocci, Editura Solar, Paris 1993. 
După aceste evenimente istorice drapelele 
moderne se generalizează în primul rând 
odată cu proclamarea independenţei 
statelor din America Latină. Anterior au 
existat cazuri izolate de drapele moderne. 
 - Danemarca are drapelul naţional 
născut dintr-o legendă. Conform acesteia 
regele danez Valdemar al II-lea (1170-
1241) în ajunul bătăliei de la Lindanisse a 

văzut pe cerul întunecat al serii o cruce 
albă; monarhul a interpretat fenomenul 
optic ca un îndemn al lui Hristos care îi 
ordona să-i masacreze pe estonieni, ceea 

ce s-a şi întâmplat în ziua următoare. Din 
legendă s-a născut Crucea Scandinavă 
care iniţial avea braţele egale. Ulterior 

braţul drept a devenit mai lung. Fondul 
roşu al drapelului danez reprezintă 
culoarea cerului serii sau sângele vărsat în 
luptă. Acest drapel a fost oficializat în 
anul 1854 şi se numeşte „Dannebrog”. De 
remarcat că drapelul de stat este acelaşi, 
dar în formă de coadă de rândunică. 
 - Olanda are drapelul numit 

„Prinsenvlag” şi datează din 1574 fiind cel 
al luptei de eliberare de sub dominaţia 

spaniolă iniţiată de Wilhelm Taciturnul, 
prinţ de Orania. În perioada 1630-1796 
drapelul avea trei benzi orizontale egale în 
culorile portocaliu, alb şi albastru închis. 

Iniţial şi actualmente banda de sus era roşie, 
nu portocalie. 
 - Statele Unite ale Americii au 

adoptat primul drapel în ziua de 14-VI-
1777. Acesta avea 6 dungi albe şi 7 roşii, 
numărul de colonii care s-au răsculat 
împotriva Marii Britanii şi un dreptunghi 

albastru închis (stânga sus) cu 13 stele 
albe a căror aranjare nu era precizată. 
Versiunea actuală a fost oficializată în 4 
iulie 1960 şi conţine 50 de stele. Fiecare 

stat are o stea cu locul bine precizat. 
Exemple: prima stea (stânga sus) este a 
statului Delaware iar ultima (dreapta jos) 
a statului Hawaii. 
 - Franţa are pe drapel culorile 

albastru, alb şi roşu în benzi verticale. 
Acesta a fost sursă de inspiraţie pentru 

alte ţări. Albastrul şi roşul sunt culorile 
Parisului iar albul aparţine capei regale 
franceze. Culorile au şi alte valori 
simbolice în istoria Franţei. Albastrul era 

culoarea capei sfântului Martin, albul este 
în mod tradiţional culoarea Jeannei d’Arc, 
iar roşul a fost culoarea oriflamei 
Sfântului Denis şi a stindardului imperial 

al lui Charlemagne. 
 - România a avut primul drapel, 
valabil în perioada 1859-1867, în trei benzi 
orizontale egale, roşu, galben şi albastru 
(cu roşu sus). „Cântecul tricolorului” 
prezintă culorile în această ordine. 
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Probabil din acest motiv s-a încetăţenit 
enumerarea culorilor în această ordine, 
ceea ce la ora actuală nu corespunde 
realităţii. Enumerarea corectă este 
albastru (cobalt), galben (crom) şi roşu 
(vermillon). Un drapel identic celui a 
României din perioada 1859-1867 a 
fluturat deasupra statului independent 
Fiume (în jurul actualului oraş croat 
Rijeka) în perioada existenţei acestuia, 

adică 1920-1924. 
 Actualul drapel al României a mai 
fost în vigoare în perioada 1867-1848. 
Între anii 1866 şi 1931 Andorra avea 

acelaşi drapel, deci suprapunerea cu 
drapelul românesc a fost în anii 1866-1867. 
Începând din decembrie 1989, România şi 
Ciadul au drapele identice deşi ar trebui 
să existe diferenţa de nuanţă. Din unele 
surse rezultă că Ciadul ar trebui să aibă 
albastrul de nuanţă deschisă (bleu). 
 - Alte drapele. Pe lângă cele ale 
statelor independente, în lumea 
contemporană există drapele ale 
teritoriilor dependente, ale ţărilor 

secesioniste, ale diviziunilor statelor, ale 
mişcărilor de eliberare naţională, ale 
etniilor, ale religiilor, ale organizaţiilor 
internaţionale etc. Remarcăm existenţa 

unui drapel al L.G.B., lesbiene, gay şi 
bisexuali, având culorile roşu; portocaliu, 
galben, verde, albastru (nuanţă medie 

între albastru deschis şi indigo) şi violet în 
dungi orizontale egale. 

Statele independente – culori şi 
semnificaţii 

 La ora actuală există în lume 195 de 
state independente recunoscute de O.N.U. 
între acestea este inclus şi Kosovo. Cel 
mai nou stat, Sudanul de Sud, şi-a 
proclamat independenţa la 9-VII-2011. 

 Culorile care se găsesc pe drapelele 
statelor şi numărul statelor care utilizează 
aceste culori sunt redate mai jos: 
 

1. roşu – 148 ţări 4. galben – 79 
     7. albastru deschis – 31     10. 
maro – 3 
2. alb - 137  5. albastru închis – 70   
8. portocaliu – 10     11. vişiniu – 3 
3. verde – 83  6. negru – 44      
9. auriu – 5       
 
 De remarcat lipsa unei culori din 
spectrul solar, violetul. Acesta se găsea, 

alături de roşu şi galben, pe steagul 
Spaniei republicane, în perioada 1931-
1939. 
 Culorile utilizate au diferite nuanţe 

care sunt precizate într-un cod. 
 Semnificaţiile principale ale 
culorilor sunt următoarele: 
 - roşu = sânge, curaj 
 - albul = paritate, pace, cinste, 
zăpadă 
 - verdele = religia musulmană 

(culoarea profetului Mahommed), 
vegetaţie, libertate, speranţă 
 - albastrul = marea, cerul 
 - galbenul = soarele, nisipul, 

resurse minerale, grâu, banane 
 - negrul = rasa neagră, trecutul 
dureros (Estonia) 

Grupuri de state care au culori comune 
 De cele mai multe ori comunitatea 
de culori dintre drapelele unor state este o 
simplă coincidenţă. Există însă şi legături 
intenţionate. 
 - Culorile panslave sunt albastrul, 

albul şi roşul şi se găsesc pe drapelele a 
şase ţări: Belarusul, Bulgaria şi Ucraina se 
încadrează parţial sau deloc (Ucraina). 
 - Culorile panarabe sunt albul, 
negrul, roşul şi verdele şi au fost alese de 

către revoluţionarii arabi care doreau 
independenţa faţă de Imperiul Otoman, 
după primul război mondial. 
 - Culorile panafricane sunt galbenul, 

roşul şi verdele, inspirate de drapelul 
Etiopiei, ţară care a avut un important rol în 
edificarea Organizaţiei Unităţii Africane. La 
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ora actuală aceste culori se regăsesc pe 
drapelele a 12 ţări de pe acest continent. 

Drapelul – sursă de cunoştinţe 
 Privirea drapelelor nu este numai o 
plăcere vizuală, prin varietatea culorilor şi 
a semnelor care le însoţesc ci şi o sursă de 
cunoştinţe despre ţări. Pentru a 
argumenta afirmaţia se prezintă în 
continuare câteva exemple. 
 - Poziţia geografică a ţării. Drapelul 

statului insular NAURU din Oceanul 
Pacific are fondul albastru închis cu o 
bandă galbenă orizontală pe mijloc şi o 
stea albă cu 20 de colţuri (raze) sub banda 
galbenă. Albastru reprezintă oceanul, 
banda – ecuatorul iar steaua cele 20 de 
triburi băştinaşe. Poziţia stelei arată 
situarea ţării la un grad – latitudine 
sudică. 
 Pe drapelul statului TUVALU din 
Oceanul Pacific sunt nouă stele galbene pe 
fond albastru deschis. Acestea arată 
poziţionarea insulelor, dar având nordul 
geografic spre stânga. 
 Situarea în emisfera sudică este 
arătată de constelaţia Crucea Sudului, 
aceasta fiind prezentă pe drapelele unor 
state şi teritorii dependente şi anume 

AUSTRALIA, Insulele Cocos, Christmas, 
Heard şi Mac Donald, NOUA 
ZEELANDĂ, Insulele Tokelau, PAPUA-
NOUA GUINEE, SAMOA. 
 - Primul răsărit de soare este 
revendicat de câteva ţări. Care sunt 
acestea şi care are dreptate: 
 - JAPONIA se numeşte Nippon, 
adică răsărit de soare. Astrul, roşu pe 
cerul alb al dimineţii, văzut de pe Muntele 
Fujiyama este reprezentat pe drapelul 

ţării prin discul roşu pe fond alb. 
 - În UNIUNEA SOVIETICĂ 
versurile unui cântec despre cazacii de pe 
Don, foarte cunoscut şi în România în 

jurul anului 1950 spuneau într-o strofă: 
 „Măreţul Stalin ne-a adus salvarea, 

 Ne-a smuls din gheara hâdului 
duşman, 
 Şi prima oară soarele răsare 
 Peste pământul tânăr, bolşevic”. 
 Linia de schimbare a datei şi 
ceremonia de intrare în mileniul 3 de pe 
Insula Carolina din arhipelagul redenumit 
în anul 2000 Insulele Mileniului ne spun 
care este realitatea.  
 - KIRIBATI, stat insular din Oceanul 

Pacific, este adevărata ţară a „Soarelui 
răsare”. Aici fiecare zi începe cu 14 ore mai 
devreme decât la Londra şi cu 12 mai 
devreme decât la Bucureşti. Extremitatea 

estică a ţării este la 1500 longitudine 
vestică! 
 Drapelul ţării ilustrează foarte bine 
fenomenul astronomic prin soarele galben 
răsărind pe un cer roşu din oceanul 
vălurit alb-albastru. 

Animale sau plante caracteristice unor 
ţări 

 - PASĂREA PARADISULUI, de 
culoare galbenă pe fond roşu triunghiular 
este reprezentată pe drapelul statului 
PAPUA-NOUA GUINEE. 

 - PAPAGALUL SISERU (Amazonia 
imperialis) endemic în GRENADA apare 
în centrul drapelului. 
 - PASĂREA QUETZAL este pe 

stema GUATEMALEI, în centrul 
drapelului. 
 - CEDRUL LIBANEZ, copac 
milenar nu putea lipsi de pe drapelul ţării. 
 - FRUNZA DE ARŢAR, de culoare 
roşie este prezentă în centrul drapelului 
CANADEI 
 - PINUL DE NORFOLK 
(Araucaria) verde pe fond alb între două 
benzi verticale verzi figurează pe drapelul 
Insulei Norfolk (dependentă de 

Australia).  
Caracteristici ale unor populaţii 

 - BĂŞTINAŞII AUSTRALIEI – 

„oameni negri, pe pământuri roşii, sub 
soare” cum se caracterizează ei, au un 
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drapel semnificativ: un soare galben pe 
fond negru şi roşu (orizontale). 
 - RROMII (ŢIGANII) au un drapel 
cu două benzi, albastru deschis-sus şi 
verde-jos, cu o roată roşie suprapusă. 
Semnificaţia este: nomazi între cer şi 
pământ. 

Forme şi dimensiuni ale drapelelor 
 Cea mai răspândită formă este 
dreptunghiulară. Bhutanul, Elveţia şi 
Vaticanul au drapele pătrate (oficial) iar 
Nepalul are drapel pentagonal (două 
triunghiuri suprapuse parţial). 
 Raportul dintre înălţime (lăţime) şi 
lungime diferă de la o ţară la alta. Iranul, 
cu raportul 1:3 are cel mai alungit drapel. 
 Drapelul României, conform Legii 
nr. 75 din 26 VIII 1994, are raportul 2:3. 
Anterior raportul era 3:5. 

Stabilitate şi schimbări 
 Schimbarea drapelelor este o 
practică destul de frecventă fiind cauzată 
de revoluţii, schimbări de guverne, 
secesiuni, etc. 
 O stabilitate îndelungată o au 
drapelele Danemarcei, Franţei, României 

(cu mici modificări), etc. 
 Statele Unite ale Americii au avut 
dealungul anilor 28 de drapele uşor 
diferite. Afganistanul – 12, iar Cambodgia 

– 11. 
Câteva observaţii referitoare la drapelele 

maghiar şi secuiesc 
 - Începând cu anul 1867 Ungaria 
era un regat în cadrul Imperiului Austro-
Ungar şi se numea şi Transleitania. 

Deoarece de multe ori în Ungaria se 
refuza arborarea drapelului imperial 
(negru-galben), s-a făcut o concesie prin 
admiterea „drapelului de compromis” 
rezultat din alipirea drapelelor austriac şi 
ungar. 
 - În zilele noastre, cel puţin în 
România, maghiarii arborează în diverse 
ocazii (inclusiv la sărbători religioase), 
drapelul roşu-alb-verde (fără stemă) 

considerând că acesta este drapelul 
naţiunii maghiare şi că acesta include şi 
maghiarii din alte ţări. 
 - Până recent, drapelul Budapestei 
era roşu-galben-albastru deschis (în benzi 
orizontale). Noul drapel este foarte 
asemănător cu cel al şefului statului ungar 
din perioada 1938-1944, adică, Horthy 
Miklós. Să fi fost cromatica drapelului 
anterior, asemănătoare culorilor 

României, motivul schimbării? Sau 
resuscitarea fascismului horthist? 
 - Primul drapel secuiesc, datând 
din 1603 şi inspirat din blazonul unui 

conte, avea fondul albastru deschis pe 
care erau plasate un soare auriu şi o 
semilună albă. Drapelul actual are o stea 
aurie cu opt colţuri, o semilună albă şi o 
bandă aurie orizontală pe mijloc.  
 Albastrul deschis este culoarea mai 
multor popoare turcice din Asia Centrală. 

Maghiarii susţin că au afinităţi cu uigurii 
din vestul Chinei. 
 Deşi nu este legalizat, drapelul este 
arborat în judeţele Covasna şi Harghita. 

Autorităţile române au deocamdată reacţii 
relativ timide. 

Concluzii 
 - Lumea drapelelor, în permanentă 
creştere şi schimbare, este foarte puţin 
cunoscută. 
 - Pe lângă „simfonia de culori” care 
încântă ochiul, drapelele ne dau şi 
informaţii interesante. 
 - Drapelele sunt simboluri care 
trebuie să fie privite cu mândrie 
patriotică, să fie respectate şi onorate. În 
multe ţări există legi care pdepsesc aspru 
ofensa adusă acestui simbol naţional. 

 Cluj-Napoca    
  Titus-Flaviu CRISTUREAN 
 27 februarie 2013  
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Sever Constantin RĂDUICĂ 

 
CRONOS LA POARTA UITĂRII 

-fragmente din volumul cu acelaşi titlu, în curs 
de apariţie- 

 
Identităţi pierdute prin locuri uitate 

Scurtă prezentare a fostei aşezări Ciobanul 
de la Gura Jiului şi Vadul Cumanilor 

 
  În mod confuz, fără o cercetare documentare 
atentă, istoria Bechetului, prin monografiile 
existente îşi asumă identitatea evenimentelor 
întâmplate într-o succesiune de date şi timp 
petrecute în preajma”Vadului de trecere peste 
Dunăre”, a cărui identitate istorică i-o dă fosta 
aşezare Ciobanul, mai puţin mediatizată şi 
ştearsă de vreme din memoria locului. 
  Oare câţi dintre noi ştim că în reşedinţa 
actualului port Bechet a existat cândva o 
aşezare numită Ciobanul? Ca să nu mai 
vorbim despre cunoştinţele celor care vin după 
noi cu referire la acest subiect, care a stat la 
baza devenirii noastre şi care înseamnă istoria 
locului. Fiindcă “Un popor care nu-şi 
păstrează istoria îşi pierde identitatea şi este, 
pe bună dreptate, un popor mort.” 
  În acest contest este imperios necesară 
redarea identităţii locului prin consemnarea sa 
şi expunerea unor date şi considerente istorice 
cu privire la evenimentele petrecute aici, la 
fosta aşezare Ciobanul de la Gura Jiului. 
  Istoria consemnată de o parte din 
documentele ce le vom aminti “nu a trecut 
niciodată pe la Bechet, deoarece Bechetul ia 

fiinţă mult mai târziu, ca successor al aşezării 
Plopul.” În această aşezare a fost integrată cel 
puţin o parte a locuitorilor aşezării Ciobanul, 
desfiinţată din varii motive, încă neelucidate. 
În calitate de succesor, Bechetul de mai târziu 
poate rămâne un punct de referinţă cu privire 
la zestrea istorică adusă de la Ciobanul, cu 
precizarea cuvenită că actul istoric se petrece 
în cu totul altă parte. 
  Astăzi, când se caută repere istorice pentru 
promovarea turismului local, zonal, naţional, 
transfrontalier etc.,se cade să consemnăm şi să 
punem în valoare istoria acestor locuri, poartă 
a creştinătăţii, cărămida de temelie a existenţei 
noastre, prin valorificarea potenţialului rămas. 
 

Poziţia geografică a aşezării Ciobanul 
 
   Aşezarea Ciobanul se află pe malul stâng al 
Dunării, la gura de vărsare a bătrânului Jiu, în 
vecinătatea actuală a stâlpului metalic înalt de 
147 m. ce susţine cablurile electrice 
(dezafectate) care traversează Dunărea în 
Bulgaria. La sud peste fluviu sunt dealurile 
Rahovei, fostă garnizoană a Imperiului 
Otoman precum şi ruinele cetăţii de piatră 
Kamaka ce datează din secolul al IX-lea. La 
est se află actualul port Bechet, ale cărui 
denumiri care vin din timpuri străvechi se 
cunosc sub: Vadul de la Ciobanul – Vadul 
Cumanilor şi mai apoi Schela Ciobanului, 
toate păstrând etimologia aşezării Ciobanul. 
La vest aşezarea Ciobanul se învecina cu apa 
bătrânului Jiu (Rabon), care a curs pe aici 
până în anul 1879, şi pe care şlepurile intrau 
de pe Dunăre până în punctual numit 
toponimic ”Cotul Jiului” din fosta aşezare 
Plopul, unde aveau acostament la mal şi erau 
încărcate diverse mărfuri. Paralel cu malul 
Jiului exista drumul de legătură care mergea 
către Plopul şi mai departe către Munţii 
Orăştiei, spre capitala dacică de la 
Sarmisegetusa. La nord se întindea Lunca 
Dunării cu salba de bălţi şi satul Plopul, 
situate la trei – patru kilometric distanţă. 
  Locuitorii satului Ciobanul ca şi cei din 
Plopul erau clăcaşi pe moşia mănăstirii 
Sadova. (Documentul lui Matei Basarab de la 
1636). Îndeletnicirile de bază erau pescuitul, 
creşterea animalelor (în special oi,(Ciobanul), 
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pe care le valorificau peste Dunăre în Turcia). 
Totodată, munceau pământurile mănăstireşti şi 
practicau o agricultură de subsistenţă. Fiind 
posesorii “Vadului de trecere peste Dunăre”, 
pe care-l aveau din vremuri străvechi, ei se 
ocupau şi cu tranzitul de mărfuri, în special cu 
sare, care era la mare căutare în Orient şi în 
ţările balcanice, cereale, vite, cherestea etc., 
făcând negoţ cu lumea Bizanţului şi cu 
islamicul Orient. 
  Aşezat la confluenţa de drumuri care legau 
Valahia Mică, şi nu numai, de vadul de tranzit, 
cât şi un alt drum care cobora pe malul Oltului 
făcând legătura cu Romula cât şi cu cetatea 
antică Sucidava (Celei), cobora până la 
Ciobanul la Gura Jiului, făcând legătura vadul 
de trecere către Moesia, pământ al aceluiaşi 
neam tracic din vremea lui Buerebista. De la 
Ciobanul alt drum apuca malul Oltului, 
mergând până la capitala daco-romană de la 
Sarmisegetusa, legând castrele romane 
Lişteava (Lisidava), Castranova, Pelendava, 
Răcari, Motru (Motrium), trecând prin pasul 
Vâlcan către Munţii Retezat, iar un alt drum 
de la Ciobanul, urca paralel cu Lunca Dunării 
până la Drobeta şi mai departe (vezi C. 
Giurescu – Istoria ilustrată a românilor, harta 
drumurilor romane). 
  La această răscruce de drumuri de la Gura 
Jiului se afla aşezarea Ciobanul cu han de 
popas (vezi Gh. Nicola Stoian Ogrineanu – 
Cronică din Bechet, “Rezbelul” 1877), 
angrosişti, magazii, hamali şi “Vadul unde 
umblă podul…”, conform documentelor 
vremii. Ciobanul a fost o aşezare total diferită 
de aşezarea Plopul pe care se află actualul 
Bechet, ambele făcând parte din trupul 
moşiilor mănăstireşti administrate de călugării 
mănăstirilor Sadova sau Roaba, închinate de 
către boierii şi domnitorii români Sfântului 
Munte Athos (Xenofon). 
   Întinderile de pământ se numeau silişti: 
Siliştea Plopului, Siliştea sălciilor, Siliştea 
dintre ţărmuri, Siliştea broaştei etc, toate 
acestea amintite în documente. Siliştea 
Plopului întrupa şi aşezarea Călăraşi 
(Ascunsa). Moşia Călăraşi-Bechet, cuprinzând 
spaţiul dintre Jiu şi Resica, până la moşia 
Dabului, care era moşie boierească, situată în 
partea de est, iar la vest pământurile 

mănăstireşti se învecinau dincolo de Jiu cu 
aşezarea Petrojani (Ostroveni, Orăşani, 
Grindeni), care erau tot moşii boiereşti. 
Aşezarea Petrojani se afla pe locul 
toponimului “Biserica arsă”, dincolo de 
Jiuleţul (Jieţul) de astăzi, la fosta fermă 
zootehnică a C.A.P. Ostroveni. 
  În secolul al XIII-lea, moşierii, având satele 
răspândite pe întinderi mari au cerut “ ieşirea 
la linie” (Regon C. – Monografia judeţului 
Romanaţi). În această perioadă satele şi 
cătunele răspândite prin grinduri în Lunca 
Dunării au fost comasate în satele existente “la 
linie”. Aşezarea Ciobanul de la Gura Jiului, 
unde se afla şi un pichet de grăniceri, a fost 
destrămată. Dincolo de “ieşirea la linie” 
putând exista mai multe cauze pe care le cităm 
pe parcursul lucrării. O parte a locuitorilor 
(printre care mulţi greci şi turci, dar şi 
români), au trecut Dunărea în “Turchia”, 
populând satele româneşti din Bulgaria, în 
speranţa unui trai mai bun. O altă parte însă, în 
majoritatea ei români, a fost integrată în trupul 
aşezării Plopul, care se afla pe dunele Vârâţi, 
Nisip, Jii şi Arădan. Odată cu această perioadă 
dispar denumirile anterioare de Plopul şi 
Ciobanul. Aşezarea întregită cu o parte a 
locuitorilor de la Ciobanul, căpăta o nouă 
denumire oficială, pe aceea de Bechet, ca 
punct de referinţă etimologică însemnată 
strategic în numele celor veniţi de la pichetul 
de grăniceri înfiinţat la Ciobanul de voievodul 
Mihai Viteazul. 
 

Vadul Cumanilor – Schela Ciobanilor 
 
   În urma năvălirii popoarelor migratoare, 
după avari şi slavi au mai apărut hunii, tătarii, 
pecenegii şi cumanii. 
   Cumanii au invadat ţinuturile noastre pe la 
jumătatea secolului al XI-lea.”De la ei, aici, a 
rămas în şi în limbă Vadul Cumanilor (Vadul 
Ciobanilor)”, de la denumirea aşezării găsite 
aici – Ciobanul. (Arhivele Olteniei, anul 
III,p.370). Ei au rămas în zonă până în secolul 
al XII-lea, când locul lor a fost luat de tătari. 
În concluzie, Vadul Cumanilor este locul prin 
care s-a produs invazia cumană asupra 
ţinuturilor noastre. Până la această dată vadul 
s-a numit Vadul Ciobanilor, de la aşezarea de 
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aici, Ciobanul. Imperiul Otoman a întrebuinţat 
acest vad spre folosul său, de unde derivă şi 
numele de Vadul Cumanilor. Se pare că acest 
vad are o istorie lungă faţă de celelate vaduri 
din preajmă şi a avut la vremea respectivă un 
important rol economic şi strategic, vis-à-vis 
de aşezarea Ciobanul şi vadul său. Cu 
certitudine, amintiţii voievozi creştini nu au 
descins întâmplător pe aici. 
  După unele păreri, denumirea locului de 
Ciobanul îşi poate avea originea de la 
domnitorul Mircea Ciobanul, fiul lui Radu cel 
Mare, care a domnit de la 15 septembrie 1495 
până în aprilie 1508, domnitor care îşi atrăsese 
porecla de Ciobanul de la negoţul cu oi, pe 
care le trecea Dunărea către lumea orientului 
prin vadul deja existent aici, cât şi de la 
ciobanii care veneau cu oile în transhumanţă, 
trecându-le Dunărea în ţinuturile balcanice cu 
ierni mai blânde. 
   Varianta cu Mircea Ciobanul (1495-1508) 
devine incertă, deoarece avem documentul lui 
Basarab cel Tânăr, emis cu 15 ani mai 
devreme de începutul domniei lui Mircea 
Ciobanul, mai precis în anul 1480, document 
în care se spune că “în secolul al XI-lea la 
Ciobanul exista vamă de tranzit”… Doar dacă 
nu cumva Mircea Ciobanul să fi făcut negoţ pe 
aici cu ei înainte de domnie, atrăgându-şi 
porecla din partea boierilor. Cu certitudine 
lucrurile aşa stau, având ca argument faptul că 
la înscăunarea sa domnitorul avea deja porecla 
de Ciobanul, cu care a rămas în istorie. 
    După înfiinţarea schelelor la Dunăre, Vadul 
Cumanilor capătă denumirea de Schela 
Ciobanului, iar în anul 1873 apare Portul 
Bechet. 
 
            Documente care atestă importanţa 
locului 
           din punct de vedere istoric şi 
administrativ 

1. Diploma Cavalerilor Ioaniţi (1247), 
acordată de regele Bela al IV-lea 
magistratului Rombald, perceptorul 
caselor ospitalierului din Ierusalim, în 
care sunt menţionate şi pescăriile din 
bălţile Jiului. 

2. Documentul lui Basarab cel Tânăr, dat 
în 1480, de unde reiese că în secolul 

XI la Ciobanu exista deja vamă de 
tranzit. 

3. Documentul lui Matei Basarab din 23 
iunie 1636 (7144): “ Siliştea Plopului 
şi cu vadul ce se zice Ciobanul unde 
umblă podul. Să ia călugării toată 
vama şi venitul podului…”(ibidem, 
pachet 1, doc.2, Hrisoava lui Matei 
Basarab din 23 iunie 1636). 

4. Pisania Mănăstirii Sadova. În anul 
1642, domnitorul Matei Basarab 
susţine două lupte cu turcii la Schela 
Ciobanului. 

5. Mihnea al III-lea(1658-1659) dă un 
hrisov unde este menţionat”…Vadul 
Ciobanul şi podul lui…” 

6. Un articol intitulat Oltenia după 
memoriile generalului von Bauer – 
1778, vorbeşte despre satele din 
judeţul Romanaţi. Pe harta sa, la 
vărsarea Jiului în Dunăre este 
consemnat satul ”Obanu”, adică 
Ciobanul. (Ibidem). 

7. În timpul stăpânirii austriece a Olteniei 
(1718-1739), timp de 21 de ani, schela 
de la Ciobanul s-a numit Oreava(Olim 
Czobanii Dietus). 

8. Satul Ciobanul mai este pomenbit şi în 
timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714) de către 
istoricul său, italianul del Ciaro. 

9. Prin Vadul Cumanilor – Schela 
Ciobanul au trecut domnitorii: 
-Iancu de Hunedoara, la 1444, purtând 
lupta de la Varna împotriva turcilor. 
-Mihai Viteazul la 1598 îi alungă pe 
turci, cucerind Rahova şi Vidinul. 
- Matei Basarab are două lupte cu 
turcii, în anul 1642, la Schela 
Ciobanul. 
 

Timpul neiertător a şters identitatea locului 
Ciobanul, cioburi răzleţe, fragmente de timp 
mai dăinuie încă în albia Dunării, care a erodat 
malul. Cei care vin după noi, din păcate, nu-şi 
mai cunosc rădăcinile… 
 
Sever Constantin RĂDUICĂ
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Eveniment 
 

În ziua de 25 februarie 2013, domnul profesor universitar emerit doctor Constantin TULAI a 
împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani. Un parcurs existenţial exemplar în care înzestrările, munca 
suţinută şi perseverntă, rigoarea şi seriozitatea, disciplina, cinstea, modestia, omenia şi 
corectitudinea i-au adus domnului profesor un lung şir de împliniri şi de satisfacţii remarcate, 
apreciate şi recunoste atât în ţară cât şi în străinătate. În această fericită zi a vieţii domniei sale 
Universitatea de Vest din Timişoara, în smemn de mare preţuire, i-a acordat domnului profesor 
titlul de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum al Universităţii de Vest din Timişoara, eveniment pe 
care îl consemnăm cu mare bucurie şi îl facem cunoscut cititorilor noştri şi locuitorilor comunei, ca o 
confirmare o dată în plus a valorii comunei noastre ca izvor de umanitate creatoare de excepţie. Vă 
mulţumim domnule profesor pentru tot, vă felicităm cu mare admiraţie şi dragoste şi vă urăm chiar dacă 
mai târziu La mulţi ani! cu sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii. 
 A consemnat Gheorghe INDRE       

 
C u v â n t u l  R e c t o r u l u i  

 
cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris 

Causa Socialium Scientiarum 
al Universităţii de Vest din Timişoara 

 
Stimate Domnule Profesor 
Constantin TULAI, 
Onoraţi membri ai Senatului 
Universităţii de Vest din Timişoara 
şi ai Consiliului de Administraţie, 
Stimate invitate şi stimaţi invitaţi, 
Dragi colegi din universitate şi dragi 
studenţi, 
 
Participăm astăzi cu emoţie şi deosebită 

bucurie la o distinsă ceremonie publică, împreună 
cu Senatul universităţii noastre, reunit în şedinţă 
extraordinară şi o parte din membrii Consiliului de 
Administraţie al UVT, pentru a conferi 
prestigiosul şi onorantul titlu de Doctor Honoris 
Causa Socialium Scientiarum Domnului 
Profesor universitar emerit dr. Constantin Tulai de 
la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor a Universităţii „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca. 

Dintru început trebuie să spunem că ne 
aflăm în compania unei personalităţi marcante a 
învăţământului superior economic din România – 
în domeniile Finanţelor publice şi Fiscalităţii, fiind 
bine cunoscut şi apreciat în mari universităţi din 
Franţa, Marea Britanie, Belgia, Bulgaria, Croaţia, 
Portugalia, Ungaria şi din SUA – la care a parcurs 

stagii de specializare sau a participat la conferinţe 
şi/sau congrese ştiinţifice. 

Aşa cum foarte bine se precizează în 
Motivaţia candidaturii la titlul onorific pe care îl 
conferim astăzi, domnul Constantin Tulai este 
un universitar sută la sută, fiind încadrat în 
învăţământul superior din octombrie 1962, adică 
de la absolvirea, ca şef de promoţie a Facultăţii de 
Finanţe-Credit din cadrul A.S.E. Bucureşti. 

Timp de 46 de ani, domnul Constantin Tulai 
a onorat catedra universitară la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care a slujit-o 
cu dăruire, pasiune şi competenţă în toate cele 5 
trepte ale ierarhiei didactice universitare, ocupând 
posturile de preparator universitar, asistent 
universitar, lector, conferenţiar şi profesor 
universitar. 

De aceea, afirmăm cu îndreptăţire că 
domnul Constantin Tulai este un om care a fost 
hărăzit să devină dascăl al dezvoltării durabile a 
ştiinţei pe care a îndrăgit-o încă din perioada celor 
5 ani de studenţie pe care i-a parcurs la Facultatea 
de Finanţe-Credit din cadrul A.S.E. Bucureşti. În 
toată această perioadă de slujire a catedrei 
universitare, dar mai ales începând din anul 1990, 
când a devenit conducător ştiinţific de doctorat, 
finanţistul Constantin Tulai a avut una din cele 
mai importante contribuţii la formarea şi la 
consolidarea Şcolii de Finanţe publice şi 
Fiscalitate a Ardealului, al cărei şef informal este 
şi astăzi. 

Prin îndeplinirea funcţiilor de decan, 
prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, director fondator al Business School 
Transilvania şi al Institutului European de 
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Administrare a Întreprinderilor – Filiala Cluj-
Napoca şi cea de Şef al Catedrei de Finanţe, 
profesorul Constantin Tulai s-a înscris în grupul 
artizanilor tranziţiei învăţământului superior 
economic din România, de la cel specific 
economiei centralizate, la cel specific economiei 
funcţionale de piaţă, bazat pe autonomie, 
competiţie şi cerinţele noii economii, fiind unul 
dintre actorii implicaţi direct în procesul de 
reformă a învăţământului superior economic din 
ţara noastră, care a ajuns astăzi să fie integrat 
deplin în spaţiul european al învăţământului 
superior. 

Prezenţa deosebit de activă a domnului 
profesor Constantin Tulai în plan academic, 
ştiinţific, economic şi social i-a adus o înaltă 
recunoaştere a meritelor şi o deosebită apreciere 
din partea unui public larg – studenţi, cadre 
didactice, economişti, lideri ai unor diverse 
organizaţii, politicieni, autorităţi publice, mass-
media, ceea ce ne face să afirmăm că domnia sa 
întruchipează un economist de mare valoare, un 
profesor universitar de elită – convins de menirea 
sa socială, naţională şi internaţională, un 
cercetător ştiinţific tenace şi de profunzime, un 
prolific autor din domeniul economic şi, nu în 
ultimul rând, un OM pe de-a-ntregul! 

Dragă Domnule Profesor Constantin Tulai! 

Ceremonia de astăzi reprezintă pentru noi 
toţi, cei ce însufleţim Universitatea de Vest din 
Timişoara, prilejul de a Vă arăta preţuirea de care 
vă bucuraţi pentru excepţionala dumneavoastră 
operă didactică ştiinţifică, managerială şi umană. 
Este o mare onoare pentru noi toţi şi o 
nedisimulată bucurie să vă primim astăzi ca 
membru al comunităţii academice a Almei Mater 
Timisiensis, spunându-Vă bun venit în această 
comunitate. 

Vă felicităm din inimă pentru tot ceea ce aţi 
realizat până acum, vă dorim noroc, deplină 
sănătate şi putere de muncă pentru a vă continua, 
cu aceeaşi pasiune şi competenţă, activitatea pe 
tărâmul ştiinţei financiare! 

Şi...., pentru că astăzi împliniţi frumoasa 
vârstă de 75 de ani, vă spunem „la mulţi ani, cu 
bine” şi Vă declarăm cu emoţie că faceţi parte din 
grupul marilor noştri prieteni! 

 

 
 
 
 

L A U D A T I O  
în onoarea Domnului 

Profesor universitar emerit doctor 
Constantin TULAI 

cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris 
Causa Socialium Scientiarum 

al Universităţii de Vest din Timişoara 
 

Domnul Constantin Tulai este unul dintre 
cei mai remarcabili membri ai comunităţii 
universitare, ştiinţifice şi academice din România, 
cu o importantă recunoaştere internaţională, fiind 
cunoscut şi apreciat ca un reputat teoretician şi 
cadru didactic universitar în domeniul finanţelor 
publice şi fiscalităţii, precum şi ca membru 
marcant al unor prestigioase organizaţii şi asociaţii 
profesionale naţionale şi internaţionale deopotrivă. 
De aceea, conceperea şi scrierea acestei laudatio a 
fost pentru noi, comisia de analiză, o 
responsabilitate de onoare, misiune pe care am 
dus-o la capăt cu neţărmurită plăcere, mereu cu 
gândul la cel care ne-a fost şi ne este un veritabil 
mentor, un deschizător de drum, exemplul viu al 

omului animat de realizarea unor fapte măreţe şi 
durabile. 

Domnul Constantin Tulai s-a născut la 25 
februarie 1938, în localitatea Luna din judeţul 
Cluj, în perioada de elan sau chiar de vârf a 
României interbelice, în sânul unei modeste, dar 
sudate şi harnice familii de ţărani, tată fiindu-i 
Ioan Tulai, iar mamă Ileana Tulai. De mic, copilul 
Constantin dovedeşte reale calităţi intelectuale, 
practice şi creative, care au fost puse în valoare, în 
primă instanţă, în perioada 1945-1952, ca elev al 
Şcolii generale din Luna, iar mai apoi cizelate şi 
dezvoltate, între anii 1952-1957, pe băncile 
Liceului teoretic din Turda. La îndemnul şi cu 
sprijinul părinţilor săi, oameni înţelepţi şi cu mare 
respect pentru carte, convinşi de potenţialul de 
netăgăduit al fiului lor, tânărul Constantin Tulai s-
a prezentat la concursul de admitere la facultate şi 
a fost admis ca student al Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti în anul 1957. 

Ca student al A.S.E. din Bucureşti, 
ardeleanul Constantin Tulai a luat lucrurile în 
serios încă din anul I şi s-a dedicat cu pasiune şi 
interes studiului, obţinând cele mai înalte 
calificative la examenele susţinute în cursul celor 
5 ani de facultate, la Specializarea Finanţe-Credit. 
În aceste condiţii, în septembrie 1962 a absolvit 
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facultatea ca şef de promoţie, devenind economist 
specializat în domeniile Finanţelor şi Creditului. 

Chiar dacă media de absolvire şi calitatea de 
şef de promoţie reprezentau atuuri importante 
pentru ca tânărul absolvent de facultate să fie 
reţinut la una din catedrele universitare din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 
Constantin Tulai a preferat să revină în Ardealul 
natal, spre a se „înregimenta” în marea familie 
academică a Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, la recent înfiinţata Facultate de 
Studii Economice. Mai departe, întreaga carieră şi 
existenţă activă a profesorului s-a desfăşurat în 
coordonatele normalităţii trecutului apropiat din 
ţara noastră, în principal în cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a ocupat 
succesiv posturile didactice de: preparator 
universitar (1962-1963), asistent universitar 
(1963-1965), lector universitar cu delegaţie (1965-
1969), lector universitar titular (1969-1978). 

Bagajul de cunoştinţe dobândit în perioada 
studiilor universitare în cadrul A.S.E. Bucureşti s-
a îmbogăţit foarte mult şi continuu în perioada 
activităţii la catedra universitară clujeană, astfel 
că, în anul 1968, tânărul lector universitar cu 
delegaţie îndeplinea toate condiţiile formale şi 
criteriile spre a se înscrie cu succes la programul 
de perfecţionare profesională prin doctorat, la 
Universitatea Babeş-Bolyai, sub conducerea 
ştiinţifică a profesorului universitar doctor Aurel 
Negucioiu. 

Stagiul de doctorantură a fost parcurs în cele 
mai bune condiţii, iar finalizarea acestuia s-a 
realizat în anul 1974 prin susţinerea publică a tezei 
de doctorat cu titlul „Venitul net şi formele sale în 
industrie”, care a fost apreciată de comisie cu 
calificativul maxim. 

În continuare, după confirmarea în anul 
1975 a titlului ştiinţific de „doctor în economie”, 
domnul Constantin Tulai a primit „Diploma de 
doctor”, seria B, nr. 501/13.05.1976. 

De acum, suntem în faţa unui cadru didactic 
consacrat şi a unui cercetător ştiinţific consacrat. 

În mod firesc, prin concursurile vizând 
ocuparea unor posturi didactice la care s-a înscris 
şi pe care le-a câştigat, domnul Constantin Tulai a 
devenit conferenţiar universitar, îndeplinind 
această funcţie în perioada 1978-1990, şi profesor 
universitar titular, cu îndeplinirea acestei funcţii în 
perioada 1990-septembrie 2008. 

Un fapt inedit, care nu trebuie să fie omis, 
este acela că în decembrie 1989, profesorul 
Constantin Tulai a fost invitat să facă parte din 
Guvernul Roman, ca ministru al bugetului. După o 
săptămână de gândire profundă, profesorul 

Constantin Tulai a declinat această tentantă ofertă, 
preferând să rămână universitarul finanţist în 
cadrul apreciatei Facultăţi de Ştiinţe Economice a 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

În decursul prestigioasei cariere 
universitare, profesorul Constantin Tulai a 
susţinut, la ciclul de licenţă, cursuri de „Finanţe 
generale”, „Finanţele întreprinderii”, „Finanţe în 
industrie”, „Finanţe în agricultură”, „Finanţele 
statelor capitaliste”, „Finanţele României”, 
„Finanţe publice”, „Fiscalitate”, iar la ciclul 
masteral, cursuri de „Strategii şi politici 
financiare”, „Strategii şi politici fiscale”, 
„Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale”, 
precum şi „Fiscalitate internaţională”. De 
asemenea, la Şcoala doctorală, domnia sa a predat 
cu măiestrie disciplina „Strategii fiscale”. 

Atestarea în calitatea de conducător ştiinţific 
de doctorat în anul 1990 a însemnat începutul unui 
lung drum în sânul comunităţii academice a Almei 
Mater Napocensis, în care profesorul Constantin 
Tulai a îndrumat cu mult tact, competenţă 
ştiinţifică, dibăcie şi răbdare 60 de doctoranzi, 
dintre care, până în prezent, 32 au dobândit titlul 
ştiinţific de „doctor” în domeniul Finanţe, iar alţi 
16 se mai află încă în perioada programului de 
doctorat, sub conducerea ştiinţifică a profesorului 
Constantin Tulai. 

Domnul Constantin Tulai a avut o 
contribuţie decisivă la dezvoltarea cooperării 
dintre Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca şi Universitatea din Orléans, prin 
coordonarea a trei teze de doctorat în cotutelă, 
oferind astfel doctoranzilor respectivi posibilitatea 
de a-şi exercita calitatea de cadre didactice-
cercetători în Franţa şi în România. 

De-a lungul consistentei cariere 
profesionale, activitatea didactică şi ştiinţifică a 
fost dublată şi de cea administrativ-managerială. 
În anul 1990, profesorul Constantin Tulai a fost 
ales Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
mandat ce a fost reînnoit în anul 1992. Un an mai 
târziu, mai precis în octombrie 1993, Senatul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” îl alege în funcţia de 
prorector, cu încheierea mandatului în ianuarie 
1996. În această perioadă a fost fundamentată 
decizia construirii unui nou sediu pentru 
Facultatea de Ştiinţe Economice, după care 
Universitatea „Babeş-Bolyai” a şi primit în scurt 
timp terenul necesar amplasamentului clădirii, iar 
suma necesară finanţării viitoarei investiţii a fost 
înscrisă în bugetul de stat. După finalizarea 
mandatului de prorector, domnul profesor 
Constantin Tulai a devenit Şef al Catedrei de 
Finanţe, pe care a condus-o cu maturitate, 
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probitate ştiinţifică şi competenţă managerială 
până în anul 2004. 

Cum îi stă bine unui mentor, profesorul 
Constantin Tulai s-a dovedit a fi şi un adevărat 
fondator de şcoală economică. Această valenţă 
este probată după anul 1990, când domnia sa a 
fondat două prestigioase şcoli postuniversitare, 
înfiinţate ca rod al colaborării cu reputate 
universităţi occidentale, în cadrul unor programe 
Tempus pe care le-a gestionat în calitate de 
director. Amintim aici, în primul rând, Business 
School Transilvania, pe care o coordonează în 
calitate de director până în 1994, an în care preia 
conducerea Institutului European de Administrare 
a Întreprinderilor, Filiala Cluj-Napoca. 

În toată perioada de după 1989, 
caracterizată de ample reforme ale învăţământului 
universitar, când funcţiile de conducere au fost 
mai mult o povară, profesorul Constantin Tulai a 
acţionat ferm, dar cu demnitate şi cu mult 
profesionalism. Calmul desăvârşit, dar şi 
consistenţa şi robusteţea structurală au fost 
principalele trăsături ale domniei sale, valenţe care 
i-au impregnat întreaga carieră profesional-
didactică. Ca profesor la catedră, a fost, este şi va 
fi preţuit şi respectat, auditoriul fiind captivat de 
harul didactic şi talentul său oratoric. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a 
Domnului Constantin Tulai este de mare întindere 
şi cu o largă sferă de cuprindere, regăsindu-se în 
opera domniei sale aproape toate subiectele 
abordate în dezbaterile teoretice privind trecerea 
de la economia de comandă, hipercentralizată, la 
economia de piaţă bazată pe concurenţă şi 
competitivitate. Cercetările domniei sale au vizat 
cu predilecţie ritmul şi profunzimea reformelor, 
secvenţialitatea optimă a acestora, stabilizarea 
macroeconomică şi deschiderea internaţională a 
economiei româneşti, echilibrele fundamentale ale 
economiei din ţara noastră, problemele legate de 
echilibrul bugetar, stabilitatea preţurilor şi 
stabilitatea financiară, armonizarea fiscală, 
echitatea şi eficacitatea în domeniul fiscalităţii, 
evaluarea şi combaterea evaziunii fiscale şi multe 
altele. Poziţia adoptată, întotdeauna riguros 
argumentată, s-a bucurat de o largă audienţă în 
rândul specialiştilor din ţară şi din străinătate, fie 
ei teoreticieni sau practicieni din domeniile 
finanţelor publice şi fiscalităţii, precum şi a 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. 

Făcând o selecţie, enumerăm următoarele 
lucrări de referinţă în domeniile finanţelor şi 
economiei, purtând semnătura Domnului 
Constantin Tulai: 

 Venitul net şi formele sale (1979) – 
unic autor; 

 Finanţe şi credit, vol. I (1979) – unic 
autor – manual; 

 Finanţele publice şi fiscalitatea (2003) 
– unic autor; 

 Finanţe publice (2003, 2004, 2005) – 
unic autor – manual; 

 Finanţe (2007) – unic autor; 
 Teorie şi practică financiară (1985) - 

coautor şi coordonator; 
 Consumul şi fiscalizarea lui (2004) - 

coautor şi coordonator; 
 Fiscalitate comparată şi armonizări 

fiscale (2005) - coautor şi coordonator; 
 Finanţele întreprinderilor şi ramurilor 

(1970) – coautor – manual; 
 Probleme ale gestiunii financiare în 

unităţile economice de stat (1974) – 
coautor; 

 Organizarea şi planificarea unităţilor 
industriale (1977) – coautor – manual; 

 Studii de istorie a economiei şi gândirii 
economice româneşti (1979) – coautor; 

 Finanţele R. S. România (1981) – 
coautor – manual; 

 Mecanismul economico-financiar 
(1984) – coautor; 

 Ritmuri şi corelaţii în dezvoltarea 
economică a României (1986) – 
coautor; 

 Tranziţia economică şi reforma fiscală 
(1996) – coautor; 

 Management et Culture (1997) - 
coautor; 

 Finanţele şi controlul financiar în 
actualitate (1998) – coautor. 

Diseminarea activităţii de cercetare a 
Domnului Constantin Tulai în domeniul 
Finanţelor, una extrem de intensă şi de 
substanţială, s-a realizat până în prezent prin 
publicarea a 79 de articole în reviste de specialitate 
şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale, din care cinci în 
străinătate (Bratislava - 1969, Leningrad – 1982, 
Ljubliana – 1992, Orléans – 1999 şi Pecs – 2004). 
Totodată, este de remarcat faptul că la invitaţia 
profesorului universitar doctor Iulian Văcărel, azi 
membru plin al Academiei Române, tânărul 
universitar Constantin Tulai a participat cu o 
comunicare ştiinţifică la Congresul Institutului 
Internaţional de Finanţe Publice, care s-a 
desfăşurat la Neptun, în anul 1974. 
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Pe lângă faptul că Domnul Constantin Tulai 
a scris mult şi cu folos pentru sine şi pentru 
semenii săi, domnia sa a fost disponibil şi pentru 
a-i sprijini pe cei dornici de a scrie în domeniul 
economic, fiind membru al Colegiului de redacţie 
al revistelor de specialitate Curierul Fiscal - 
Bucureşti, Studia Universitatis – Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Finanţe – 
Provocările viitorului, de la Universitatea din 
Craiova. 

Universitarul şi cercetătorul ştiinţific în 
domeniul finanţelor, Domnul Constantin Tulai este 
membru al unor organizaţii ştiinţifice şi 
profesionale de prestigiu, precum Global 
Management Development, The International 
Society for Intercommunication of New Ideas, Inc. 
(SUA), Asociaţia Generală a Economiştilor din 
România, CECCAR. Nu în ultimul rând, în semn 
de recunoaştere a contribuţiilor domniei sale în 
plan profesional şi social, i-a fost decernat titlul de 
Membru de Onoare al Camerei de Comerţ şi 
Industrie Cluj-Napoca. 

 

 
Constantin Tulai 

Profesor universitar emerit doctor 
 

Prezenţa deosebit de activă a domnului 
profesor Constantin Tulai în plan academic, 
ştiinţific, economic şi social, i-au adus 
recunoaşterea meritelor şi aprecierea din partea 
unui public larg – studenţi, corp academic, 
economişti, mass-media, politicieni, autorităţi. 
Datorită acestui fapt opera şi numele domniei sale 
sunt menţionate în lucrări cu caracter enciclopedic 
precum „Istoria Ştiinţei”, volumul Economie; 
(Bucureşti, 2005), „Personalităţi clujene. Dicţionar 
selectiv” (Cluj-Napoca, 2003), „Personalităţi 
clujene contemporane – oameni, biografii, 
confesiuni” (Cluj-Napoca, 2005), „Personalităţi 

clujene (1800-2007), dicţionar ilustrat” (Cluj-
Napoca, 2007), „Elite clujene” (Cluj-Napoca, 
2008, ediţie bilingvă română-engleză), 
„Enciclopedia personalităţilor din România”, 
ediţia a IV-a, (Hubners Who is Who, Elveţia, 
2009). 

Dăruindu-se cu generozitate prezentului, 
Domnul Prof. univ. dr. Constantin Tulai a 
întemeiat o autentică şcoală de finanţe publice şi 
fiscalitate la Cluj-Napoca, impunându-se ca un 
erudit al domeniului, un profesionist şi lider de 
opinie de necontestat. Experienţa vastă a domniei 
sale în domeniul programelor academice naţionale 
şi internaţionale s-a concretizat prin înfiinţarea 
Business School Transilvania (în colaborare cu 
Nottingham Business School, Anglia) şi a 
Institutului European de Administrare a 
Întreprinderilor – Filiala Cluj (în colaborare cu 
Universitatea din Toulouse, Franţa), pentru ambele 
programe domnia sa având calitatea de Director 
fondator. În semn de recunoaştere a meritelor 
deosebite în domeniile didactic, de cercetare şi 
instituţional, Universitatea „Babeş-Bolyai” i-a 
decernat succesiv Diploma de inovaţie 
instituţională (2002), Diploma de excelenţă 
didactică (2007), Diploma pentru merit istoric 
(2010) şi Diploma de profesor universitar emerit 
(2012). Prestigiul naţional al Domnului Constantin 
Tulai a fost recunoscut şi prin acordarea de către 
Asociaţia Facultăţilor de Economie din România a 
unei Diplome de excelenţă pentru întreaga 
activitate (2008). 

Lăsând în urmă 46 de ani de activitate 
didactică neîntreruptă, desfăşurată la cel mai înalt 
nivel în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, după împlinirea vârstei de 70 de ani, 
profesorului Constantin Tulai i s-a conferit, în 
septembrie 2008, titlul de profesor universitar 
consultant pe durată nedeterminată. 

După intrarea în vigoare a noii Legi a 
Educaţiei Naţionale, Senatul Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca i-a acordat domnului 
Constantin Tulai titlul onorific de profesor emerit. 

Universitatea de Vest din Timişoara a avut 
şi are privilegiul de a beneficia de lucrările 
didactice şi ştiinţifice scrise de către Domnul 
Prof. univ. dr. Constantin Tulai, prin studenţii şi 
absolvenţii săi de la Facultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor, prin cadrele didactice 
ce s-au format la Departamentul de Finanţe şi prin 
doctoranzii ce s-au pregătit şi se pregătesc pentru a 
dobândi titlul ştiinţific de „doctor în ştiinţe 
economice". Începând din anul 1994 şi până în 
prezent, Domnul Constantin Tulai a fost membru 
în 18 comisii de evaluare şi susţinere publică a 
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tezelor de doctorat coordonate de profesori din 
cadrul Departamentului de Finanţe din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, contribuind cu 
referate de analiză consistente şi concluzii 
fundamentate, foarte bine apreciate. În semn de 
preţuire şi de recunoaştere a contribuţiei domniei 
sale la activităţile didactice şi de cercetare 
ştiinţifică ale Universităţii de Vest din Timişoara, 
a fost recompensat cu Diploma de excelenţă cu 
medalia jubiliară de aur – la aniversarea a 40 de 
ani de la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din cadrul U.V.T. (2007), precum şi cu 
Diploma de excelenţă cu medalie de aur, cu 
prilejul sărbătoririi în mai 2009 a 65 de ani de la 
înfiinţarea prin Decret Regal, semnat de Regele 
Mihai I al României, a Universităţii de Vest din 
Timişoara. 

Valoarea profesională şi ştiinţifică de 
excepţie a profesorului universitar emerit doctor 
Constantin Tulai,ca şi meritele „Omului 
Constantin Tulai” au fost recunoscute şi apreciate 
în întreaga ţară, dar şi recent de către Universitatea 
orădeană, care, în anul 2011, i-a acordat onorantul 
titlu academic de „Doctor Honoris Causa”, în 
semn de preţuire şi de recunoaştere a valorii 
carierei ştiinţifice, didactice şi de cercetare 
desfăşurate. 

Astăzi, prin înscrierea Domnului profesor 
universitar emerit doctor Constantin Tulai în 
rândul membrilor comunităţii academice a 
Universităţii de Vest din Timişoara, prin 
decernarea prestigiosului titlu de DOCTOR 
HONORIS CAUSA SOCIALIUM 
SCIENTIARUM, săvârşim un act de înaltă 
onorare, cu întemeiate motivaţii, aducând un 
omagiu unei puternice şi tonice personalităţi 

plurivalente, apreciat aşa cum se cuvine pentru 
meritele sale în sferele activităţii didactice, 
activităţii ştiinţifice şi dezvoltării instituţionale. Iar 
prin acest titlu onorific, Senatul Universităţii de 
Vest din Timişoara dă expresie preţuirii ce i se 
cuvine Domnului Constantin Tulai pentru 
activitatea sa trecută şi prezentă, dar şi pentru 
viitorul apropiat, pe care i-l dorim laureatului 
nostru cât mai fructuos, în deplină sănătate. 
 

COMIsiA DE ANALIZĂ 
a propunerii de acordare a titlului de Doctor 

Honoris Causa Socialium Scientiarum 
al Universităţii de Vest din Timişoara şi 

elaborarea a Laudatio 
Preşedinte: 
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Membri: 
Prof. univ. dr. Xavier GALIEGUE, 
Universitatea din Orléans 
Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU, 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Gheorghe FILIP, 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 
Prof. univ. dr. Marin OPRIŢESCU, 
Universitatea din Craiova 
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ, 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Prof. univ. dr. Victoria ŞEULEAN, 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Lector univ. dr. Ovidiu MEGAN, 
Universitatea de Vest din Timişoara

 

                    

Învierea –Frescă a părintelui Arsenie 
Boca-la Drăgăneşti 

Nunta din Can Galileii -Frescă a părintelui Arsenie Boca în biserica de 
la Drăgăneşti 
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Poezie 
 
GHEORGHE VĂDUVA 
Dor de dimineaţă… 
 
Cândva, demult, când mai umblam pe munte, 
Gândeam, visam, c-aş vrea să fiu cu tine, 
Şi chiar erai alăturea de mine,  
Când îmi ştergeam sudoarea de pe frunte. 
 
Urcam din greu spre crestele spuzite, 
Prin toamne reci, prin veri cu stropi de ceaţă,  
Pe brâne seci, pe stânci cu flori de gheaţă, 
Prin hornuri doar în vorbe auzite. 
 
E mult de-atunci, dar parc-ar fi acum… 
Eram un dor ce căuta, pe-o stâncă, 
O oază dintr-o linişte adâncă, 
Un pas pe nori, o clipă de parfum…  
 
Visam s-aud o floare ce să-mi spună, 
De-acolo, de pe munte, dintre creste, 
Mereu, aceeaşi magică poveste, 
Sau doar un verb frumos şi-o vorbă bună… 
 
În pasul meu spre piscu-nseninării,  
Cu ochi prelungi, precum un dor de vară, 
Acolo, sus, pe unde timpul zboară, 
Te căutam pe-un gând al neuitării… 
 
N-aveai un chip, în schimb, erai frumoasă, 
Te căţărai precum o căprioară, 
Pe dorul cu parfum de lăcrimioară, 
Acolo unde roua-n zori se lasă. 
 
Şi tot aşa, gândindu-mă la tine, 
Prin liniştea de piatră de pe creste, 
Trăiam, pe stânci, aceeaşi nepoveste, 
A florii ce-nfloreşte pentru mine…  
 
Dar, pentru mine, nu-nfloreşte-o floare, 
O floare va-nflori doar pentru viaţă, 
Când noaptea se preschimbă-n dimineaţă 
Şi muntele coboară la izvoare…  
 
Frumoasa mea, eşti zarea mea din mine, 
Fereastra mea ce-mi luminează dorul, 
Eşti multele, ecoul şi izvorul, 
Şi inima ce-mi bate pentru tine. 
 
Frumoasa mea idee de o viaţă, 
Parfum de flori pe-un dor de dimineaţă...  
Bucureşti,  
03 aprilie 2013 

 

 
 
VICTORIA MILESCU 
 
Ruinele refăcându-se 

 
Al cui va fi şalul meu de mătase 
cumpărat din Iordania? 
 
Ai cui vor fi pantofii mei aurii 
ce ţi-au străpuns coastele 
 
A cui va fi casa ce ne-a adăpostit 
şi turnul 
din care-am sărit fără aripi 
 
Ale cui vor fi zalele împrăştiate pe scară 
şi trupurile  
eliberate de ele 
sunând cristalin 
Cine va fi plutoniu 
Cine va fi diamant 
 
Ale cui vor fi inelele noastre de nuntă 
pe care nu le-am purtat… 
 
Iubind pur şi simplu 
 
Cu numele tău pe buze 
cu gustul amar al trupului tău 
cu sunetul vorbelor nerostite 
trec prin lumea care începe mereu 
cu dărâmarea zidurilor 
trec prin lumea care încă 
trimite corăbii pentru hrana zeilor 
iubind pur şi simplu 
trec prin lumea care are ceva glorios 
în felul în care ne împrăştie, 
ne fărâmiţează 
ne adună 
apoi ne predă morţii… 
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ION IANCU VALE 
 
Captivul 
 
e umbletul zvâcnet 
şi camera cub de gheaţă fără ferestre 
doar o uşă grea, zăvorâtă, se vede 
pe care scrie ca o arsură 
„ ieşirea imposibilă” 
iedera lungă a mucegaiului 
linge pereţii înalţi şi umezi 
pe alocuri pânza fină a păianjenilor 
se agaţă precum teama de gând 
pe tencuiala instabilă 
în mijloc, un tron împărătesc aurit, aşteaptă 
cu coroana şi sceptrul 
aşezate pe o pernă de atlas verde 
dar el nu le dă nici o atenţie 
se întreabă unde este răsăritul 
şi de ce nu-l vizitează nimeni 
şi tot aşteaptă, aşteaptă fără să ştie 
că pe cealaltă parte a uşii stă scris 
„ intrarea interzisă” 
 
 
 

 
 

RAVECA VLAŞIN 
 
Ghiocelul 
 
Dulce zvon stârnit pe-afară, 
Mi-a făcut din gând vioară, 
Drept arcuş, un ghiocel 
Cu scânteia vieţii-n el.  
 Ghiocel gingaş, fragil,  
 Inocent ca un copil  
 Pe papucii iernii urcă 
 Îmboldind-o să se ducă. 
Du-te Iarnă, nu mai sta !... 
Polei-voi urma ta 

Cu alb pur, de viaţă plin 
Leac perfect pentru suspin ! 
 Du-te, du-te ia-ţi vacanţă 
 Că de mâine dimineaţă, 
 Clinchete de clopoţei  
 Vor trezi şi-alţi bobocei. 
Păsările-or gânguri 
Dulce-alai se va porni; 
Sevele s-or dezmorţi, 
Să hrănească mugurii. 
 Mii de frunze şi de flori 
 Vor aduce noi comori, 
 Dăruind a vieţii carte 
 Cu poveşti fără de moarte.  

 

   
 
    NICOLAI MAXIM 
 
S-a născut la 21.12.1938 în oraşul Tighina, Republica 
Moldova. A absolvă Şcoala de Maiştri din Bucureşti. 
Din 1972 se stabileşte în oraşul Dej (judeţul Cluj), 
urmându-şi soţia. Talent nativ autentic, Nicolai Maxim 
scrie o poezie clasică, ritmul şi rima contribuind la crearea 
unei atmosfere nostalgice şi romantice legate de trecerea 
timpului. 
 Lucian Gruia 

 
 Bădiţă Eminescu 
 
De-acolo de-unde eşti, din nemurire, 
Apleacă-ţi către mine-a ta ureche, 
Poet al nostru fără de pereche, 
De ziua ta, să-ţi fac mărturisire; 
 
Să nu te superi că îţi spun „bădiţă”,  
Altcum să-ţi spun acum nu am idee,  
Tu eşti Luceafăr, eu doar o scânteie, 
Tu ai un Tei, eu n-am nici o mlădiţă; 
 
De când te-ai dus s-au întâmplat prea multe 
Să nu strigăm la Cer, la Tatăl Sfântul, 
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Să nu-l invoc pe Ştefan din pământul 
Care urechi nu are să m-asculte; 
 
Ca şi atunci, şi-acum trăim o dramă 
Că ne-au călcat şi neamţul şi tătarul, 
Ne-au rupt din ţară şi, mutând hotarul 
La Prut, fraţii îşi strâng mâna prin vamă! 
 
Dihonia, cum îi spunea Vieru, 
Ne-a întinat pământul, atmosfera, 
S-a aplicat „Divide et impera”, 
Ni-e sufletul mai aspru decât gerul! 
 
Dac-ai veni ca paşii să te poarte 
Pe unde ai cules vestita Doină, 
Cea plină de năduf, pătruns de moină,  
Vei sta întâi la rând la paşapoarte. 
 
Niciun conducător sau prim-ministru 
N-a cutezat picioru-n prag să pună, 
Iar cei nedeportaţi nu pot să spună 
Că Ştefan a avut hotar la Nistru; 
 
Acest hotar acum şi-l revendică 
Alt stat, de moldoveni, însă mânia 
Este că se dezic de România 
Şi nu opinca ţării, cât vlădica!  
 

      
 

    NICOLAE VASILE 
 
Inginer: A proiectat şi introdus în fabricaţie seriile de 
servomotoare fără perii, pentru maşini unelte şi roboţi 
industriali, începând din anul 1986, la Electrotehnica şi 
ICPE. Export URSS, SUA, Germania, Israel, din 1987 
până în prezent, în valoare totală de peste 30 miloane 
USD.  
Manager: ICPE- Director General(1992-2005), ASRO- 
Preşedinte fondator(1998-2000), Camera de Comerţ şi 
Industrie a României- Primvicepreşedinte(2002-2005), 

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti- 
Vicepreşedinte(2005-2010). 
Inventator: 33 brevete în România, 1 brevet în Germania, 
2 Medalii de aur la Salonul Internaţional de Invenţii de la 
Geneva şi o Medalie de aur la Salonul Internaţional de 
Invenţii de la Bruxelles. 
Scriitor: Membru al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni                       
(din 2011), autor a 2 romane şi 2 eseuri. 
Profesor universitar: Universitatea Politehnica Bucureşti 
şi Universitatea Valahia Târgovişte, Membru al 
Academiei de Ştiinţe Tehnice 

 
Agonia cifrelor repetate 

 
De treisprezece ani  
trăim în afara lumii  
fără să ne pese, 
tot felul de crize, 
din ce în ce mai dese, 
Dumnezeu ne-ncearcă 
cu noi şi noi pedepse. 
666  
ne-a intrat în oase, 
nebuni cu palate, 
gripe inventate, 
12 12 12, 
noi cifre repetate, 
creează psihoze,  
apără-ne Doamne, 
ce o să urmeze? 
Privim buimaci la toate 
cum ne depărtează  
de realitate. 
Chiar cei buni 
nu pot răzbate 
de atâţi nebuni, 
bine că anul  
nu are treisprezece luni! 
 
Tristeţea albului 
 
Alb, alb, alb,  
albe sunt străzile,  
albe sunt casele,  
alb este Pământul,  
alb îmi este gândul. 
fizic, acest peisaj imaculat, 
nu este ceva pur, 
e un curcubeu amestecat. 
din infinitul ce ne înconjoară, 
acesta-i însă doar un mic crâmpei, 
precum din eterna frumuseţe a femeii, 
este trecătoarea frumuseţe, 
doar a unei singure femei. 
Tot nesfârşită, între el şi ea, 
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este disputa de idei, 
el vrea să aibă totul, 
ideea frumuseţii de femei, 
ea îi oferă doar ce poate, 
firava frumuseţe, doar a ei. 
Aşa scuză el, ingratul, 
iubirea pentru mai multe femei. 
Ele apar în viaţa lui,  
ca nişte valuri de culoare  
pe care viaţa le amestecă,  
în ceva alb, ce apoi îl doare.  
De aceea, albul, mă întreb, 
Este un simbol de puritate? 
Nu, este amestecul sublim,  
are nimic, are de toate,  
are mai multe culori,  
are şi viaţă are şi moarte. 
Alb, alb, alb. 
 

      
 

    CONSTANTIN STROE 
 
CEA DE A DOUA CARIERĂ A LUI CONSTANTIN 

STROE                              
 de Colonel (r.) Vasile MOLDOVAN 

   Constantin Stroe a venit relativ târziu în lumea 
literaturii,respectiv după ce şi-a încheiat în mod onorabil 
cariera militară, cu gradul de plutonier adjutant şef. Cea 
mai mare parte a primei sale cariere s-a derulat în cadrul 
Studioului Cinematografic al Armatei. Aici a contribuit în 
calitate de cameraman sau îndeplinind diverse alte 
însărcinări la realizarea a zeci de filme de scurt metraj, 
unele distinse cu premii sau menţiuni în ţară şi chiar peste 
hotare. Obişnuit deci, cu munca de creaţie, după 
pensionare nu a putut sta locului, ci şi-a început în mod 
practic cea de a doua carieră artistică. În decurs de câţiva 
ani de când s-a lăsat la vatră, el a publicat patru cărţi de 
poezie şi tot pe atâtea îşi aşteaptă rândul la tipar. De 
asemenea este unul din colaboratorii permanenţi ai 
ziarului Armatei “Observatorul militar”şi al revistei 
”Frontiera”.  
  Printre cei care i-au îndrumat primii paşi pe drumul spre 
lumina tiparului, se numără Viorel Domenico, care i-a 
fost director la Studioul Cinematografic Militar, Liviu 
Vişan, fondator şi preşedinte al Societăţii Scriitorilor 

Militari, criticul literar Radu Voinescu, ofiţer de carieră şi 
Valentin Nicoliţov, director al unei unităţi de cercetare a 
armatei şi inovator în domeniul tancurilor şi auto. E un 
caz tipic de solidaritate, indiferent de grad şi funcţie, între 
cei care şi-au apărat ţara cu braţul, iar după ce şi-au 
încheiat cariera militară o apără cu arma cuvântului. 
  Dintre lucrările lui Constantin Stroe, de un real succes s-
a bucurat cartea sa de haiku “Casa bunicii”(2008) care a 
fost recenzată de reviste de profil din România, Grecia şi 
Serbia. De asemenea, poeziille sale în stil nipon au primit 
menţiuni la concursurile internaţionale de haiku din 
Bulgaria, Croaţia, Japonia şi România. Ca urmare a 
acestor succese a fost desemnat în anul 2009 secretar al 
Societăţii Române de Haiku, funcţie de care, chiar dacă 
nu este remunerată, se achită cu toată răspunderea. 
Educaţia cazonă, ca şi în cazul altor camarazi de arme şi 
confraţi de condei, îşi spune cuvântul. 
   Pentru ca dv,cititorii să vă puteţi da seama de gândurile 
şi sentimentele poetului-soldat, vă oferim un eşantion din 
creaţia lui recentă. 

 
VATRĂ 
 
Pământ – cetate a ţării mele, 
Tezaur nesfârşitelor comori, 
Tu eşti izvor de mângâiere 
Rotondă – plai cu scriitori 
 
Patrie – vatră de lumină 
Eşti gândul meu cel mai frumos, 
Pornit din Dacia străbună, 
Cântat din fluierul de os. 
 
ŢARĂ 
 
Atâta de frumoasă eşti tu, Ţară, 
Cu chipul blând în orice anotimp, 
De dorul tău mă nasc a doua oară, 
Ca să mă ştiu mereu drumeţ prin timp. 
 
Atât de mândră eşti tu, Ţară, 
Oglinda vremurilor noi, 
De dorul tău mă nasc a doua oară 
Să-mi regăsesc părinţii în eroi. 
 
EROICĂ… 
 
Cu ochi de şoimi adevăraţi 
Pe drumul istoriei noastre, 
Întrezărim eroii bărbaţi 
Urcând sub neumbrite astre. 
 
Îi regă şim în calendare, 
Şi în mireasma dulce-a pâinii, 
În luciul argintiu pe care 
L-adună apele fântânii. 
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ISTORIE 
 
Aud glasurile străbunilor 
Printre noi, 
Murmurate de toamnă 
Şi de ploi. 
Amintirile lor 
Aleargă departe prin veacuri, 
Imnuri de iarbă 
Cad peste ei, 
Trimise de soare 
Pe fluvii de eroi. 
 
L-adună apele fântânii. 
 
PREZENT! 
 
Mă simt cu tine, orişiunde ţară, 
De când pământu-mi dă din seva lui 
Eu n-am plătit cu gândul sau cu fapta 
Tribut, din libertatea ţării nimănui. 
 
 
Mă simt cu tine, orişiunde ţară, 
Îţi sunt soldat, în orice anotimp al meu 
Ca flacăra mi-e inima fierbinte 
Răspund ,,PREZENT!” la bine şi la greu. 
 
CONTOPIRE 
 
Fiecare picătură de apă 
Cu licăr de stea 
I-o notă de cântec 
Din inima mea. 
 
Fiecare fărâmă de pământ 
E rodul câmpiilor pline 
Cu bobul de grâu rotund 
Al veghei 
 
 
HAIKU-URI CAZONE 
                                     
       După război                
       armata victorioasă-           
       mamele-n doliu  
            
   La graniţă,               
       doar soarele necontrolat         
       de vameşi     
           
       Lada cu zestre-           
       în batiste fluturaşii        
       cusuţi de mama  

           
      Nicio slujbă               
      la troiţa eroilor-             
     doar cânt de greieri  
                
     Vreme de criză- 
     şi sperietorile-n 
     haine militare 
 
   Un om de strajă 
   în viscolul de afară... 
   şi acela de zăpadă 
 
   Lumânări aprinse- 
   pe mormântul eroului 
   lalele  albe 
          
        Barză ţopăind- 
        un invalid în cârje 
        trece pe stradă 
 
       Liniştea iernii- 
       împrăştiind ciorile 
       focul de armă 
 
      Restructurare- 
      la corpul de gardă doar 
      omul de zăpadă 
 

         
 

NICU DOFTOREANU 
 

TANGOUL NĂDEJDII 
 
PĂRINTE ! 
Sunt mort şi pustiit  
Şi-aş vrea să mă mai nasc odată 
SĂ  ŞIMT ..uimit  
Cum viaţa-i mai bogată-n...BUCURII ! 
Să Fiu .., 
 Să Fii,  
Încă odată, 
Curat în cuget şi-n  şimţiri, nemurdărit în 
AMINTIRI de VIAŢĂ !  
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PĂRINTE ! 
Sunt mort şi pustiit cu sufletul uscat,  
Înmormîntat în nenăscut păcat ! 
Marcat de plictiseală şi ...NEVOI , 
Sunt mort şi pustiit ! 
Zdrobit ...ca după luptă,..sau victorie !! 
Şi nu găsesc cuvîntul potrivit ,  
Deosebit în ce e bine sau e rău ..în  NOI , 
Poate istorie-acuma pentru VOI ! 
SĂ ÎL MAI CAUT ?! 
 SĂ ÎL LAS SĂ  MOARĂ ?! 
   SAU NICI SĂ NU-L 
TREZESC ?! 
Ajută-mă  PĂRINTE să nu mai greşesc,  
Să nu mă mai opresc...precum odinioară ! 
Răspunde-mi tu şi nu mă chinui ! 
Dă-mi cale mai uşoară,..mai fără de primejdii ! 
FII ... LÂNGĂ NOI !.. 
 ÎN NOI !...  
  STROPUL NĂDEJDII !! 
 

          Nicu Doftoreanu -1.08.1993, revizuit 2012 
 
 

TANGOUL DE ALUNGARE A 
SINGURĂTĂŢII 

 

       Motto 
 Nu faceti aceea şi prostie de două o 
 ...sunt atât de multe prostii noi de făcut 
   Filosofie glumeaţă de cafenea 
 
Lucrurile nu merg bine  
 Când...rămân singur cu mine !  
Nu mă prea simt confortabil 
Când viaţa se dă-n spectacol şi nu se poartă amabil ! 
 
Doamne sfinte fii cu mine, 
  Când fac rău, 
   Nu când fac bine, 
    și sunt prea sigur pe 
mine !  
Ştiu că nu-i de bun augur 
  să–ţi cer putere să-ndur, 
Dar nimic n-am rezolvat și nici nu prea m-am 
schimbat 
 De-am apucat și-am păşit 

 pe terenul lui „GREŞIT“ 
Însă asta nu contează 
 când viaţa-mi rămâne trează ! 
Oare viaţa-i doar trecut ?! 
Preţuim doar ce-am pierdut ?! 
Să-ţi întrebi culisele ce-ţi face cu visele ! 
Din ce-s visele făcute  
  de sunt aşa de tăcute ?! 

Ştiu că-ntr-un anume fel, uităm tot ce-i din eter, 
 Dar se pare că-i altfel, când sunt trimise 
de…cer. 
Dumnezeu bate la fel când trimite drept coşmar. 
Dorul de-a spera-n zadar, 
Aşa că te rog fierbinte :  

Nu mă mai lăsa prea sfinte 
  Să stau singur doar cu mine....FĂRĂ TINE !! 
 
Nicu Doftoreanu - 02.11.2011, revizuit 201 
 
 
SEVER  CONSTANTIN  RĂDUICĂ 
 
    CÂNTEC DE DOR 
                lui Ilie ILAŞCU 
 
Frânt de jalea dorului 
N-am durerea cui s-o spui. 
Du-te dor pe Nistru-n sus 
Să vezi fraţii un’ s-au dus, 
De te-ntorci pe Nistru-n jos, 
Jalea ne-a ajuns la os. 
ARDETE-AR FOCUL, GULAG!, 
Ţmi răpiţi ce-mi fu mai drag, 
M-ai condamnat făr vină, 
Străin  în ţară străină, 
Prin Siberiile reci 
Singuratec pe poteci, 
Beau cupa pelinului 
Din mila străinului, Frânt de jalea dorului, 
N-am durerea cui s-o spui. 
Ruptă din tulpină floare, 
Basarabia ne doare. 
Du-te gând şi fă-te cale, 
Basarabie de jale, 
Frântă de durere mută, 
Lacrimă de fraţi pierdută. 
Inima în mine plânge, 
FRAŢI ROMÂNI DE-ACELAŞI SÂNGE, 
Frânt de jalea dorului 
N-am durerea cui s-o spui. 
 
               O, BASARABIE!... 
 
Ochii mei plâng: o, Basarabie! 
Trupul se frânge, strămoşii mă dor, 
Sora mea bună trecută prin sabie, 
Fratele drag, umilul popor. 
 
Pe umerii striviţi istoria poartă 
Crezul tău sfânt, prim demnii  urmaşi 
Ce plâng în altare de vitregă soartă 
Şi-i mistuie întruna un dor pătimaş. 
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E dorul de mamă şi-i dorul de Ţară, 
În lanţuri străine ţinut ferecat, 
Gem morţii-n morminte şi fiii afară 
Îşi vindecă rana de trup sfârtecat. 
 
Să tremure spada înfiptăân hotar, 
Spumege valul rupt de corabie, 
Sceptrul lui Ştefan ne strigă la far 
OCHII MEI PLÂNG. O, BASARABIE!... 
 
PE TABLA DE ŞAH 
 
Unda de şoc căzu năprasnic, 
Văzduhul cerne scrum şi cenuşă, 
Speranşe zadarnic mai caut o uşă, 
Pustiul tăcerii-I singurul paznic 
Pe tabla de şah. 
 
Pe tabla de şah e ultima rundă, 
Nebunii pornesc din nou la atac, 
Destine se frâng de gândul opac, 
Când trupuri strivite cad în secundă 
Pe tabla de şah. 
 
Unda de şoc căzu năprasnic, 
Pământul îşi linge rănile, 
Sufltete triste trec vămile, 
Cerbii tămâie al morţii praznic 
Pe table de şah. 
 
Pe tabla de şah nebunii sunt lege, 
Lumea e plină deâal morţii ecou, 
Unda şoc pândeşte din nou 
Şi seamănă moarte, iar moartea culege 
Pe tabla de şah… 
 
            UITARE 
 
Mă simt ca o fantoşe 
Ce spânzură în cui, 
Sunt gol pe dinăuntru 
Şi-s mortul nimănui. 
 
Este ferice-n lume, 
Cu bani şi cu avere 
Ce-şi fac un bun renume 
Şi-n mâini îţi dau putere. 
 
Şi iată-mă, deci,astăzi, 
Când mai atârn de-un cui 
M-aţi dat cu toţi uitării, 
În calea vântului. 
 
Dar sufletul mă poartă 
Prin viaţa risipită 

Şi plânge-n neagra-i soartă, 
Fantoşa-mi părăsită. 
 
O, bunii mei prieteni! 
Cu pietre nestemate 
V-aţi cumpăra tăcerea, 
Dar moartea nu se poate. 
 
Trec regii şi-mpăraţii, 
Nimic nu-i nou sub soare… 
Noi suntem condamnaţii  
Care hrănim uitare. 
 
 
  PAŞII RĂTĂCIŢI… 
 
 Colonelului(r.) Florea-Puiu CIOBANU din Bechet, 
                                                         In memoriam 
 
Paşii rătăciţi prin lume 
În tăcere-au ancorat, 
Odihnind la “Sfânta Vineri” 
Obosiţi de-atât umblat. 
 
Nuferii aprinşi pe baltă, 
Candele peste priviri, 
Au rămas departe-n haltă 
Risipiţi în amintiri. 
 
Peste “Dealul lui Ivancea” 
Urmele ţi-au învârstat 
Sufletul copil[riei 
Alergând desculţ prin sat. 
 
La Bechet te-aţteaptă-o cruce 
Într-un colţ plin de tăcere… 
MAMA, care doru-ţi duce 
Fără chip de mângâiere 
 

 
Biserica şi Lumea-Frescă a părintelui Arsenie 

Boca în biserica de la Drăgăneşti
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Actualitate şi trecut la LUNA 

          

Laurenţiu TÖR 
REALIZĂRI LA ÎNCEPUT DE 

MANDAT 
REALIZARI (din iulie 2012, pânaă în prezent) 
 
1) Renovare exterior la Căminul Cultural Luna, 
reabilitare imprejmuire, magazie şi amenajare toalete; 
2) Amenajare parcare şi construcţie garaj la 
sediul secundar al Primăriei; 

3) Amenajare izvor in loc. Luna la 
DN15-E60 ; 

4) Montare semnalizări luminoase treceri pietoni 
în localităţile Luna şi Luncani; 
5) Montare radare la intrarea in localităţile Luna 
şi Luncani, pe ambele sensuri ; 
6) Asfaltarea drumului comunal Gligoreşti (2,5 
km), montare indicatoare rutiere şi amenajare treceri 
pietonale ; 
7) Autorizarea şi punerea in funcţiune a 
Dispensarului uman Gligoreşti ; 
8) Continuarea lucrărilor la proiectul integrat 
Luncani cu finanţare nerambursabilă constând în 
“Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor 
uzate menajere, modernizare drumuri locale, 
modernizare şi dotare cămin cultural, construcţie 
grădiniţă cu program normal in localitatea Luncani, 
comuna Luna, judetul Cluj”. 
 
PROIECTE VIITOARE 
1) Infiintare parc fotovoltaic în loc. Luncani ; 
2) Asfaltare drumuri principale în loc. Luna ; 
3) Pietruire drumuri laterale în loc. Luna ; 
4) Continuarea lucrarilor a reţeaua de  canalizare 
în loc. Luna ; 
5) Extindere reţele de utilităţi in localităţile 
Luna şi Luncani (apă, gaz, curent electric) ; 
6) Amenajare puncte de colectare selectivă a 
deşeurilor în loc. Luna, Luncani şi Gliogoreşti ; 

7) Proiectare şi execuţie sediu Primărie şi 
Consiliu Local; 

8) Înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru 
persoane vârstnice în loc. Gligoreşti; 

9) Modernizarea iluminatului public în 
localitatea Luna, prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente cu corpuri de iluminat pe baza de 
leduri; 

10) Eliberarea titlurilor de proprietate pentru 
suprafeţele de vie şi păşune de pe Coasta Lunii (Luna 
şi Luncani); 

11) Clarificarea situaţiei şi eliberarea titlurilor de 
proprietate pentru suprafeţele de până la 0,50 ha în 
favoarea persoanelor îndreptăţite. 

 
      Primar Laurenţiu TÖR 
 

FESTIVITATEA DE ÎNCHEIERE A 
ANULUI ŞCOLAR 2013 LA ŞCOALA 

GENERALĂ DIN LUNA 
A devenit o tradiţie pentru noi participarea la 
festivităţile de încheiere a anului şcolar la LUNA 
pentru a înmâna un premiu din partea Redacţiei 
celui mai bun absolvent al Clasei a VIII-a. Şi în 
acest an am fost reprezentaţi de domnul col. (R) 
Ion Mazere Luneanu care la cei 89 de ani a făcut 
drumul cu trenul pentru le vorbi elevilor şi pentru 
a înmâna acest premiu constituit din volumele: 
Comuna Luna Istorie. Tradiţie şi adevăr pe Valea 
Arieşului, Masacrul de la Luna şi Profesorul 
Mazere Nicolae. Un destin asumat şi nr. 47-48 al 
revistei Gândul anonimului. Publicăm în cele ce 
urmează mesajul domnului colonel şi o opinie a 
elevei care a obţinut Premiul I în clasa a VIII-a. 
Redacţia 

EXPUNERE 
La Şcoala Luna 21.06.2013 

Domnilor profesori, invitaţi şi iubiţi elevi, 
permiteţi-mi să mulţumesc tuturor pentru această 
întâlnire.  

Prezenţa mea aici, ca să-mi justific poziţia şi 
scopul, este determinată de două pertinente obligaţii 
asumate voluntar: 

- Prima, pentru a înmâna premiul revistei 
“Gândul anonimului”, condusă de doi luneni, 
primului clasat în clasa a VIII-a; 

- A doua, pe cât posibil, prezentarea unei 
opinii cu privire asupra unor probleme din trecut şi 
prezent a şcolii şi nu numai. 

Opinii pe care rogu-vă să le consideraţi ca 
fiind ale unui fost şcolar local care a absolvit clasa a 
VII-a, ultima, acum 75 de ani, adică în 1938 şi apoi, 
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trecând prin multe încercări, n-a uitat locul şi cele 
învăţate, pentru a aduna, stoca şi edita din problemele 
locale mai puţin cunoscute de săteni pentru urmaşi şi 
pentru istorie în general. 

Regret că la şcoală, în faţa profesorilor şi 
elevilor, mă aflu într-o asemenea situaţie pentru 
prima şi probabil ultima dată, deşi am dorit de multe 
ori,dar n-a fost să fie… 

Totodată scuzaţi-mă dacă citesc cele scrise, 
ca să mă pot controla şi să rămână ca o vagă dâră a 
trecerii noastre pe aici. 

La o întrebare ce s-ar putea ivi adhoc, De ce 
limite atât de severe? Prima şi ultima dată, răspund 
anticipat: 

- Prima dată, deorece după revoluţie şi până 
azi, cu atâtea schimbări, a fost destul timp şi motive 
reale pentru asemenea prilejuri dar… 

Pe acest temei, acum cutez să aduc în discuţie 
spusele unui specialist în materie – Că misia şcolii, 
cadre şi foşti elevi, doritori, este de-a aduna, depozita, 
selecta valoric, după caz, tradiţia locală, liantul 
relaţiilor sociale, transmise oral sau răspândite aiurea 
în diferite file de arhivă, ce se lasă greu chiar foarte 
greu scoase la lumină de către unii împătimiţi, 
neglijaţi şi ei ca filele de arhivă care nu pretind nimic 
decât încurajare şi recunoştinţă morală. 

- La a doua – De ce utima dată? Aici 
răspund mai pragmatic. Deoarece e bine să se aibă în 
vedere că “raniţa” ce o port în spate e aproape plină 
de ani şi fapte adunate în timp, încât tot mai greu 
înghesui în ea alţii şi altele pe care să le mai fac 
cunoscute prin viu grai, când puterile fizice se 
împuţinează invers proporţional cu anii 90, greu de 
convins cu respectul cuvenit şi nici timpul nu ne 
îngăduie să mai pendulăm cu prea multă vorbărie 
neacoperită cu fapte reale. 

 Fapte şi curiozităţi din trecut, bănuiesc dorite 
de săteni, în măsura în care le cultivăm interesul 
pentru a cunoaşte trecutul local, cu tradiţii pigmentate 
de vitregia condiţiilor înfruntate şi jertfe plătite nu 
odată de înaintaşi şi eventual grijă de a elimina unele 
erori din trecut şi prezent şi ele plătite scump, nu 
numai duşmanilor, ci şi “prietenilor”, când nu cinstea 
şi frica de păcat mai fac legea ci valuta. 

Problema nu de neglijat pentru a fi şi rămâne 
ceea ce suntem pe pământul moştenit de la străbuni, 
nu jefuit cum au făcut alte popoare. 

O tematică, nu de neglijat pentru tinerii în 
formare, căora trebuie de mici să li se strecoare 
informaţii pilduitoare pentru a le trezi interesul şi 
dragostea pentru trecutul istoric.  

Când fac aceste sublinieri, am în vedere 
şcoala natală unde am ajuns abia azi să îi aduc obolul 
pentru cunoştinţele oferite în copilărie, ca prim pas de 
D-na Arieşan Aneta, Dumnezeu s-o odihnească, nu 

prea multe, dar destule transmise cu patos şi suflet, 
care s-au dovedit interesante pentru a-mi stimula 
curiozitatea, să planez fără teamă în vâltoarea vieţii 
cu necunoscutele ei, să mă pot confrunta cu mine, cu 
inerţia, cu alţii şi cu trecutul tot mai neglijat şi uitat. 

Pentru că, stimaţi profesori şi elevi, 
cunoaşterea trecutului local şi apropiat s-ar putea 
interpreta şi ca a fi de-o importanţă vitală sau cam aşa 
ceva, vorba unui poet – “Cine are trecut cunoscut şi 
recunoscut acela nu-i pierdut”. Cu alte cuvinte, cine 
are părinţi şi strămoşi cunoscuţi cu ceea ce au făcut 
sau n-au putut face mai mult, prin muncă grea şi 
lupte, destui jertfiţi, acela are şi doruri fierbinţi cu 
respect pentru memoria lor şi locul natal, ca ruga la 
icoana cu sfinţi. 

Şi iată, fără să doresc, am ajuns la punctual 
nodal care aş fi prefereat să nu fie o preocupare azi, 
dar repet, şansele şi puterile mele fizice devin tot mai 
puţine şi nu vreau să scap această ocazie unică pentru 
a aminti unele realităţi controversate, care mă pun pe 
gânduri că nu mă încumet să le duc cu mine în 
mormânt.  

Aceasta e problema şi încep cu mine – adică 
eu lunean, născut şi plecat de pe băncile acestei şcoli, 
ca prim pas, pot ori nu pot spune, că am făcut sau 
produs ceva de o anumită valoare, care să acopere 
credibil unele din cele prezentate teoretic mai sus. 

Răspund fără ocol DA şi BA. 
La capitolul DA 
CĂRŢI PUBLICATE – 7 
3 cu privire directă la Comuna Luna şi 

oamenii săi 
 Ion Mazere-Luneanu – cartea 

Proeso. Mazăre Nicolae. Un destin asumat 
(Ed. BREN, 2007, 208 p. format mare) 

Viaţa şi opera profesorului, cea mai 
titrată personalitate cunoscută şi recunoscută din 
comuna Luna şi nu numai. 

Născut la 01,12,1865. La vârsta de 7 ani 
urmează 3 clase la Şcoala parohială din sat, unde 
este remarcat de părintele Bucşa, fost profesor, 
care-l ajută să urmeze gimnaziu, apoi Seminarul 
teologic la Blaj. 

Spre surprinderea multor profesori şi a 
sătenilor, nu se hirotoniseşte preot ci trece munţii 
în Regat, unde intră persoană activă în mişcarea 
memorandistă, iar în 1891 devine secretar al Ligii 
Culturale Bucureşti şi concomitent, urmează 
cursurile Universităţii Bucureşti. 

La îndemnul lui Grigore Tocilescu se 
specializează în istorie şi geografie, studii care îl 
ajută, după mari şi periculoase eforturi de 
cercetare prin Transilvania, să tipărească în 1909 
cartea de căpătâi, care îl consacră – HARTA 
ETNOGRAFICĂ A TRANSILVANIEI,cu un 
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supliment de 92 p., unde sunt trecute toate satele 
TRANSILVANIEI cu numărul cetăţenilor după 
etnie şi denumirea românească a localităţilor, 
necesară mişcării memorandiste pentru a dovedi 
că Transilvania e pământ românesc. 

Premiat de Academia Română la 
18.05.1911. 

Căsătorit cu Maria, nepoata lui Gh. 
Bariţiu, fără urmaşi, urmaşii suntem noi lunenii 
din rândul cărora s-a ridicat. 

Decedat în anul 1925, loc de veci gratuit, 
valabil 7 ani, la Cimitirul ETERNITATEA din 
Iaşi.  
 Ion Mazere-Luneanu, prof. Gelu Neamţu - 

Masacru de la Luna, 12 sept. 1848 (Ed. 
Perfect, 2008, 224 p.) 

Carte inedită, lansată în la Luna în 2008, la 160 de ani 
de la producerea masacrului, deoarece se publică 
pentru prima dată dosarul de cercetare în întregime a 
ţăranilor din cele 8 sate: Luna, Luncieni, Hădăreni, 
Cheţeni, Gligoreşti, Oadiasîg, Urca şi Cristur 
implicate în răzvrătirea de la Luna (vezi p. 88 -202). 
Evenimentul a fost provocat de legea recrutării 
propusă de Kossuth Layos la 11.07.1848 pentru 
recrutarea unui contingent de 200.000 de ostaşi, 
indiferent de naţionalitate, meniţi să lupte, în 
principal, împotriva aspiraţiilor de eliberare naţională 
a altor popoare. Firesc, lunenii se opun. 
La 05.09.1948, pentru a forţa recrutarea la Luna, 
autorităţile de la Turda au trimis spre sat o companie 
de militari sub comanda cpt. Adler, care a fost oprită 
de săteni în marginea comunei, fără a-şi atinge 
scopul. 
La 12.09.1948 se trimite de la Bădeni o companie de 
secui sub comanda cpt. Baugarten, de asemeni oprită, 
a intra în sat de mulţimea solidară a sătenilor din 
localităţile vecine amintite. 
După mai multe dezbateri controversate cu armata, se 
desprinde ferm din mulţime şi iese în faţă ţăranul 
Fetiţă Sandu şi înmânează căpitanului următorul 
manifest:  
„În numele lui Dumnezeu protestăm să nu fim atacaţi 
cu samavolnicie... că suntem gata mai bine să murim 
decât să dăm soldaţi domnilor şi să murim pentru ei! 
             Poporul adunat”  

Furios, căpitanul comandă: „Foc!” şi în 
jur de 30 de ţărani cad răpuşi de gloanţe şi un 
număr neprecizat de răniţi. Peste 3 zile de la a 
treia adunare de la Blaj, Avram Iancu auzind de 
cele întâmplate la Luna, trage câteva focuri de 
armă, se retrage în munţi şi începe lupta armată, 
iar peste puţin timp, baronul Vay, Consilier 
Imperial pentru Transilvania suspendă legea 
recrutării, plătită scump cu jertfa sătenilor 
omorâţi la Luna. 

În istoria evenimentelor au rămas 
transmise oral, în triada „Luna, Bradul şi Mihalţ”, 
localităţile cu cele mai multe jertfe pe timpul 
revoluţiei din 1848. Auzită de copil, fără să 
cunosc detaliile scrise. 

 Ion Mazere-Luneanu – Comuna 
Luna – Istorie, trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului 
(Ed. Perfect, 2008, 431 p. format mare, cu o prefaţă 
de Gheorghe Indre) 
Câteva probleme mai importante d ereţinut: 
Satul Luncani, din comuna Luna, apare atestat 
documentar în anul 1176, alături de şase sate, cele 
mai vechi cunoscute în Transilvania. 
Satul Luna este atestat în anul 1270. 
În anul 1307, ambele sate sunt semnalate documentar, 
aflate într-o revoltă armată pentru prima dată 
împotriva regelui Carol Robert al Ungariei, care 
dorea să-şi extindă autoritatea asupra întregii 
Transilvanii, în unele zone, dominaţia regală fiind 
mai puţin nominală. Comitele Nicolae al Judeţului 
Turda, din Luncani, se opune, opoziţie ce coincidea şi 
cu a supuşilor săi din Luncani şi Luna, cu care ocupă 
Cetatea Liţia (domeniu militar), de lângă Turda, 
deţinută cu supuşii săi 7 ani împotriva intenţeii 
regale. După ani, Comitele ajunge la înţelegere cu 
Regele şi cedează. Cedează Comitele dar nu cedează 
supuşii, care revoltaţi pentru trădarea stăpânului trec 
şi dau foc curţii comitelui, după cum rezultă din 
scrisoarea regelui: „... şi legându-se Comitele Nicolae 
cu totul de majestatea noastră, nu s-a temut să-şi lase 
în mâinile celor mai necredincioşi moşiile şi bunurile 
sale pradă nimicirii, jefuirilor şi pustiirilor...” 
În perioada 1436-37, izbucneşte răscoala de la 
Bobâlna, care ajunge până la Turda şi în jur, unde, pe 
dealurile din faţa oraşului, îşi află sfârşitul 9 căpetenii 
spânzurate. Ce gândeau şi ce făceau lunenii nu avem 
date scrise, dar e lesne de presupus... 
În 1595, Mihai Viteazu trimite o scrisoare lui Ştefan 
Josika, Cancelarul Transilvaniei, rugându-l să 
intervină pe lângă Sigismund Bathory pentru a primi 
o moşie „Luna”sau alta mai mare, să aibă unde să se 
retragă cu familia şi apropiaţii, în cazul uneui eşec cu 
turcii. Coriolan Suciu identifică moşia cerută ca fiind 
Luna de Arieş (satul nostru). Să fie o coincidenţă 
istorică sau o simplă întâmplare ca Mihai Viteazu, în 
drum spre Muntenia se opreşte în marginea oraşului 
Turda aproape de Luna pentru a alege calea de urmat, 
unde îşi găseşte sfârşitul ucis de criminalii lui Basta 
(detalii vezi p. 44 – 45). 
Urmează anul 1848 de care am scris mai sus. 
În 1917, o curiozitate patriotică, mulţi prizonieri din 
Rusia, ardeleni, la îndemnul personalităţilor din 
mişcarea memoriandistă, s-au înrolat voluntari pentru 
a lupta împotriva armatei austro-maghiare şi îi găsim 
în luptele de la Mărăşeşti, unde, de la Luna, 3 au 
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căzut în această luptă, mărturie pe monumentul ce se 
află în fruntea tuturor eroilor. Câţi luneni, după nume, 
au luptat la Mărăşeşti, dacă acolo au căzut 3, încă nu 
cunoaştem, dar merită o documentare. 
Recent, 04.06.2013, Istoria Comunei Luna, cerută, a 
ajuns în Biblioteca de Stat din München, landul 
Bavaria, Germania, ceea ce nu poate decât să ne 
bucure, comparativ cu preocuparea de şcoală locală. 
 În 2003 am înfiinţat publicaţia Gândul 
Anonimului care înregistrează acum 10 ani de apariţie 
neîntreruptă,iar din anul 2008 apare în formatul nou 
care îl ştiţi. Graţie colaborării cu domnul Indre, în 
acesastă revistă există o rubrică permanentă dedicată 
reflectării trecutului şi actualităţii în comuna Luna şi 
prezentarării unor modele umane din comună . 
La capitolul BA „negative”: 
Nu ştiu cum se face şi care poate să fie cauza reală că 
după 3 ani de la apariţia celor 3 cărţi cu privire la 
localitatea noastră Luna, lansate în sat, nici un elev 
din clasa a VIII-a a anului 2010 nu a cunoscut cine a 
fost prof. Mazăre Nicolae şi ce a făcut acesta pentru 
sat şi pentru ţară. 
Mai grav este că şi după 6 ani de la apariţia cărţilor, 
am aflat elevi şi chiar cadre didactice care nu au văzut 
aceste cărţi, deşi se află în biblioteca şcolară, iar 
recent, întrebând 3 elevi dacă la lecţia de istorie 1848 
li s-a amintit de cei 30 de ţărani împuşcaţi la 12 
septembrie 1848, în marginea de sus a comunei Luna. 
Răspunsul lor a fost: „Nu ne mai amintim.” 
În încheiere, trăim cu speranţa că activităţile pe aceste 
teme să se îmbunătăţească radical, pentru că e vorba 
de viaţa şi jertfa părinţilor şi strămoşilor noştri, care 
în momente critice pentru ei şi ţară, au fost capabili să 
se dăruie cu mult mai mult decât noi, în condiţii 
normale...                                              
   Ion MAZERE LUNEANU   Luna, 21.06.2013  

  

       
Col. Ion Mazere Luneanu şi părintele Vasile Iura 

în mijlocul elevilor premianţi 

 
Ilea Diana Iustina, premianta clasei  

a VIII-a din Luna, în anul 2013 
 

SATUL MEU 
 

      Comuna Luna este situata pe malul Arieşului în 
apropierea oraşului Câmpia Turzii.Satul are o 
privelişte minunată, o întindere vastă şi o istorie 
indelungată.  
       Luna este satul in care m-am născut şi am 
copilărit.  
     Mă numesc Ilea Diana-Iustina şi nu demult am 
terminat clasa a VIII-a.Parcă doar ieri eram in clasa I. 
Îmi amintesc bine prima mea zi de şcoală,prima oară 
când am păşit pe coridoarele şcolii şi primul meu 
manual, abecedarul.La încheierea anului şcolar am 
primit de la domnul col.(r) Ion Mazere un premiu 
constituit din trei cărti de mare valoare pentru 
mine:"Masacrul de la Luna","Comuna Luna istorie. 
Tradiţie şi adevăr pe valea Arieşului","Profesorul 
Nicolae Mazăre.Un destin asumat". 
      In aceste cărti este prezentat trecutul satului 
nostru, lupta şi suferinţele sătenilor care în anul 1848 
s-au opus intenţiei autorităţilor ungureşti de a le 
recruta feciorii pentru armata lui Lajos Koshut.Aceste 
cărti merită citite şi cunoscute deoarece reflectă cu 
amănunţime istoria seculară a localităţii în care trăim. 
        Trebuie să ne mândrim cu satul nostru deoarece 
este un sat frumos cu un trecut glorios.Eu sunt 
mândră de satul meu şi ştiu că oriunde voi ajunge, 
orice imi va rezerva viitorul nu voi uita niciodată că 
de aici am pornit.   
     
      Diana Iustina ILEA
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Portrete de luneni 

 
 

Căpitan Constantin PIŞTEA 
 

UN LUNEAN DATOR TRECUTULUI 
Îşi spune Luneanu nu pentru că are 89 de ani şi 

două luni, ci pentru a păstra vie dragostea 
pentru locurile copilăriei sale, comuna Luna. 

După ce a scris istoria acestei comune, Ion 
Mazere-Luneanu, colonel în rezervă, o 

prelungeşte cu stil în revista Gândul 
Anonimului. 

 
Când se urca în toţi salcâmii... 

 
Sunt în apartamentul familiei Mazere, 

undeva în Drumul Taberei, într-un bloc construit 
cândva pentru militari. Domnul Mazere a strâns un 
maldăr de reviste şi cărţi, despre care s-a gândit că 
va avea timp să vorbească. Vorbeşte, dar timpul 
este cinic. Cât ai vrea să-l opreşti, n-ai cum, iar 
colonelul (r) îşi dă seama cel mai bine de asta. 
Ăştia bătrânii suntem datori trecutului, mai mult 
decât un tânăr, încearcă să prindă istoria de un 
capăt al firului. Ghemul însă nu se desface 
ordonat, iar firul se încurcă, amintirile se-nlănţuie 
şi, din când în când, apar noduri, pe care domnul 
Mazere le descurcă elegant, cu câte o cugetare. 
Notez grijuliu, conştient de valoarea unor vorbe, 
iar bătrânul din faţa mea, supravegheat cu ochi 
blânzi de soţia Maria, îmi priveşte creionul 
alunecând pe hârtie.  

Îşi aminteşte de copilărie ca un îndrăgostit 
de iubita căreia nu i-a trimis niciun sms în ultimele 
cinci minute. Mă urcam în toţi salcâmii, mergeam 
la pădure, umblam după măcriş pe islazuri, 
mâncam barabule... Copiii de astăzi nu pot nici 
măcar să iasă din apartament. Pe măsură ce 
cresc, nu sunt liberi. Ion şi Maria au un nepot, a 
cărui fotografie ocupă loc de cinste în vitrina din 
sufragerie. Băiatul are în mână un paloş, dar Ion  

 
 

 
 
 
 
 
 
spune că mai există o versiune a aceleiaşi poze, în 
care Ionuţ Sebastian ţine în mână o carte. Trebuia 
să-i mai facem una, cu o mătură, surâde. 

În mintea bătrânului lunean, un loc uriaş îl 
ocupă mama, cea care ar trebui canonizată pentru 
cât s-a chinuit cu nu mai puţin de opt copii, dintre 
care Ion era cel mai mare. A murit la 49 de ani, în 
timpul războiului, de sărăcie. Au copleşit-o copiii. 
Mergea la halău cu ciubărul să spele haine pentru 
noi toţi şi niciodată nu stătea la masă... Eram câte 
doi-trei la un blid, unde să mai fi stat şi ea, 
săraca? Şi-apoi, cum se fierbea laptele, pe fundul 
cratiţei rămânea o pojghiţă, pe care copiii o 
împărţeau în felii. Unii nu respectau liniile şi, 
astfel, se isca cearta, pe care mama era nevoită să 
o atenueze cu talent diplomatic. 

 

 
 

 
Şi tatăl său era o figură memorabilă. Fost 

prizonier de război în Italia (despre care a rămas 

 Colonel (r) Ion MAZERE-LUNEANU: 
”S-ar putea să fiu nostalgic, dar cred că sunt un 
produs al acelor vremuri, al vremurilor când 
eram copil şi umblam liber pe islazuri şi mâncam 
lujeri... Am avut şi capacitatea de a savura cum 
trăiesc oamenii. Morala noastră avea la bază 
religia, adică teama de păcat şi nu ideea ca nu 
cumva să te vadă poliţistul sau mai ştiu eu cine. 
Aceea era o religie simţită, pe care astăzi n-o 
mai pot găsi.” 

Printre altele, colonelul (r) Ion 
Mazere-Luneanu este autorul a şapte cărţi, din 

care trei sunt despre satul natal. Între acestea, 
Comuna Luna – Istorie este o poveste de 430 
de pagini despre Trăinicie şi Adevăr pe valea 
Arieşului. 
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cu amintiri plăcute, pentru că tot nu avea cu ce 
plăti o asemenea călătorie), se abonase la o gazetă, 
Foaia noastră, de la Cluj, o publicaţie cu specific 
agrar şi accente patriotice. Când ziarul era epuizat, 
folosea hârtia ca foiţă de ţigări. Tutunul o necăjea 
pe mama lui Ion mai mult decât ziarul. Cu acesta 
din urmă nu avea nimic, dar din cauza tutunului, 
de multe ori i-a întors soţului buzunarele pe dos. 
Era felul lor de a se hârjoni spre amuzamentul 
copiilor. Altfel, tata avea prestigiul său de 
Moromete în comuna Luna. Unii-l întrebau ce mai 
zicea la ziar, iar când nimic nu i se păruse 
interesant, dădea din mână a lehamite. 

 
Genă de ardelean cu iniţiativă 

  
Domnul Mazere trăieşte cu aceste amintiri 

şi le cultivă ca şi cum ar ţine legătura cu nişte 
prieteni de-o viaţă. Ca şi despre grăniceri, armă pe 
care a servit-o până la gradul de colonel, în 
Gândul Anonimului, publicaţie trimestrială 
îngrijită şi tipărită alături de Gheorghe Indre, 
vorbeşte despre Luna cu dragostea celui care, în 
copilărie, se urca în toţi salcâmii. A trecut în 
rezervă în 1980 şi, de atunci, a rămas abonat al 
Observatorului militar. De ce? Nu ştiu... Cum nu 
ştiu multe. Probabil, e ceva în gena mea. Gena 
care-l leagă de tatăl său, cel dispărut la 72 de ani, 
după ce aproape toată viaţa a mers ca pe tocuri, din 
cauza unor sechele de pe front. Aceeaşi genă care-i 
oferă siguranţa unei vieţi lungi, din moment ce, 
din cei opt fraţi, numai unul a murit, dar şi cea 
care-i inspiră curaj şi spirit de iniţiativă. De pildă, 
la evenimentele din decembrie 1989, în clădirea 
radioului naţional, a avut grijă ca nimeni să nu 
intre şi să nu iasă timp de trei zile. În rezervă de 
vreo nouă ani, a mers singur acolo (s-ar fi dus la 
televiziune, dar era cam departe şi mijloacele de 
transport în comun nu circulau) şi a făcut ce a 
considerat că ar fi demn din partea unui fost 
militar activ.  

În timp ce vorbim, sună la uşă. E poştaşul, 
cu pensia. Doamna Maria răspunde, semnează 
actele, iar domnul Ion îi oferă poştaşului revista, 
ajunsă la numărul 48.  

 
 
 
 
 
 
 
 

E tot mai bună cu fiecare număr, o laudă domnul 
Mazere. 74 de pagini în 300 de exemplare, toate 
trimise gratuit către comuna Luna, colaboratori şi 
alte zone care şi-au arătat interesul. 
Suportul financiar este asigurat de familia Mazere, 
din pensie, şi de Gheorghe Indre, consătean. 
Numărul pe care-l primeşte poştaşul are pe copertă 
o fotografie cu localitatea Port en Bessin, înfrăţită 
cu Luna. De altfel, în legătură cu această înfrăţire 
este o altă poveste pe care domnul Mazere o 
relatează cu mândrie. La începutul anilor '90, a 
avut iniţiativa de a scrie ambasadei franceze la 
Bucureşti în ideea de a lega Luna, comună ce se 
apropia de marcarea a 720 de ani de atestare 
documentară, de o localitate din Franţa. De ce 
această ţară? Pentru că era cea mai apropiată de 
sufletul oamenilor, spune colonelul (r) Mazere. 
Răspunsul a venit repede, iar înfrăţirea s-a produs 
după ce o delegaţie de luneni a mers la Port-en-
Bessin, unde colonelul (r) Mazere a primit titlul de 
cetăţean de onoare. 20 de ani mai târziu, revista 
jubiliară, tradusă în limba franceză, a fost trimisă 
la aceeaşi ambasadă. De asemenea, 20 de 
exemplare au fost adresate primăriei din Port-en-
Bessin... Un arc peste timp, care marchează 
pasiunea unui ofiţer în rezervă pentru locurile sale 
natale. Dar nu e numai atât...  

Colonelul (r) Mazere nu poate să stea. Eu 
nu sunt din ăia care câştigă din ce fac, eu fac din 
plăcere, zice cu vigoare incredibilă pentru cei 89 
de ani ai săi. Şi două luni. Scrie şi citeşte, chiar şi 
poezii. I-a scris o poezie şi soţiei, de ziua sa, dar 
nu o ştie pe de rost. În schimb, recită din memorie 
Mama:  

Privesc făptura ta prea tristă / Biată 
mamă, copac desfrunzit în zare / Sprijinită în 
sapă, pe ogorul tare, / La cer priveşti prea rar din 
prispă. / În fântâna veche, chipul alb al mamei, / 
Asfinţit, oglinda proiectează. / Ea, cu găleata 
plină, îl prădează / pe cumpănă-nşirându-şi anii. / 
Mai speri să macini mult năpasta / Din lanul tău 
tot mai trecut? / Şi să frămânţi pentru-nviere 
pasca / Când sânziene veştejesc pe fruntea ta ca 
iasca. / Destinul tău de-i rău sau bun / Nu-l judec 
eu, dar ştiu că-nduri / Amar pe coada sapei cât şi 
uri / Să saturi gura lumii şi nebuni. 

Cumva, se aud copiii certându-se pe feliile 
de lapte ars de pe fundul cratiţei. Bate vântul, dar 
nu mai vine nimeni să-i despartă.   

Articol publicat, sub semnătura 
căpitanului Constantin PIŞTEA, în numărul 
11/2013 al „Observatorului militar”. 

 
 

De ce revista se cheamă Gândul Anonimului? 
Pentru că anonimul este cineva. Anonimul nu 
este nimeni, ci o noţiune care acoperă 
majoritatea. Ţi se pare că nu e cine ştie ce, dar 
e... Istoricii scriu istoria pe care o fac anonimii, 
spune colonelul (r) Ion Mazere-Luneanu. 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 
 

            
 
 Ştefan MIHUŢ – LABIRINTUL DIN AMURG 
– Reflecţii&Povestiri atipice  
                     (Ed. Astra, Dej, 2012) 

Ştefan Mihuţ (născut la 03.06.1936 în 
satul Coldău, lângă oraşul Beclean, judeţul 
Bistriţa-Năsăud) a publicat până în prezent 
volumele: CANDIDAŢI LA FERICIRE –teatru 
(Ed. Astra, Dej, 2004), CIOBURI DE OGLINDĂ 
DIN VIAŢA NOASTRĂ –junalistică (Ed. Texte, 
Dej, 2004) şi LABIRINTUL DIN AMURG – 
reflecţii&povestiri atipice (Ed. Astra, Dej, 2012) – 
la care ne referim în continuare. 

Ajuns la vârsta când fiecare dintre noi îşi 
face bilanţul vieţii, cartea analizează aspectele 
existenţei din punct de vedere moral. În cele zece 
capitole ale volumului, meditaţiile autorul prezintă 
antitetic întâmplările provenite din experinţa 
proprie, pigmentate cu incursuri calofile (virtuţile 
omului ideal), şi defectele celui real (astăzi tot mai 
virulente). sintetizând proverbele, maximele 
invocate şi reflecţiile/povestirile atipice ale 
autorului, putem afirma că acestea urmăresc 
educara oamenilor spre un ideal moral fără de care 
nu se poate concepe o societate statornică, normală 
şi armonioasă. Tocmai aceste valori civilizatorii 
sunt astăzi încălcate flagrant, josnic, şi fără 
scupule de casta celor ajunşi fraudulos la 
conducere, la toate nivelele, începând cu politicul 
şi până la mass media. În fond, valorile umane au 
fost întotdeauna încălcate de clasa celor înstăriţi 
dar nu în aşa hal ca astăzi. Socialismul a promovat 
multe nonvalori înregimentate politic şi a anulat 
libertăţile de exprimare, contactul cu ţările 
civilizate; oferind în schimb locuri de muncă 
pentru fiecare; iar capitalismul, chiar dacă a 
promovat drepturile omului, a permis bogaţilor să 
se lăfăie în timp ce o mare parte a populaţiei se 
zbate în sărăcie, şomaj etc. 

Ştefan Mihuţ în reflecţiile şi povestirile 
sale analizează ambele aspecte şi nu numai. 

În capitolele I, V şi VII, autorul 
comentează proverbele, maximele şi textele 
sapienţiale selectate cu precădere din scriitorii 
latini şi folclorul tradiţional, care reprezintă pilule 
de înţelepciune şi conduită, care astăzi sunt călcate 
josnic în picioare. Concluzia poate fi exprimată de 
maxima lui Pubius Syrus: „Fii în pace cu oamenii, 
în război cu viciile.” 

În al doilea capitol, Ştefan Mihuţ aduce un 
elogiu cavaleresc femeii, reaşezând-o pe 
piedestalul binemeritat, astăzi uitat, de femeie 
iubită şi ocrotită, resantificând astfel dragostea. 
Adoraţia necondiţionată trebuie acordată de copii 
şi de soţi, înainte de toate, mamei născătoare de 
prunci şi care se sacrifică permanent pe altarul 
familiei. Autorul schiţează apoi, cu dezinvoltură 
romantică, mici crochiuri de puritate sentimentală, 
în care plăcerea şi picanteria captivante (cu 
trimiteri elegante la artele plastice - tablorurile lui 
Rubens şi Durer), mitologia greacă (Elena din 
Troia, Afrodita, Penelopa) şi biblice (Eva) – se 
împletesc cu sacralitatea erosului bine temperat 
epic şi liric. Să dăm citire autorului: ”Armătura 
stâlpului pe care se sprijină edificiul familiei ce are 
şi urmaşi o constituie FEMEIA: cu dragostea, 
devotamentul, cu bucuriile şi cu marile sale 
sacrificii pe care le aşează ca pe o ofrandă, la 
temelie...” 

Relevând virtuţile femeilor, autorul 
estompează/eludează tema biblică a păcatului 
originar. 

Capitolul trei elogiază importanţa religiei în 
educaţia morală a cetăţenilor. Credinţa ne ajută să ne 
respectăm semenii, ba chiar să-i iubim, regăsindu-ne 
liniştea. Autorul regretă că Biserica ortodoxă nu 
ajunge la pace şi înţelegere cu Biserica greco-
romană (cu atâtea merite pentru ardeleni), sora ei 
desfiinţată şi prigonită în regimul comunist. 

Capitolul IV este dedicat politicii şi se 
constituie într-un pamflet la adresa conducătorilor 
veroşi, venali şi corupţi care pun propriul interes mai 
presus decât al poporului. Totodată, juristul Ştefan 
Mihuţ deplânge faptul că nu sunt promovaţi, în 
funcţii de conducere, oamenii competenţi. sinteza 
acestui capitol pamfletar o reprezintă setul de 
întrebări pe care autorul, ca cetăţean de rând, ar vrea 
să-le pună politicienilor şi din care spicuim în 
continuare: 

„De ce aţi lăsat-o dintru început şi o mai 
lăsaţi şi astăzi, tocmai ţara pe care o „iubiţi atât de 
mult” să fie jefuită de un pumn de indivizi veroşi, 
până au adus-o în zodia secătuirii?!” „Pe ei, pe 
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jufuitori de ce nu-i maziliţi?!... În timp ce 
dictatorului – fără a-l fi judecat - i-aţi aliniat în faţă 
„democratic” plutonul de execuţie, ăstora de ce nu le 
aliniaţi în faţă măcar DICTATURA LEGII!?...” (...) 
„Drama noastră de ieri a constituit-o frica de 
dictatură, care ne-a interzis libertatea de călătorie, de 
opinie şi credinţa în Dumnezeu. În timp ce tragi-
comedia de astăzi o constituie excesul de libertate, 
pe care aţi scăpat-o de sub control şi astfel aţi 
transformat ţara îtr-un Paradis al câtorva TÂLHARI, 
care nu mai au mult de furat până să ne aducă la 
sapă de lemn. Iată de ce tot mai mulţi oameni cinstiţi 
şi îndureraţi de starea naţiunii o spun răspicat şi în 
disperare de cauză, că tot mai bun ar fi un dictator 
luminat, care să oprească jaful şi dezmăţul, să-i 
trimită la galere pe jefuitori şi, procedând aşa, ne-ar 
scăpa ţara de un rău infinit mai mare decât măruntul 
său moft de a ne dicta.”  

În Cap. VI, intitulat Amintiri şi pomeniri 
postume, autorul aduce un pios omagiu părinţilor 
săi trecuţi în nefiinţă: Ioan (1909-1998) şi Maria 
(1912-1990) simpli ţărani de o cinste exemplară, 
precum şi a fraţilor Andrei (care deşi studios a 
abandonat şcoala, datorită problemelor neprielnice 
ale vieţii) şi Ioan (foarte studios, devenit profesor 
universitar la Cluj la facultatea de ştiinţe 
economice, cu studii de management şi în U.S.A.) 
– amândoi urcaţi la cer. 

Cap. VIII Sfaturi, întâmplări cu 
năbădăi.... în textele dedicate nepoţilor Ioan-Doru 
şi Ştefan-Rareş, mă duc cu gândul la Învăţăturile 
lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie etc.  

Gâlceva cu văru Bazgon (Cap. IX) 
prezintă o păţanie cu sfârşit fericit, în care vărul 
căruia autorul i-a împrumutat o sumă de bani 
amână în repetate rânduri restituirea, până când, în 
urma unor scrisori de ocară expediate de scriitor, 
datornicul restituie banii. Iată că forţa cuvântului a 
avut efect în plan fizic. Motto-ul capitolului, 
selectat din Shopenhauer, merită transcris pentru 
deliciul cititorilor: „Rareori vei pierde un amic 
dacă îi refuzi un împrumut, dar foarte uşor dacă i-l 
dai.”  

Cap. X Povestiri şi întâmplări cu iz real 
sau ficţional prezintă câteva întâlniri cu prietenii, 
îndeobşte sciitori locali sau în tranziţie prin Dej, la 
cofetăria Lemnul verde. Autorul propune ca 
Lemnul verde ornamental care oferă umbră 
clienţilor, amplasat în mijlocul grăinii, care ar 
trebui să poarte o placă de monument al naturii. În 
acest capitol întâlnim momente surprinzătoare, 
cum ar fi întâlnirea cu o frumoasă femeie care 
părea să-i facă avansuri, după care se dezvăluie 
fatul că eroina era surdo-mută şi bolnavă psihic; 
ori oferta unui politician înfumurat care oferă mici 

celor care vor să adere la partidul lor. Ştefan Mihuţ 
nu eludează faptul că a fost secretar de partid dar 
nu a făcut rău nimănui. În legătură cu faptul că a 
lăudat indirect regimul comunist, prin telegrame 
scrise de el - semnate şi expediate de alţii, se 
justifică uzitând argumentaţia regretatului scriitor 
Octavian Paler: „Şi m-am hrănit cu două iluzii: că 
se poate face bine înlăuntrul răului şi poţi să rămâi 
curat chiar într-o istorie murdară”. 

În concluzie, mesajul carţii lui Ştefan 
Mihuţ este de ordine morală. Într-o lume cu 
valorile umane răsturnate, autorul luptă pentru 
reconstrucţia unor relaţii sociale normale.  

În final să cităm cuvintele autorului de pe 
postcoperta cărţii: „Până şi zeii au avut şi au parte 
de un amurg al lor. Dovada o avem de la marele 
Wagner, care le-a dedicat opera muzicală 
AMURGUL ZEILOR. Cât despre amurgul nostru, 
spre care am pornit în zori şi spre care alergăm 
printr-un maraton existenţial perpetuu, oricât i-am 
cere acum, după ce am trecut de miezul zilei, să nu 
mai vină, că nu-l mai vrem, ne va răspunde cu 
obstinaţie că ne vrea el pe noi şi atunci?!... Atunci 
ne mai rămâne speranţa să mai întârzie, până să ne 
găsească prin ... LABIRINT.” (Ştefan Mihuţ)  
 Cartea se bucură de prefaţa pertinentă a poetului 
Ion Simon, intitula expresiv: Sub greutatea 
memoriei prin labirintul unui amurg reflexiv. 

                                          Lucian Gruia 
 

 
Nobilul proprietar 

Artemiu Vanca, Editura Ardendo 2012 
Am primit la redacţie volumul de 

povestiri Nobilul proprietar publicat de 
Artemiu Vanca la editura Ardendo în 2012. 
Lectura acestei noi cărţi a autorului mi-a 
produs o mare bucurie, am descoperit în 
paginile ei valenţele creatoare ale unui om 
sensibil şi inteligent, un fin observator al 
realităţii din jur, capabil să reţină şi să prezinte 
acele detalii care dau culoare, farmec şi înţeles 
unei imagini de ansamblu aparent comună şi 
lipsită de semnificaţii.  
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Om activ,pentru care cultul muncii al 
lucrului bine şi temeinic făcut, au reprezenta 
întreaga viaţă, o adevărată religie, un ritual 
sever şi poruncitor, după pensionare inginerul 
Vanca,trecut prin marile etape ale dezvoltării 
producţiei de energie din lignit, obligat de 
parcursul său profesional să deţină pozitii de 
conducere, cu mare răspundere, a hotărât să îşi 
cumpere la ţară, în unul din satele din 
apropierea Bucureştiului un teren intravilan pe 
care să îşi dureze o casă după propriile sale 
planuri, o casă modestă dar confortabilă în 
raport cu un set de exigenţe pe care le-a 
devenit singur, care să aibă în jur şi o curte şi 
o grădină de legume, cu alte cuvinte o 
suprafaţă de teren cultivabilă, în care să poată 
planta legume şi câţiva pomi fructiferi pe care 
mai apoi să leîngrijească cu toată dăruirea, ca 
pe nişte fiinţe dragi, asupra cărora proprietarul 
îşi poate revărsa prisosul lui de dăruire şi 
afecţiune.  

Cartea descrie cu sensibilitate şi cu 
emoţinantă trăire autentică desfăşurarea 
acestui experiment existenţial, cu toate 
întamplările legate de descoperirea şi 
achiziţionarea terenului, elaborarea proiectului 
casei şi realizarea construcţiei,a gardului 
împrejmuitor, parcelarea terenului cu 
preocupare de gospodar socotit pregătit să 
frunte aici o nouă formă de viaţă, derivată şi 
alimentată din rădăcile ancestrale ale 
tradiţiilor satului natal din Sălaj, studierea 
noţiunilor de legumicultură şi horticultură cu 
meticulozitate de inginer care a trebuit să 
studieze şi să răspundă de realizarea, punerea 
în funcţiune şi exploatarea unor foarte mari 
proiecte de centrale electrice pe lignit, 
preocupare de gospodar cumpătat, hotărât să 
realizeze ceva pe termen lung. 

Ceea ce se remarcă şi impresionează 
cititorul este poezia relatării, stilul povestirii 
molcome, făcută de un observator foarte atent, 
căruia nu îi scapă nici un detaliu. Portretele de 
săteni, marea ştiinţă a noului venit de a intra în 
logica comunităţii păstrându-şi şi protejându-
şi valorile proprii, descrierea căţelului Burcuş, 
personaj devenit membru al familiei nou 
venite pe aceste meleaguri, curiozitatea de a 
investiga istoria locului, amărăciunea derivată 
din constatarea îmbătrânirii populaţiei din sat 

ca urmare a exodului tinerilor şi a dispariţiei 
copiilor, toate aceste aspecte şi evenimente şi 
încă multe altele sunt relatate în cuvinte 
puţine, dar cu semnificaţii şi rezonanţă în 
mintea cititorului.  

Puţinătatea informaţiilor, dificultăţile 
de obţinere a acestora de la sătenii 
circumspecţi şi scumpi la vorbă, a condus 
autorul la soluţii personale desprinse parcă din 
marile balade ale folclorului românesc în care 
haiducul găzduit de codru sau ciobanul în 
singurătatea stânii personifică fiinţele 
nevorbitoare şi obiectele din jur, adresându-se 
lor ca martori pentru istoriile trecutului, cum 
este dialogul imaginat cu stejarul secular care 
asemenea unui bătrân sfătos exprimă 
sentimentele sale faţă de trecutul, prezentul şi 
evoluţia lucrurilor în istoria satului, sau 
dialogul imaginat cu fântâna din centrul 
satului sau cu clădirea şcolii din sat, ajunsă 
într-o avansată sitare de degradare şi părăsire. 
Această formă de adresare a problemelor este 
de fapt şi expresia înstrăinării şi lipsei de 
perpectivă a lumii tradiţionale a satului de 
câmpie, o mare dificultate de comunicare, ce 
trimite prin anumite dimensiuni la exerciţiul 
predicii în pustiu ilustrat de Francisc de Assis 
ce predica păsărilor. 

Personajele descrise în carte deşi 
imaginate şi reconstruite de forţa de expresie a 
autorului, păstrează o mare notă de 
autenticitate, sunt vii şi credibile, realismul 
prezentării lor este salvat de capacitatea 
scriitorului de a introduce nota sa personală de 
subiectivitatea ce îmbogăţeşte personajul până 
la starea de tip uman reprezentativ pentru 
locuitorul satului românesc contemporan, 
derutat şi aproape năucit de dimensiunea şi 
radicalitatea schimbărilor cărora trebuie să le 
facă faţă. Autorul se apropie de această 
umanitate aflată la răscruce de drumuri cu 
înţelegere, simpatie şi compasiune, critic dar 
nu lipsit de capacitatea de a aprecia şi preţui 
valoarea profund umană ce sălăşuieşte în 
fiecare personaj. 

Cartea păstrează însă un tonus 
optimist, sunt multe observaţii făcute cu simţ 
ascuţit al umorului, este prezentă aşa cum 
autorul mărturiseşte o notă de autoironie încă 
din titlul care face trimitere la proprietar ca 
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«nobil » pentru care imaginează şi un blazon 
pe măsură cu semnificaţii decodate de 
asemenea de autor într-un exerciţiu de 
explicare, publicat mai târziu, folosind tehnica 
simboliticii heraldice.  

Un lucru desprindem cu certitudine, 
Artemiu Vanca este un bun mânuitor al 
condeiului,un om inspirat şi dăruit pentru care 
a scrie pentru bucuria marelui public a devenit 
aproape o profesiune de credinţă, descoperită 
şi pusă în valoarea poate puţin prea tîrziu dar 
cu mare folos pentru orice iubitor de literatură 
care se apleacă asupra paginilor semnate de 
autor. 

Gheorghe INDRE 
 
Anca Florentina POPESCU  

              
                 
               AMINTIRI DE CEARĂ 
 Anca Florentina Popescu, Ed. Brumar 
Timişoara 
                                  Motto: 
                               „Amintiri scrise/ Strânse 
mănunchi o viaţă/ Într-o copertă.” 

                                      (Anca Florentina 
Popescu) 

Ggenurile lirice japoneze, haiku şi tanka 
au dobândit, începând cu a doua jumătate a 
secolului XX, o răspândire mondială. Cel puţin în 
Europa există asociaţii de scriitori care cultivă 
tipurile de poeme scurte menţionate, organizând şi 
întâlniri anuale internaţionale. Şi în ţara noastră, 
asociaţiile de haiku şi tanka sunt bine reprezentate. 
Practicarea acestor genuri de către alogeni ridică o 
problemă serioasă. Aceşti autori respecă întrutotul 
tehnica genurilor menţionate (măsura de 5+7+5 
silabe în cazul haiku-ului), dar puţini pătrund şi 
spiritul acestora. În haiku şi tanka exprimarea este 
concretă (fără comparaţii şi metafore) dar 
alegorică, sintagmele contopesc micro cu 
macrocosmosul, textul răspunde la întrebările; 

unde? când? ce?, iar gândirea devine sclipitoare ca 
lucirea sabiei unui samurai. În ce relaţie se află 
terţinele Ancăi Florentina Popescu din volumul ei 
de debut, Amintiri de ceară (Ed. Brumar, 
Timişoara, 2010) cu genurile japoneze amintite, 
vom vedea în continuare. Remarcăm, întâi de 
toate, faptul meritoriu că autoarea nu-şi 
subintitulează terţinele fără titluir drept haiku-uri.  

Elementele micului univers: florile 
pomilor, fluturii diafani,, albinele de aur, macii 
însângeraţi, firele fragile de iarbă, arborii cosmici, 
broasca, pescăruşii – toate trec prin ferestrele 
albastre ale cerului contopindu-se cu ploaia şi 
norii, sau cu lacul şi marea neţărmurită. Nu lipsesc 
stările sufleteşti generate de schimbarea 
anotimpurilor, în special nostalgiile erotice 
provocate de despărţiri, marcate de toamnă: 
„Ramură verde/ Salcie plângând pe un mal/ De 
dor, uitată.”; „Toamnă şi vară/ Galben şi roşu 
aprins/ Rugină şi foc.” 

După cum menţionează însăşi autoarea, 
tema principală a liricii sale o constiruie dragostea, 
care începe, în bună tradiţie creştină, cu 
Dumnezeu, continuând cu părinţii care i-au dat 
naştere şi copilul care va duce viaţa familiei mai 
departe: „Acest volum despre şi pentru iubire 
numără bătăile inimii mele. Iubesc amintirea atât 
de dragă a părinţilor mei, privirea limpede a 
puiului meu ce-mi dă sens în această viaţă, firul de 
iarbă care-mi zâmbeşte timid, printre frunze 
ruginii de toamnă” 

Dragostea pentru bărbatul iubit acoperă 
întregul curcubeu al stărilor sufleteşti, de la 
împlinirea, în care îndrăgostiţii devin o singură 
fiinţă şi până la despărţirea sfâşietoare. 
Comunicarea sentimentelor păstrează concentarea 
sintagmatică, mai puţin în tradiţie japoneză şi mai 
mult în confesiune eliptică, sub forma unor pilule 
romantice: „Suflete-surori/ Priviri împletindu-se,/ 
Îndrăgostite.” Androginul platonic se reface 
holografic prin împletirea privirii cu imaginea 
reflectată de oglindă: „Tu în oglindă/ Suflet al meu 
pereche/ Eu prin ochii tăi.” 

Armonia perfectă nu poate dura la 
nesfârşit şi intervine dezamăgirea care scindează 
cuplul perfect: „Altă femeie/ Oglindindu-ţi-se în 
ochi/ pentru o clipă.” Văpaia sufletelor se stinge: 
„Trădare şi fum/ Mistuind inimi reci/ Cicatrizate.” 

Despărţirea îndepărtează spaţial sufletele 
individualizate: „Aleea din parc/ Ninsă sub umbra 
de ieri/ A paşilor tăi.”; „Drumul pietruit/ Dintre 
lumile noastre/ Însingurate.”  

Suferinţa inexprimabilă îneacă sufletul în 
tăcere: „Ochii umeziţi,/ Buchet de lăcrămioare/ 
Fără cuvinte.” 
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Când iubirea tace, se aude trecerea 
timpului: „Ore târzii/ Pe tabloul din gară/ ceasul 
etern.”  

Efemeritatea vieţii este redată prin 
oglindiri, reflexe, urme pe cer, zăpadă sau nisip şi 
goluri în suflet: „Oglindă pe cer/ Este sufletul 
nostu/ Până la capăt.”; „Paşi în zăpadă,/ Urme de 
păsări pe cer -/ Inimi plăpânde.” „Goluri de suflet/ 
Pictate trist pe pereţi/ pentru o clipă.” 

Puritatea sufletului este redată prin 
culoarea albă: „Nori de argint/ Scutură fulgii de 
nea -/ Copilărie.”; „Om de zăpadă,/ Strălucire-
ngheţată -/ Imaculată.” 

Credinţa susţine fragilitatea sufletului 
însingurat: „Credinţa: „Suflet alinat/ Miros greu de 
tămâie/ Rugă şi smirnă.” Poeta se mângâie cu 
speranţa în eternitatea sufletului: „Suflete stinse/ 
Trecând vama spre cer/ Nemuritoare.” 

Viaţa omului poate fi comparată cu 
arderea unei lumânări. Ca într-un muzeu de ceară, 
când flacăra sufletului/iubirea s-a răcit, trupul se 
mortifică treptat, îşi plânge singurătatea cu lacrimi 
de ceară, visele neîmplinite devin de ceară, iar 
gândurile de ceară ale fostului iubit se 
materializează în scrisori nedesfăcute: „Lacrimi de 
ceară/ Atingând absolutul/ Iubirii albe” – puritate 
absolută, ceara duce cu gândul la lumânări, 
credinţă, sacralitate. „Vise de ceară -/ Amintiri de 
hârtie/ Mototolite.” „Oameni de ceară/ Cu riduri 
strânse pe chip/ Îngrijorate.” „Gânduri de ceară/ 
Scrisori de la tine,/ Nedesfăcute.” De altfel chiar 
coperta reproduce un chip de ceară, Salahhé. 

O tristeţe/nostalgie romantică se comunică 
citirorilor în terţinele volumului de debut al Ancăi 
Florentina Popescu. Fire melancolică, reflexivă, 
delicată, poeta meditează cu detaşare şi 
profunzime asupra problemelor existenţiale 
majore: dragostea, trecerera timpului, extincţia - 
toate trăite cu fir cosmic şi sacralitate. Trăirile 
trecute, bătăile inimii sunt modelate în ceară de 
terţinele cărţii. Amintirile noastre devin un muzeu 
de ceară.   

Volum de debut este remarcabil datorită 
originalităţii transpunerii în ceară a sentimentelor. 
Să vedem ce urmează. 

                                            Lucian Gruia 
 

Lansare de cărţi de poezie 
  

Am fost invitatul domnului inginer Cornel 
Balaban, pe 20 iunie 2013 la prestigioasa 
librărie bucureşteană ”Mihail Sadoveanu” la 
lansarea celor mai recente două volume de 
poezie ale domniei sale Castele de Nisip şi 

Lacrima de Lut, apărute în această primăvară 
la Editura Semne. Am descoperit cu această 
ocazie cu foarte mare bucurie, un poet prolific, 
posesor al unei sensibilităţi creatoare de 
excepţie, al cărui har s-a revărsat cu 
generozitate în poemele bijuterii care se 
regăsesc în conţinutul celor două volume. De 
ce două volume deodată? O explicaţie ar fi 
poate pe de o parte în bogăţia de semnificaţii 
şi nevoia de organizare a poemelor în raport 
cu un set de criterii şi valori proprii intenţiilor 
autorului şi pe de altă parte în conştientizarea 
acută de către acelaşi autor a lipsei de răbdare 
şi îngăduinţă de care dă dovadă timpul în 
scurgerea sa nemiloasă.  

         
Castele pe Nisip reprezintă o strădanie reuşită 
de a ilustra prin gând îmbrăcat de sărbătoare 
în cuvânt, imponderabilitatea specifică stării 
poetice definită de la început ( Starea poetică) 
ca premisă pentru naşterea şi scoaterea la 
lumină a multitudinii de mesaje cu 
semnificaţii tulburătoare şi cu o mare 
diversitate de formulare în versuri a căror 
rostire, încântă auzul prin sonoritatea şi 
muzicalitatea lor cuceritoare. 
Ceea ce surprinde plăcut în poezia domnului 
Balaban este caracterul foarte sintetic,capabil 
să exprime în câteva strofe ( rare sunt poeziile 
care au mai mult de patru strofe) de câte patru 
versuri profunzimi de gând şi de simţire, 
meditaţii răscolitoare asupra iubirii, 
caracterului trecător al existenţei, revelaţii 
developate la vârsta senectuţii când 
conştientizarea caracterului tot mai limitat al 
rezervei de timp pe care o ai la dispoziţie, 
ascute simţurile şi lărgeşte orizonturile de 
cuprindere a mesajului liric, naşte tristeţi şi 
nostalgii, care paradoxal nu întunecă ci 
iluminează sufletul cititorului cu imagini şi 
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decodări ce au foarte adeseori în alcătuirea lor 
ceva tonic şi profund omenesc.  

        
Lacrima de Lut este o colecţie de poeme din 
aceeaşi categorie ca semnificaţii şi teritoriu 
explorat este privirea peste umăr, înapoi la 
viaţa ce a trecut, este recursul la simboluri ce 
ilustrează ciclicitatea şi efemeritatea strălucirii 
viului, frunza, florile, anotimpurile în care un 
loc consistent îl ocupă toamna cu nostalgiile şi 
frumuseţile, cu aleanul şi bogăţia de daruri şi 
culori. Şi aici este ilustrată predilecţia poetului 
pentru prozodia clasică, pentru rostuirea 
atentă,  poate inginerească a distribuirii 
accentelor după reguli matematice precise, 
toate aceste instrumente sunt folosite cu mare 
meşteşug pentru a obţine armonia dorită, 
pentru a întregii construcţia lirică în care se 
încapsulează sugestiile şi semnificaţiile, 
generate de sensibilitatea şi întinderea 
nesfârşită a sensibilităţii şi a spaţiului de zbor 
al imaginaţiei iubitorilor de poezie.  
Recomand cititorilor noştri să se aplece cu 
răbdare asupra acestor cărţi care prin 
conţinutul lor vor putea aduce liniştea izvorâtă 
din esenţializările lirice ale unui spirit care a 
fost întreaga sa viaţă cercetat şi hrănit de 
duhul creaţiei poetice. 
Gheorghe INDRE 
 

 

 
 

Lansarea la Librăria Mihail Sadoveanu a 
volumului de poezie LA O CEAŞCĂ DE LUNĂ, 
Editura Semne, autor Marian Dumitru pe 25 iunie 
2013,  a dăruit acestei zile,  prilejul de a produce o 
mare emoţie şi bucurie în viaţa iubitorilor de 
poezie care îl cunosc şi îl preţuiec pe consacratul 
poet Marian Dumitru, un creator prolific care prin 
opera dumnealui îmbogăţeşte zestrea literaturii 
române contemporane cu, creaţii de mare 
originalitate generate din veghea permanentă a 
unui spirit viu capabil de exprimare în muzica 
cuvintelor a unor trăiri de mare profunzime ce 
cuceresc cititorul. Am avut onoarea  de a fi invitat  
de  autor la acest eveniment şi am trăit bucuria de 
a asculta aprecierile academicianului Ion Dodu 
Bălan, a cărui poezie îmi însoţeşte  existenţa de 
mai bine de 30  de ani, de a savura prezentarea 
făcută de criticul şi poetul Emil  Lungeanu, 
precum şi aprecierile scriitorului Florentin 
Popescu şi ale  celorlaţi vorbitori. Au recitat cu 
mare sensibilitate şi expresivitate actorii Eusebiu 
Ştefănescu şi Doina Ghiţescu.  Atâta timp cât în 
lumea în care trăim se mai scrie şi se citeşte poezie 
adevărată , capabilă să urce spiritul la stele  să 
entuziasmeze şi să impresioneze uneori pănă la 
lacrimi, putem afirma cu optimism că încă există 
speranţa salvării spiritului omenesc de sub 
ameninţarea şi agresiunea mercantilismului şi 
faptelor de subcultură  ce invadează necontenit 
spaţiul public , 24 de ore din 24 şi zi de zi, difuzate 
pe o mare diversitate de canale informaţionale. 
Credem că se cuvine aşadar să mulţumim 
autorului pentru frumuseţile de vis şi de gînd din 
paginile volumului şi să ne închinăm cu respect în 
faţa poeţilor contemporani ce nu obosesc în lupta 
lor de a salva, a adăposti, a ocroti şi întreţine 
înveşmântată în cuvânt, nobleţea strălucitoare a 
sufletului omenesc. 
 
Gheorghe INDRE      

 Diploma acordata domnului Vasile Moldovan pentru 
locul II la festivalul concurs de poezie Haiku la  Zagreb 
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Ecouri în presă 

Impresii ale cititorilor şi aprecieri ale cititorilor 

 
ION MAZERE: Gândul anonimului 

Pe pagina de Internet: 
www.ionpetrescu.ro 

O mână de conaţionali, cu tâmplele argintate de 
vreme, cu visele turnate în cupele cuvintelor, cu 
talente şi preocupări complementare, cum-necum, 
au rostuit anul trecut, dar şi în acest an, o 
publicaţie cu peste 60 de pagini şi un tiraj de 
300/400 exemplare, în care confesiunile, opiniile, 
poemele, fragmentele din alte tentative literare 
prind contur sub un generic neaşteptat – Gândul 
anonimului. 

   

   GA nr.47-48       Col Ion Petrescu 
Ion Mazere este cel care a iniţiat această 
succesiune de întâmplări cu finalităţi publicistice. 
Sprijinit de Gheorghe Indre. Şi încurajat de 
Gheorghe Văduva, scriitor, poet şi eseist cunoscut 
arealului militar de ieri şi de azi. 
Gândul anonimului este o publicaţie atipică, la 
care îşi mai aduc contribuţia Vasile 
Moldovan, jurnalist cu o sensibilitate aparte, dar 
şi Gheorghe Cernat şi Nicolae Stoicescu. 
Mazere, Văduva şi Moldovan sunt uniţi de aceeaşi 
carieră militară iniţială, la dispăruta armă… 
grăniceri. 
Una în care a contat credinţa într-o misiune deloc 
comparabilă cu acelea tipice altor arme, pentru 
simplul motiv că imprevizibilul constituia nota 
caracteristică a fiecărei noi patrulări la margine 
de ţară. 
Până la urmă, ambiţia şi reuşita lui Ion Mazere, un 
simplu colonel în rezerva oştirii, de a coagula o 
comunitate literară cu spirite cel puţin neaşteptate, 
constituie o probă de optimism, într-o etapă 
pesimistă a existenţei naţionale. 

Cei interesaţi de colaborări la această revistă deloc 
accidentală, sau dornici să sprijine apariţia sa pot 
telefona la 021. 745. 02. 06, unde inimosul şi 
tenacele Ion Mazere le va răspunde cu vocea sa 
tunătoare – de ex- comandant de batalion – şi 
căldura sufletească a unui român ce şi-a 
reproiectat traseul vieţii pe nimbul unei publicaţii 
cu nu puţine pagini scrise cu talent. Şi exemplară 
modestie literară. Dovadă fiind website-ul: 
www.gandulanonimului.ro. 
Col. Ion Petrescu 

Mesaj primit pe e-mail de la Felicia Tulai 
Bună seara Domnule Indre, 
Vă mulţumesc in primul rând pentru revistele 
trimise, dar mai ales pentru oportunitatea pe care 
mi-aţi dat-o să fac cunoscută munca părinţilor mei 
într-o revista dedicată lunenilor şi celor cărora le 
pasă de ceea ce se întamplă în satul nostru. Citind 
revista Gândul Anonimului sunt impresionată şi 
mandră in acelaşi timp că fac parte din aceasta 
comunitate care a dat oameni de valoare, care se 
poate mândri cu o istorie şi care a renăscut după 
momentelor grele care au încercat aceste 
meleaguri în tot acest timp. E de datoria noastră, a 
noii generaţii şi a generaţiilor următoare să ne 
facem strămoşii mândrii de noi şi să nu lăsăm ca 
munca lor să se risipească prin indiferenţa noastră. 
Tot în contextul cunoaşterii mai ample a 
preocupărilor lunenilor din vremuri străvechi v-aş 
adresa o intrebare: ştiţi de când au început 
oamenii din zonă sa facă ulei ? Unde mergeau 
sa-l facă şi dacă mai exista în zona noastră acea 
locaţie? 
PS: Am înteles că revista a fost trimisă Ambasadei 
Franţei în Romania. Vă spun şi dumneavoastră aşa 
cum i-am transmis şi Dlui Mazere că mi-ar fi 
plăcut ca revista sa fie insoţită şi de un colet cu 
uleiurile de la Luna. În cazul în care pe viitor veţi 
mai avea astfel de situaţii, nu ezitaţi să-mi trimiteţi 
un mesaj scurt şi vă voi trimite. 
Vă doresc o seara bună şi multă sănătate! 
Cu stimă, 
Felicia Tulai
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Semnalări în presa scrisă 

                     
Revista FRONTIERA a prezentat revista Gândul Anonimului nr.47-48 menţionând vizita domnului col.(r) Ion Mazere la 

Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române Chestor Şef Poliţie Ioan Buda 

 
Casetă de prezentare a revistei GA nr. 47 -48 preluată din articolul  “Un lunean dator trecutului “ scris de domnul căpitan 

Constantin Piştea  pentru nr. 11/2013 al săptămânalului Observatorul Militar 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alăturat este prezentată în facsimil  Comanda adresată în 9 
.11. 2011,  de Biblioteca Publică de Stat din Munchen 
Germania, către Societatea Derex Com SRL din Bucureşti 
pentru achiziţia cărţii Comuna Luna Istorie.Trăinicie şi 
adevăr pe Valea Arieşului , autor col..(r) Ion Mazere-
Luneanu, Editura Perfect Service 2008,. 
Biblioteca solicită achiziţionarea cărţii la un preţ de cca. 10 
Euro. Cartea a fost livrată societăţii şi prin ea Bibliotecii de 
domnul colonel , în data de 5 iunie 2013 . 
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Incursiune în lumea sculpturii 

*Din 1985, participa la 56 de 
manifestari anuale importante, in 
galeriile U.A.P. si galerii particulare 
*Curator al Sectiei de Sculptura si 
participant la Targul de Arte Vizuale, 
Bucuresti • din1998,1999, 2000 

 

NUME: IACOB COSTEL ,nascut la 6 aprilie 1952 
STUDII: Absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” , Bucuresti - sectia Sculptura , promotia 1985, clasa 
VLADIMIR PREDESCU - membru U.A.P. din 1990 
ACTIVITATE:Premiul SALONULUI DE ARTA Bucuresti – 1999,Premiul U.A.P pentru Ambient-Instalatie, ARTUBORG – 
2002 BURSA Fundatiei “ Giorgio Cini” - 1996 Venetia, Italia 

 

 

EXPOZITII PERSONALE:  
1996 – Galeria“ORIZONT” – Bucuresti 
Lucrari de ARTA MONUMENTALA: 

2007 - Sibiu - Lemn 
2001 - ARTUBORG, Bucuresti - 
Metal 
2004 - Bacilly, Franta - Lemn 
1995 - Oarba de Mureş - Piatra 
1989 - Soveja - Lemn 
1987 - Sălişte - Lemn 
1984 - Lugoj - Piatra 

1983 - Bistriţa-Năsăud - Piatra 

 

EXPOZITII IN STRAINATATE: 

1994 - 101 “Wooster Street” Gallery, New 

York – S.U.A 

-“Sallon International d’Art”, Séte – 

Franta 

1993 - Expozitie Internationala la 

ACADEMIA DI ROMANIA, Roma -Italia  

1992 - Expozitia din martie de la Saga,Grand 

Palais, Paris – Franta  

- Expozitia de Grup la “ Moderne Kunst” 

Gallery, Erlangen- Germania  

1990 - Expozitia Asociatiei “Artistes à la 

Bastille”  

- Expozitie de Grup la Viena – Austria 

57 de lucrari de sculptura in colectii particulare 

din S.U.A. – ITALIA – FRANTA-CIPRU–

SUEDIA – LUXEMBURG – GERMANIA si 

alte 21 de piese aflate in colectii din 

ROMANIA 

 Costel Iacob 
Foto: Cristian Tănase 

 
Timpu Îngheţat  

tehnica mixta: metal si sticla-
dimensiuni: 22/22/133 cm 

 

   
Greierele 

  lemn- dimensiuni: 60/100/146 cm  

  
Furnica 

lemn- dimensiuni: 60/70/152 cm 

ADRESA: Bucuresti, B-dul Camil Ressu Nr.66, Bloc 2 A1, sc. B, Apt. 23, sector 3, Tel. 00 4021 348 11 96 /Mobil: 0722 752 316 
e-mail: costel.iacob60@yahoo.com STUDIO: Bucuresti, B-dul Carol I Nr.10, sector 3. 

 

  
Instrumentul 

lemn, dimensiuni: 
27/73/170 cm 

   
Pasăre cu pui-tehnica 

mixta: metal, 
dimensiuni: 80/80/176 

cm 

 
Piramida-lemn, 

dimensiuni: 40/45/152 cm 

  
Cuibul-tehnica mixta: 

metal, dimensiuni: 
80/80/176 cm 

 
  Structura-lemn, 

dimensiuni: 
58/78/188 cm 
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