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Profesorul Constantin Giurgincă

ULTIMII SOLDAŢI AI NEAMULUI ROMÂNESC 
Care-i rostul în România neo-vasală de astăzi al urmaşilor vitezei Armate Române, ai cărei 

soldaţi  cântând  cu arma în  mână „Treceţi  batalioane române Carpaţii”  făcură  România  Mare, 
făcură o Românie „dodoloaţă” şi glorioasă cu mareşali care stăteau la masă, de la egal la egal, cu 
marii mareşali ai Europei? Cât patriotism mai există acum în pieptul soldatului român după ce 
Armata Română postdecembristă pierdu Războiul Apărării Neamului pe timp de pace, ajungând o 
tristă armată de mercenari pusă în slujba familiei marelui Yankeu, a consoartei sale Coana Europa 
şi a Naţiunilor Unite dându-şi jertfa de sânge prin munţii… Afganistanului? Am trecut în această 
toamnă  Carpaţii,  spre  depresiunea  Almăjului,  cu  scopul  precis  de  a  sta  de  vorbă  despre 
patriotismul neamului românesc cu Constantin Giurgincă, fost profesor al Colegiului Militar Liceal 
„Dimitrie Cantemir” din Breaza. 

 
Profesorul  de  limba  română  Giurgincă  locuieşte  acum  la  Petnic,  sat  brăzdat  de  râul 

Craiova,  o  apă  liniştită  ce  şerpuieşte  prin  depresiunea  dintre  Munţii  Semenicului  şi  Munţii 
Amăjului.  Dar  pe  cât  de  liniştit  fu  râul  de-a  lungul  mileniilor,  pe  atât  de  zbuciumată  fu  viaţa 
locuitorilor acestei zone numită Craina Bănăţeană, craina însemnând „margine de ţară”. Unii zic c-
ar  fi  fost  aici  marginea  Banatului,  alţii  merg  în  istorie  vorbind  de  marginea  Voievodatului  lui 
Litovoi, alţii se întind şi mai mult în negura vremii zicând că aici se întâlneau teritoriile dacilor, 
geţilor şi ilirilor după ce romanii se retrăseseră la sud de Dunăre în Dacia Aureliană, la presiunea 
celţilor şi vizigoţilor.

Adevărul este că întotdeauna aici a fost zonă de graniţă, Regimentul de graniţă româno-
bănăţean nr.  13 cu sediul  în Caransebeş înfiinţându-se încă din anul 1767. În anul 1769 el se 
numea Regimentul de graniţă nr. 72; în anul 1775, Regimentul de infanterie de graniţă romano-ilir; 
în anul 1798, Regimentul de graniţă valaho-ilir nr. 13; în anul 1838, Regimentul de graniţă valaho-
bănăţean nr.  13 iar în anul  1849,  Regimentul  de graniţă româno-bănăţean nr.  13.  Cât priveşte 
Petnic,  aici  staţiona Compania  4  cu sediul  la  Petnic  şi  cuprinzând aşezările  Petnic,  Iablaniţa, 
Lapuşnicel, Globucraiovei, Mehadica, Pîrvova şi Şumiţa. 

Nu-i  de mirare atunci că aici  s-a păstrat un puternic simţământ patriotic de păstrare a 
identităţii  proprii  după ce imperiile austriac şi  otoman, în permanent conflict,  trecuseră satele 
băştinaşilor prin foc şi sabie. În anul 1695, grozăvia pârjolirii satelor din zona fostului drum roman 



ce trecea prin Mahadia şi Domaşnea a mişcat până şi pe turcul Mustafa al II-lea care a întrebat "a 
cui este această nelegiuire?”. Când i s-a spus "că acestea sunt faptele lui Tokoly" sultanul aprins 
de mânie a poruncit sa i se aducă la Constantinopol "capul acestui duşman al lui Dumnezeu şi al 
neamului  omenesc"1.  Cu  toate  acestea,  românii  din  districtele  zonei,  sub  turci  pierdură  din 
autonomia, prerogativele şi libertăţile de care totuşi mai beneficiau. Iar când se întoarseră prin 
satele refăcute, în 1738 şi 1739 detaşamentele de cavalerie imperială, acestea le trecură din nou 
prin foc si sabie spânzurând pe toţi dintre colaboratorii turcilor pe care i-au putut prinde. 

 Zbuciumată viaţă avu de-a lungul timpului românimea de-aici! Prin anii 1900, străbunicul 
prof. C. Giurgincă, învăţătorul Iancu Cârpanu, fu nevoit să pună plantoane de elevi ca să vadă 
dacă jandarmii maghiari ascultă la uşă când preda elevilor lecţiile în româneşte.  Pesemne fu pârât 
de vreun ungur cu copiii la şcoală de vreme ce însăşi inspectorul şcolar principal, un maghiar 
temut  de toţi învăţătorii, veni în asistenţă la ore. Învăţătorul Iancu Cârpanu, devenit peste noapte 
Janos Karpany, scrise mare pe tablă litera „a” şi-şi întrebă elevii: 

„- No mă copii, ştiuta-ţi voi ce literă aiasta?”
„- Aaaa… ”, răspunseră în cor micuţii. 
„- No, bigne mă, dară s-o zâcem şi ungureaşce. Puneţ pe „o” şi „a” în fundu’ gurii, strâjeta-

ţi binie guriţa şi daţi-le pe nas aşe: „ó”. No, hai!”
„- Oaaa…”, grăiră tare prichindeii amuzaţi.
„- Nu aşa mă, batu-vă de prostalăi!  Ori nu ştiuta-ţ voi cum faşe porcu’ când vă duşeţ să-l 

taiaţ?”
„- Ba ştiiimmm!”
„- No, zâceţ atunşa!”
„-„ó”, „ó”, „ó” începură „prostalăii”,  ba mai şi sărind printre bănci.
Roşu de mânie inspectorul ungur ieşi din clasă „numa-numa" şi val-vârtej s-azvârli în şaua 

calului spre „Temeşvar”.
Iancu Cârpanu mai ţinea însă şi Compania 8-a de grăniceri, cu sediul la Cornea, nu numai 

postul  de  învăţător  la  Domaşnea.  Aşa  că  a  doua  zi  când  primi  „ţâdula”  de  dare  afară  din 
învăţământ, retragere a tuturor drepturilor câştigate ca învăţător şi anularea diplomelor acordate, 
făcu şi el cerere de audienţă „la Vieana”, direct împăratului Franz Josef I. Nu-i fu băgată multă 
vreme în seamă cererea, aşa că se hotărî să bată calea până la poarta împăratului.  Unde i se 
propuse să fie primit la şambelan.

„-  Eu şi  campania mea de grăniceri  am jurat  credinţă lui  Dumnezeu şi  împăratului,  nu 
şambelanului! Şambelanul să vadă de îngrijirea camerei Înălţimii Sale!”   
 Aşa erau toţi vechii români sub talpă străină: dârzi şi patrioţi faţă de ţinutul lor, limba lor şi 
obiceiurile lor. Nicăieri în România nu există atâta patriotism cât există din Craina Banatului până-
n Maramureş şi mai departe în teritoriile încă desprinse de ţara mumă şi astăzi!  Românii şi-au 
cerut întotdeauna drepturile chiar dacă uneori le-au primit datorită conjuncturilor istorice aşa cu a 
fost cazul lui Janos Karpany. Redevenit Iancu Cârpanu, după primul război mondial, învăţătorului 
i s-au recunoscut toate drepturile şi diplomele de către Regatul Român.   

 
Cât  despre  urmaşul  lui  Iancu  Cârpanu,  profesorul  Constantin  Giurgincă,  păstrează 

nealterate  amintirile  moşilor  şi  strămoşilor  săi  tot  aşa  cum  păstrează  cu  cinste  şi  steagul 
României moştenit de la ei. Câţi ani are steagul nu ştie să spună, „poate din timpul Războiului de 
Independenţă”, presupune el. Cert este că tatăl lui l-a moştenit de la bunicul lui care la rândul lui l-
a moştenit de la străbunicul. A fost păstrat cu sfinţenie în casă, chiar dacă această Craină a ţinut 
de Ţara Românească cât timp a ţinut şi Banatul Severinului de primii domnitori Basarabi. Apoi au 
venit ungurii, turcii şi austriecii şi au primit botez străin, au fost nevoiţi să jure credinţă lui „Franţ 
întâiul”, să-şi înveţe copii „bozgoreşte” dar inima tot română a rămas.

„- I-au ros şoarecii un colţ, zice profesorul Giurgincă despre steag, dar de 1 decembrie eu 
tot îl pup şi-l arborez afară!”

 Constantin Giurgincă şi soţia sa Elena au debutat ca profesori la Breaza în „a cincea 
cancelarie cantemiristă” (1968-1970) după ce Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza  se 
reînfiinţase în anul 1962, cu profesori tineri, „nepătaţi”, pe vatra fostei „Şcoli medii internat cu 
practică în producţie” şi a fostei  „Şcoli  militare de ofiţeri  politici” înfiinţată în 1945 de armata 
sovietică  „eliberatoare”.  Vechii  profesori  ai  „Centrului  Naţional  al  Străjeriei”  a  cărei  panglică 
fusese tăiată  de Marele  Străjer,  Carol  al  II-lea,  au avut  soarta Străjeriei  din Breaza,  Colegiului 
militar „Nicolae Filipescu” de lângă Târgovişte, Liceului militar „Ştefan cel Mare” din Cernăuţi, 
Liceului Militar „Regele Ferdinand” din Chişinău, Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureş, 
Liceului  militar  „D.A.  Sturza”  din  Craiova,  Liceului  militar  din  Galaţi.  Liceele  militare  au  fost 

1 www.domasnea.com 

http://www.domasnea.com/


desfiinţate „aparţinând unei educaţii burgheze, reacţionare” iar profesorii lor închişi în puşcăriile 
comuniste ca  „fii de chiaburi”.

Punerea „pe butuci” a liceelor militare pe timpul lui Gheorghiu-Dej,  „ce băga spaima-n 
burghezi”,  n-a  fost  decât  un  moment  de  cumpănă  pentru  români.  Prin  anii  1970  deja  liceele 
militare din România deveniseră ce-au fost. Nimeni nu poate explica cum poate poporul nostru să-
şi revină după momente de confuzie, de răscruce şi de abandonare vremelnică a lucrurilor fireşti 
din istoria sa. 

Poate doar dacă urmărim viaţa unei familii de ostaşi de-a lungul câtorva generaţii aşa cum 
a fost cazul învăţătorului – grănicer Iancu Cârpanu şi a urmaşilor săi, profesorii Giurgincă, care au 
revigorat alături de alţi patrioţi liceele militare.

Cu  toate  astea,  astăzi  patriotismul  ostăşesc a  apus.  Altele  sunt  priorităţile  şi  menirea 
Armatei  Române şi  nici  măcar duşmani ai  ţării  nu mai avem de îndată ce ne apărăm colectiv 
aproape întreg continentul. A venit pacea. Până când? Va mai fi război? Mergem  să stingem focul 
războiului acolo unde el poate începe, adică în toată lumea. Frumos am zice, dar cu ce inimă 
mergem noi  aiurea  să  facem ordine  dacă  acolo  nu  ne  fierbe  oala  şi  nu  cotcodăcesc  găinile 
noastre?

Poporul român se află iar în momente de răscruce, de confuzie.
Vom fi nevoiţi  să abandonăm patriotismul oştăşesc? Va fi  vremelnic sau va trebui să-l 

remodelăm în larg patriotism românesc dacă tot nu va mai reveni? Şi dacă-l remodelăm, cum îl 
remodelăm? Nu mai mâncăm cartofi polonezi, roşii turceşti, usturoi chinezesc? Nu mai cumpărăm 
pui, carne de vacă, carne de porc şi maşini de lux din vest? Oraşul Martelange este tăiat în două 
de o stradă care este şi graniţa belgiano-luxemburgheză dar belgienii  nu trec strada pentru a 
cumpăra pâine luxemburgheză, cumpără de la ei. Să le luăm exemplul?

Deocamdată puţini îşi pun astfel de întrebări. Jurnalele se ocupă de garderoba politică a 
unei clase minoritare din ce în ce mai îndepărtată de popor căreia i-a şi găsit  porecla: cloacă 
politică. 

  Se pare că lucrurile sunt grave şi despre ele mai scriu şi mai vorbesc doar câţiva. Ultimii 
soldaţi ai neamului românesc.      

 

OSTAŞII CARE NU MAI APĂRĂ ŢARA 

Profesorul  Giurginca,  care-şi  petrecuse viaţa  întreagă printre  elevii  şcolii  militare de la 
Breaza, rămase tăcut la întrebările mele. Pe vremuri, mândru şi brav ostaş al ţării într-un liceu 
militar cu faimă,  pensionarul Giurginca privea acum gânditor la reportofonul care mergea în gol. 
Vechiul  patriotism  ostăşesc,  remodelarea  lui  în  larg  patriotism  românesc,   menirea  Armatei 
Române astăzi, erau nişte sintagme care i se învârteau fără noimă în minte, aidoma reportofonului 
deschis care nu înregistra nimic. Probabil gândea ceea ce gândeşte orice român patriot astăzi: ne 
obligativitatea  satisfacerii  stagiului  militar  aduce  grave  prejudicii  apărării  neamului  românesc 
tăind o verigă extrem de importantă în cizelarea ideologiei statului român.

A face armata, nu însemna numai învăţatul tragerii cu puşca şi elaborarea strategiei de 
înfrângere a unor presupuşi duşmani. Armata era o a doua şcoală: aici învăţai să fii ascultător, să 
laşi deoparte proastele cutume civile, să descoperi că se poate trăi şi fără manele, alcool şi tutun, 
în exces, seară de seară. Ofiţerii armatei române descopereau cu stupefacţie că mulţi din recruţi 
vin cu lacune grave din sistemul nostru de învăţământ.  Unii erau chiar analfabeţi  iar aşa zişii 
„bozgori”  recrutaţi  în  armata  română  nici  măcar  nu  o  „rupeau”  pe  româneşte.  De  parcă  se 
născuseră în pusta maghiară nu în România! Ei bine, toate aceste minusuri de comportament şi 
de învăţătură, armata română le îndrepta cu conştiinciozitate atât cât se mai puteau îndrepta. 

 „ – Domnule Giurgincă, o să ies puţin să văd satul grănicerului Iancu Cârpanu străbunicul 
doamnei Giurgincă. Vă rog, nu vă deranjaţi să mă însoţiţi, vreau să fiu doar eu şi cu gândurile 
care-mi vor veni în minte. Sunt un solitar când vizitez ceva important pentru mine.”

„ – Cu toată inima accept dar am două observaţii: Nu Giurgincă ci Giurginca, vom discuta 
şi despre numele româneşti când vă-ntoarceţi. Vă mai precizez că Iancu Cârpanu este străbunicul 
meu, soţia e munteancă de fel!”

  Mormăind încurcat un „mă scuzaţi că n-am înţeles bine” vizita satului a început… cu 
grădina binevoitoarei mele gazde. În ce mă priveşte, consider că grădina de legume ţărănească a 
românilor  reprezintă  o  puternică  dovadă  a  obiceiurilor  comune la  primele  triburi  geto-dacice. 



Componenţa  florei  ei  s-a  cizelat  chiar  în  vremea  unirii  acestor  triburi  sub  marele  stat  al  lui 
Burebista. Iar nelipsita halângă de vie aparţinând florei de pe lângă casa ţăranului,  dovedeşte 
replierea lui în faţa legilor aspre date de către stat de-a lungul timpului. Via de pe lângă grădină, a 
apărut  odată  cu  decizia  regelui  geto-dac  de  a  scoate  din  pământ  şi  arde  toate  plantaţiile  cu 
buciumi de vie de pe dealuri.  Din binefacerile cultivării  cerealelor - obiceiuri aduse de faraonii 
egipteni în expediţiile lor la Istru – doar unele au fost dezvoltate. Datorită efectelor secundare ale 
consumului de vin în exces, cultivarea viţei de vie la scară mare a fost stopată câteva secole. Dar 
s-a  păstrat  cultivarea  ei  endemic,  pe  lângă  casa  ţărănească,  faza  de  „prototip”  a  grădinii  de 
legume clasice care asigură trecerea iernii, fiind în general încheiată.   

Dar şi casa ţărănească a devenit prototip tot înainte de venirea romanilor în spaţiul geto-
dac. Mărturie stând Coloana lui Traian, care-şi începe spirala sculpturilor sale ascendente cu case 
dacice  tip.  Un  secol  şi  jumătate  cât  au  stat  romanii  aici,  aceştia  n-au  schimbat  cu  nimic 
configuraţia tipului ţărănesc. Cum n-au schimbat-o nici turcii, nici austriecii. Privind însă de pe 
şosea  satul  Petnic,  ai  putea  crede  că  renumita  casă  bănăţeano-transilvană  nu  mai  aparţine 
prototipului românesc arhaic. Nimic mai fals! Privind din grădina de legume, casa bănăţeană are o 
altă perspectivă. De acolo, descoperi în reversul faţadelor de la şosea, renumitele tinde ţărăneşti 
cu pridvor şi stâlpi din lemn omniprezente în fostul Regat al României. Descoperi grajdul vacilor 
cu mica fereastră pe unde arunci bălegarul exact într-un capăt al grădinii de legume. Descoperi 
nelipsitul coteţ de păsări şi ţarcul adiacent.

Întâmplarea face că tocmai cu o lună în urmă vizitasem, la poalele Apusenilor, Mânăstirea 
Râmeţ. Satele de munte din jurul mânăstirii nu mi se păreau deloc deosebite faţă de cele olteneşti 
din Podişul Getic. Spre deosebire de Petnic, sat care-i destul de aproape de o importantă cale de 
comunicaţie şi a fost nevoit  să adopte sistematizarea austriacă cu faţadele închise complet la 
şosea, casele păstrau acolo în munţi, tinda şi pridvorul către drum. Se remarca grădina de legume 
şi halânga de vie, ba chiar şi clăile de fân şi livezile de pruni în acelaşi amplasament ca în sud de 
Carpaţi. Aveau să-mi confirme impresia, chiar gospodinele din autocar: „- Ia uite, aici parcă-i pe la 
Sohodol!”, „- Ba, parcă-i pe la Vânăta, la Ileana…”, „- Taci fă, că mai bine seamănă cu Topeştiul 
tău!” 

Sate  româneşti  păstrând  veşnicia!  Trecut-au  milenii,  trecut-au  migratorii  prădându-le, 
imperiile străine sub care-am fost le-au trecut şi ele prin foc şi sabie dar satele noastre cocoţate 
pe dealuri şi munţi s-au refăcut la fel.  Abia astăzi noua ciocoime începe să le strice fasonul cu 
vile hidoase, kitschuri imitând vestul.  

Şi cu durere constatăm astăzi, că Armata Română tot la kitschuri trebuie înscrisă! Ea n-a 
fost  în  stare  să-şi  protejeze casa  aidoma ţăranului  din  munte  pentru  că  armata  a  ocupat  din 
totdeauna un loc strategic într-un stat. Datorită acestui fapt, există o strânsă interdependenţă între 
armată, preşedintele unei ţări şi structurile de conducere ale acelei ţari. Şi precum sunt de aplecaţi 
în  faţa  străinătăţii  preşedintele  şi  şefii  partidelor  noastre  politice,  tot  aşa  se  apleacă  până la 
pământ şi armata română. 

C.  Radulescu Motru  (1868-1957),  oltean din  Butoieşti,  parc-ar  trăi  contemporan cu noi 
scriind:

"Astăzi, ca şi în secolul trecut ideologia statului român rătăceşte pe culmile unor idealuri  
străine.  Sunt oameni politici  în România care n-au încă simţul realităţii  româneşti.  Crescuţi în  
atmosfera spirituală a altor ţari, ei cred că, imitând ceea ce a avut succes aiurea, fericesc şi ţara 
lor." 

 Oamenii politici! Preşedintele! Când aventurier prin oceanele lumii, când incendiator prin 
porturile franţuzeşti, când slujbaş prin Amsterdam, întâiul nostru marinar al ţării se pleacă până la 
pământ în faţa unchiului Sam, şedinţele Consiliului Suprem de Apărare al Statului fiind folosite ca 
armă pentru adversarii politici. Iar generalii Armatei  Române e musai să construiască strategii 
după ureche, însăilate cum cred că s-ar cânta la Cotroceni.

„Avem  acum  o  viziune  clară  asupra  scopului  final  al  procesului  de  restructurare  şi  
modernizare. Această viziune mută accentul pus, până nu de mult, de pe armata de apărare către 
constituirea unei armate de securitate, care să fie implicată direct, prin mijloacele sale specifice,  
în promovarea şi susţinerea stabilităţii şi securităţii în Europa.” se lauda generalul de armată dr. 
Mihail Popescu în loc de a susţine că e încă necesară o armată de apărare şi în vreme de pace. 
Atât timp cât ne bântuie când inundaţiile, când seceta, atât timp cât armata trebuie să fie o verigă 
importantă în cizelarea ideilor şi concepţiilor filozofice, morale, ştiinţifice sau de altă natură ale 
statului român, atât timp cât stagiul militar ar putea estompa fenomenul de masă al derizoriului 
din rândurile tineretului, armata trebuie să-şi construiască strategiile pentru a face faţă şi acestor 
provocări.  Nu  se  apără  statul  numai  de  războaie  ci  şi  de  noile  ameninţări  ideologice  şi  cele 



catastrofice  ce par să zguduie planeta curând. Când vom pregăti soldaţii necesari în cazul unor 
mari calamităţi naturale?

…
Mă avântasem în remarci şi citate iar „militarii” Constantin Giurginca şi Traian Popescu mă 

priveau uluiţi  ca pe un nebun ce scoate din gură vorbe de duh. Comandorul Traian Popescu, 
mângâindu-şi  lin de vreo trei  ori mustaţa bogată,  mormăi cu voce de bas: „- Hmmm…! În cel 
priveşte pe tizul meu Traian Băsescu, cam ai dreptate…”

Prietenul  meu  din  tinereţe,  Traian  Popescu  fusese  elevul  prof.  C.  Giurgincă  şi  el  mă 
adusese cu maşina lui „tout terrain” aici. „Bătrâne, - aşa „mă alintă” el - ne-a cam crescut burta! 
De scormonit prin îngustele peşteri din Drimoxa după relicve getice, nu mai suntem buni. Ziceai 
că te-ar interesa un taifas pe la Mehadia…”. Comandor al navelor de patrulă militară din Dunărea 
de Jos până-n ’89, el comanda în Sulina o unitate a gărzii de coastă. Îl cunoscuse pe Băsescu pe 
vremea când acesta conducea Ministerul Transporturilor şi insistase pe înfiinţarea unui minister 
al  graniţelor  aşa cum îşi  înfiinţase  vecina  Ucraina.  La  reuniunile  patrulelor  militare  ale  ţărilor 
riverane Mării Negre, România participa când cu un reprezentant al Ministerului Transporturilor 
când cu unul din Ministerul de Interne. Şi mai mult ca sigur, nici nu se informau reciproc cu ce se 
pusese la cale.

Uite că Ucraina a fost mai deşteaptă! Un minister separat a însemnaţi bani mai mulţi pentru 
consolidarea  graniţelor,  adică  nişte   activităţi  concrete  în  Insula  Şerpilor,  Ţinutul  Herţei  şi 
Bucovina. „- Amirale, - aşa îl alint eu ca o contrapartidă la a lui– nu-i aşa că nu te-ai fi lăsat de 
Băsescu în problema asta, dacă nu te scoteau ăştia la pensie?” 

Pe comandorul Traian Popescu l-a scos România în coptul vârstei la pensie. Şi-a înfiinţat 
împreună cu soţia firma „SC Comandor SRL”, el ocupându-se de Fabrica de Paleţi din lemn iar 
doamna lui de restaurantul din centrul Tismanei. Românul ca românul, se pliază după vremuri! 
Dar să nu se creadă că-i plină ţara de firme ale ofiţerilor lăsaţi la vatră! Bravii  noştri ofiţeri se 
plimbă trişti prin parcuri ca pensionarii! Cariera le-a fost stopată taman când statutele şi rolurile 
lor sociale începeau să fie mai încărcate de responsabilităţi iar accesul în ierarhia profesională era 
mai activ. 

România  are  o  tradiţie  ostăşească  de  invidiat  în  toată  Europa.  În  august  1889,  în 
conformitate cu prevederile Înaltului Decret 2073/1889 este înfiinţată şcoala Superioara de Război, 
având rolul de a forma ofiţerii de stat major. În 1898 se aproba Legea pentru organizarea Marinei 
Militare. În 1908 se aproba o altă Lege privind organizarea armatei, care abroga Legea din 1868. 
Între 23 iunie şi 6 iulie 1913, Armata este mobilizată în vederea participării la al Doilea Război 
Balcanic.  Este creat Marele Cartier General,  care a funcţionat până la 22 august/4 septembrie 
1913, succesiv în localităţile Bucureşti,  Corabia, Turnu Măgurele, Samovit,  Cervenibeg, Plevna, 
Zimnicea. În martie 1915 sunt mobilizate mai multe contingente ale armatei române. În august 
1916, Consiliul de Coroană de la Cotroceni decide intrarea României în război alături de Antanta. 
Armata  română  va  trece  Carpaţii  în  Transilvania.  În  Decembrie  1917,  se  încheie  la  Focşani 
armistiţiul, dintre România si Puterile Centrale. În 1918 are loc unirea Bucovinei cu România, după 
care,  Marea  Adunare  Naţională  de  la  Alba  Iulia  decide  unirea  Transilvaniei  cu România,  fiind 
proclamată ziua de 1 decembrie, Ziua Naţională a României. La 23 iunie 1924, se votează Legea cu 
privire la organizarea armatei, care stă la baza sistemului militar românesc în perioada interbelică.

Date  luate  de la  Luminiţa  Mihaela  Roşu,  psiholog principal  la  Centrul  Militar  Judeţean 
Tulcea,  care  a  studiat  toate  cazurile  de  ieşire  forţată  la  pensie  aidoma  prietenului  meu, 
comandantul navelor de patrulă militară din Dunărea de Jos, comandor Traian Popescu.

Un studiu de caz făcut de psiholog, arată că un locotenent colonel a fost disponibilizat în 
anul 2002 la vârsta de 43 de ani, după ce îşi începuse cariera militară când avea 22 de ani. La 
trecerea în rezervă, copii lui aveau 20, respectiv 11 ani!

Iată o dramă a unui ostaş al patriei care îmbrăcat haina militară la Liceul Militar “Dimitrie 
Cantemir",  Breaza,  a  intrat  la  şcoala  militară  de  ofiţeri  activi  “Nicolae  Bălcescu"  din  Sibiu, 
absolvind-o  în  1980  cu  media  8,98.  În  anul  1983  avea  gradul  de  locotenent  şi  funcţia  de 
Comandant de Pluton la Regimentul 90 Mecanizat. În anul 1986 acest tânăr excepţional primeşte 
medalia "Meritul Militar" clasa a II –a, în anul 1996 a fost avansat la gradul de maior, iar în anul 
1997 avea deja funcţia de Ofiţer II în Compartimentul Pregătirii pentru Luptă. 

Să fie o situaţie dramatică singulară? Din anul 1998, în numai cinci ani, în judeţul Tulcea au 
fost trecuţi în rezerva 440 de cadre militare, din care 163 ofiţeri, 87 subofiţeri şi 190 maiştri militari. 
La nivel de ţară, numărul acestora este de 43 de ori mai mare. 

Iată cadre calificate profesional, cadre care au avut un ideal, acela de a sluji patria, cadre 
cărora le-au rămas scrise numele în documentele unităţilor la care au lucrat, cum devin peste 
noapte un nimic, într-o ţară debusolată total. Prin conducătorii ei, slugi ale străinătăţii, România a 



întors brusc spatele, bravilor ostaşi ai Armatei Române. În loc să iasă la pensie cu onoruri pentru 
activitatea depusă, ţara le-a aruncat un coş de bani şi i-a trimis pensionari acasă, la vârsta la care 
de-abia le-au fost realizate anumite idealuri şi obiective! 

Biată România! O ţară cu ostaşi care nu mai apără ţara.      

BĂSĂRABĂ APĂRÂD ŢARA 

„Prin conducătorii ei, slugi ale străinătăţii, România a întors brusc spatele bravilor ostaşi 
ai Armatei Române. În loc să iasă la pensie cu onoruri pentru activitatea depusă, ţara le-a aruncat 
un coş de bani şi i-a trimis pensionari acasă, la vârsta la care de-abia le-au fost realizate anumite 
idealuri şi obiective! Biată România! O ţară cu ostaşi care nu mai apără ţara.”

 Fuseseră gânduri care-mi scăpaseră rostite, poate un pic apăsat, un pic teatral dar ieşite 
din  inimă,  efectul  lor  paralizând  câteva  clipe  conversaţia.  Profesorul  Giurginca  rămăsese  cu 
privirea  rătăcită  dincolo  de  paharul  cu palincă  încă  neatins  iar  comandorul,  eram sigur  că-şi 
trecea în revistă în acel scurt moment, viaţa militară scursă pe nava patrulă mereu zgâlţâită de 
valuri. Viaţă dârză, viaţă de marinar bătut de vânt şi valuri pentru care răul de mare rămăsese doar 
o amintire de început. 

 - Pe toţi dracii bătrâne, exclamă el în cel mai pur stil marinăresc, câtă dreptate ai! La bărci 
fraţilor, ţară la apă!

Marea înfuriată fusese a doua lui casă şi tocmai când îi ştia toate secretele fusese „lăsat 
pe uscat”.  Ca militar, mai mult învăţase decât apărase efectiv graniţa ţării. De fapt, viaţa unui 
militar de carieră începe practic de la vârsta de 14 ani când eşti selectat de către comisariatul 
militar dintre cei mai buni elevi ai unei şcoli generale. Urmează examenul extrem de dur pentru 
intrarea în liceul militar. După patru ani, elita liceelor militare este preluată de şcoala de ofiţeri. La 
22 de ani, începi cursurile academiei militare.  Apoi vin specializările, cursurile de limbi străine, 
altele decât cele învăţate la academie şi în sfârşit, practica.

 Comandorul  Traian  Popescu  a  primit  botezul  mării  într-o  călătorie-şcoală  cu  bricul 
„Mircea cel Bătrân” pe ruta Constanţa - Amsterdam. Navă cu pânze care-ţi scoate sufletul! Unde 
primeşti comanda de căţărare în vârful catargului taman când te-apucă răul de mare. Dar şi când 
revii în ţară stăpâneşti meseria mai bine ca un pirat.  Dar oare cu cât folos? Făcând socoteala 
anilor cât statul român a cheltuit cu comandorul te-ai fi aşteptat să rămână activ până la adâncă 
bătrâneţe. Dar practic, a început lucrul din plin după vârsta de 30 de ani ca mai  apoi să fie scos la 
pensie puţin după vârsta de 40 de ani.

 - De dragul unchiului Sam şi a Coanei Europa ne-am făcut praf armata română domnule 
Giurginca! Dar nu pentru asta am venit eu în vizită la Petnic, pentru că răul este deja făcut. Am 
venit pentru că lupta pentru apărarea ţării trebuie s-o ducem acum în civil, cu condeiul. Au tăbărât 
duşmanii pe noi rescriindu-ne chiar şi istoria. Pe tema asta vreau să discutăm!

Dar de ce discuţia tocmai cu  profesorul Giurgincă? Şi de ce tocmai la Petnic? Pentru că 
dânsul face parte din acei oameni lucizi care au început a scrie pe fondul conştiinţei româneşti 
sfâşiate azi, păstrând ca valoare de document cutumele noastre de organizare a învăţământului 
militar.  Un gest ce poate părea simplu,  dar fiind în fapt un act de voinţă proprie caracteristic 
tuturor  naţiunilor  puternice  care-şi  reclamă  dreptul  la  identitate.  O  liberă  iniţiativă  a  unor 
personalităţi  pe  care  le-a  dat  aceea  naţiune.  O  scriere  pornită  ad-hoc  de  un  grup,  nu  ca  un 
„raport”  la  comandă  şi  nici  ca  o  „comisie  oficială”  ale  cărei  concluzii  sunt,  fără  excepţie,  o 
improvizaţie.  Scrierea „Piramida cantemiristă – de la lămpaşul cantemirist la vipuşca de general” 
nu a apărut2 nici la comanda guvernului, nici a parlamentului şi nici a şefului statului. Ea nu este 
un  „Raport  Tismeneanu”  întocmit   de  „specialişti  bine  aleşi”  ci  o  monografie  de 
şasesutetreizecişidouă de pagini privind tradiţia şcolii militare de la Breaza, scrisă cu competenţă 
tocmai de aceia care au participat la istoria acelei şcoli militare.

Istoria adevărată a românilor trebuie păstrată, aceasta a fost dezideratul „cantemiriştilor” 
la fel cum a fost şi al meu când m-am apucat să demontez diversiunea cumanistă a lui Neagu 
Djuvara prin volumul „Neamul întemeietor al lui Băsărabă”.

 – Domnule Giurginca, fiind profesor de limba română, Traian v-a  recomandat şi ca un 
cercetător al graiului local. Eu am venit la Petnic pentru că aici era marginea Almăjului ţinut  care 
a aparţinut în evul mediu unor voievozi din neamul basarabilor. Multe informaţii din zona aceasta 

2 Apărută în anul 2007, sub egida Fundaţiei Cultural - Umanitare Mathesis



confirmă că regatul maghiar nu lăsa deloc întâmplător „ţara lui Litovoi” stăpânită „cu tot ce atârnă 
de ea” voievodului  valah,  ca „să o stăpânească aşa cum a stăpânit-o şi până acum”3.  Printre 
informaţiile privind continuitatea noastră în aceste teritorii se numără şi cele de ordin lingvistic. V-
aş  ruga  să-mi  spuneţi  părerea  dvs.  privind  acest  „ă”  din  „coada”  cuvântului  Basarabă.  Ca 
regionalism, vreau să vă spun că în satul Sohodol, oraşul Tismana, se pronunţă chiar Băsărabă, 
vocala „ă”  extrapolându-şi forma de la  regula ei clasică într-un mod foarte interesant.

- „Ă” este mult mai vechi decât s-ar putea crede domnule Tomoniu!
- Lingvistul Emil Petrovici (1899-1968) este combătut în varianta sa că „ă”, ar proveni din 

tratamentul lui „î”. Care la rândul lui  ar proveni din latină ca un element palatal al lui  „a+n” sau 
„a+m”.

- Lucrurile sunt clare demult! În materie de vocalism al limbii române, evoluţia în latina 
orientală este…

- A, ă, î, o, u, e, i, toţi şcolarii o ştiu.
- Exact!   
-  În  opoziţie  cu  graiurile  din  sudul  Dunării  unde  cuvântul  „păcat”  este  pronunţat  în 

aromână „picat”, în meglenoromână „picati” iar în istroromână „pecåt” noi…
- Am păstrat un fonem care exista în sistemul fonologic şi nu am creat un fonem nou. 

Existenţa lui, confirmată de alte exemple, constituie o lege de dezvoltare a foneticii dacoromânei. 
Academicianul Alexandru Rosetti în lucrarea sa monumentală „Istoria limbii române de la origini 
până în secolul al XVII-lea” aduce multe probe în acest sens.

- Şi bătrânii noştri, mai demult ziceau, „fămeaie” provenit din latinul „familia”… este foarte 
vechi acest „ă”. Îmi pare bine că am căzut perfect de acord în privinţa asta. 

- Este evident că prezenţa în limba noastră vorbită a foarte popularului „ă” în cuprinsul 
cuvântului „Basarabă” este o dovadă că Djuvara al dumitale habar n-are de limba română! Cum 
bine spuneţi în carte, el şi-a luat doctoratul (dacă şi l-o fi luat!) în litere franţuzeşti…

- M-a surprins foarte mult că s-a aplecat asupra variantei cumane a numelui dată de Iorga. 
În mod deliberat evident, pentru a-şi susţine teoria! Dacă era bine intenţionat citea… Să fac o 
paranteză: Hmmm, citea! O fi citit el originalul lui Iorga? Deci ar fi putut citi cu câteva paragrafe 
mai înainte ce scrie despre Tocsabă! Să citim în carte4: „ Vorbind de aceşti călări ai deşertului, 
ajunşi şefi de stat, autorul englez observă că la dânşii se întâlnesc exact aceleaşi nume pe care le 
dau pentru  polovţi  analele  ruseşti.  Şi  citează  pe  acela  al  lui  Taksaba,  căruia-i  corespunde în 
letopiseţe numele de Tocsobici, neamul lui Tocsabă. Dar Tocsabă e un boier muntean din veacul 
al XV-lea.  Un sat Tocsobeni există în Moldova. Şi un şir de nume româneşti au aceiaşi finală, până 
acum neexplicată: Talabă (În ţara Făgăraşului) – un Tălăbescul se întâlneşte în Moldova secolului 
al XVII-lea; satul Tălăbeşti, Tălăbăeşti, Tăbălăeşti vine de la alt Talabă decât baronul făgărăşean 
Tâncabă (de unde satul Tîncăbeştilor) şi, în sfârşit, Băsarabă.”

-  Observaţi  cum spune Iorga!  „Băsarabă”,  se  apropie  de  „Băsărabă” al  sohodolenilor 
dumnevoastră de la Tismana.

- Eu cred că a luat varianta din Arhivele Olteniei care aminteşte de un „Mihai Băsarabă, 
cioban la turmă”. Dar în nota de subsol, se mai găseşte şi „Băsărabă Ţiganul la 1817”, „Iosif 
Băsărab din Cugir”, Băsărab din Podoleşti - Moldova  precum şi un sat Băsărabă pe la Zalău. Iar 
ultimul paragraf începe aşa: „Băsărabi se află şi azi atât în satele ardelene…”

- Câţi or mai fi astăzi, domnule Tomoniu?
- Mulţi domnule Giurginca, suficient de mulţi pentru a trage o concluzie! În volumul II al 

cărţii „Neamul întemeietor al lui Băsărabă” o să-i înşir pe toţi. O ciornă însă privind numărul lor o 
am deja la mine. Ce pot să vă spun, este că numărul lor creşte pe măsură ce cercetez tot mai 
multe zone ale vechii Dacii Apulensis.

- M-aţi făcut curios! Puteţi să citiţi ce aveţi deja în ciornă?
- Familii cu numele Basarab, pentru că există şi Basarabeanu sau Basarabescu în câteva 

cazuri,  există  nu mai  puţin de douăzecişipatru în Bucureşti.  Apoi  în Caraş Severin  3,  Gorj  1, 
Mehedinţi 5, Buzău 4, Cluj 4, Dâmboviţa 1, Dolj 1, Galaţi 10, Hunedoara 3, Ialomiţa 6, Iaşi 6, Ilfov 2, 
Maramureş 1, Olt 2, Prahova 1, Sibiu 2, Suceava 3, Teleorman 3, Timiş 2, Tulcea 6, Vaslui 4, Vâlcea 
2,  Vrancea 1.  S-ar putea zice că numele Basarab este destul  de uniform distribuit  în  judeţele 
României dacă exceptăm localităţile Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Ialomiţa. În aceste localităţi însă e de 
presupus să fi migrat basarabenii în anul 1940, când Rusia ne-a anexat Basarabia.

În  privinţa  familiilor  cu  variante  ale  numelui  Băsărabă  şi  anume  Băsărabă,  Băsarabă, 
Basarabă, Basaraba, avem însă o surpriză: frecvenţa mare a familiilor cu acest nume se află, 
foarte  ciudat,  în  zona fostului  voivodat  al  lui  Litovoi,  ţinut  care cuprindea Carpaţii  din nordul 

3 Diploma Cavalerilor Ioaniţi, dată de regele ungar Bela al IV-lea, la 2 iunie 1247
4 N. Iorga, Scrieri istorice, pag. 141-142, colecţia „Lyceum”, anul 1971.



Olteniei,  în principal pe curbura Novaci – Tismana - Turnu Severin dar şi Haţegul şi  Almăjul. 
Astfel, avem 15 familii în judeţul Hunedoara,  9 în Gorj, 5 în Caraş Severin, 4 în Mehedinţi, 2 în 
Timiş, una în Dâmboviţa şi una în Dolj. Şi cu excepţia localităţilor Bucureşti (4) şi Sibiu nu am 
găsit deocamdată familii Băsărabă în alte judeţe.  Poate mă veţi întreba de ce face Sibiul excepţie, 
în  fond  tot  de  Dacia  Apvulensis  ţinea  şi  el.  Amintiţi-vă  ce  scriam despre  vremurile  de  după 
uciderea lui Litovoi în luptele cu regatul maghiar. Fratele lui, Bărbat, scapă dând „o mare sumă de 
bani”  iar  Seneslau  se  retrage  în  stânga  Oltului.  Am  fost  şi  sunt  împotriva  variantei 
„descălecatului” legendarului  Radu Negru la Câmpulung, pentru că nu se poate face o ţară printr-
un descălecat de o zi, procesul durează secole. Însă admit, şi am scris despre aceasta, că Radu 
Negru a venit într-adevăr la Câmpulung din zona Sibiului. Că acel Radu Negru se numea Tihomir 
şi că el era tatăl întemeietorului de ţară, botezat de popor Băsărabă, ipoteza este încă disputată. 
Ceea ce este sigur astăzi, este că în zona Sibiu există cincisprezece familii cu numele Băsărabă 
sau variante ale acestuia.  

Profesorul şi comandorul ascultau cu entuziasm. Probabil că s-ar fi întins povestea mult şi 
bine dacă doamna Elena nu ar fi dat alarma:

- Gataaaa! La masă! Omul trebuie să mai şi mănânce nu?
Mestecam încet, gânditori.  Prin aerul aburind al cârnaţilor, cu vinul şi palinca tare, mai 

mult  ca sigur că armata basarabilor  izgonise chiar  în acel  moment din Valahia,  după o luptă 
triumfătoare, cumanii migratorului Djuvara!

     

„STRIGONII” UMBLÂND PRIN ŢARA LUI LITOVOI 
 Vin şi palincă? Profesorul, comandorul şi eu nu gustasem nici măcar un strop din ele iar 

sintagma mea „vinul şi palinca tare” din capitolul precedent, nu fusese decât o biată figură de stil. 
O nevinovată figură de stil, pentru că din păcate nu beam deşi totul era pe masă, descriind bătălia 
dintre  purtătorii  supranumelui  „Băsărabă”  şi  închipuiţii  şefi  turanici  ai  migratorului  Djuvara. 
Comandorul şofa „Toyota”  lui  „tout-terrain” iar mie şi  domnului  Giurginca ne trecuse vremea 
băutului. Şi chiar dac-ar „fi mers” o palincă printre pastilele pentru stomac, discuţia era atât de 
interesantă încât ignoram cu totul şi cu totul „stimulentele” noastre tradiţionale. 

Adevărul era că se trăgeau ad-hoc nişte concluzii neaşteptate iar interlocutorii mei aveau 
plăcerea  de  a  descoperi  lucruri  surprinzătoare  în  lectura  operei  lui  Iorga.  Cea  mai  şocantă 
concluzie pentru ei  rămânea totuşi  aceea că după pledoaria perfect  logică a lui  Iorga,  privind 
originea românească a lui Talabă şi Băsărabă şi demontarea concluziilor autorului englez privind 
„aceşti călări ai deşertului, ajunşi şefi de stat”, dintr-o dată,  Iorga devine brusc inconsecvent cu 
el însuşi, în paragraful următor acceptând şi „originea” cumană a numelui.

- Bătrâne, tună cu vocea lui de bas comandorul, de ce-o mai lungeşte Iorga cu originea 
cumană a numelui de îndată ce trăsese concluzia că numele-i românesc?

- Ai trecut de partea piraţilor amirale? Nici vorbă de „origine”! Acest cuvânt „origine” este 
o invenţie a lui Djuvara şi este diversionist întrebuinţat de acesta, tocmai în scopul de a „arăta” că 
nu românii înşişi i-ar fi dat supranumele lui Băsărabă, ci migratorii cumani.  Or, Iorga nu foloseşte 
niciodată  cuvântul  „origine”,  în  niciunul  din  paragrafele  sale  despre  Băsărabă!  El  foloseşte 
cuvântul  „împrumut”,  acesta  având  cu  totul  şi  cu  totul  alte  conotaţii!  De  aceea  cred  eu  că 
diversiunea asta n-ar proveni din mintea lui Djuvara ci ar fi o diversiune tip demnă de servicii 
secrete, o diversiune a unora „de meserie” care i-au infiltrat în cap lui Djuvara deliberat „ideea”.

- Foarte interesant! Ia citeşte paragraful!
- „Nu e nevoie deci să mai căutăm, ca Hasdeu, la Dunăre Bas-Arabi, „Arabi-de-jos”, pe 

baza stemei, discutabile din Ulrich de Richenthal, nici,  ca Onciul,  să ne gândim la Bessapara, 
satul Bessilor din vechii Balcani”. Atenţie amirale cum zice Iorga: „E un împrumut de la cumani, 
ca şi numele de Osen şi de Terterii, cum, între numele de localităţi, de la ei, care aveau în stepă 
Tmutaracanul, vine Tutracanul dunărean, din care am făcut mai armonios Turtucaie”.

Comandorul, a cărui faţă se luminase brusc,  mă întrerupse:
- Cu alte cuvinte bătrâne, e vorba despre snobismul nostru dintotdeauna de a introduce 

cuvintele altora: „cool”, „hacker”,„job”,  „rating”,  „rocker”,  „live”,  „pub”, „player” sau  porecle 
„la modă”  cum ar fi Niky, Miky sau Fucke-vânt…

- Exact! În afară de asta, odată lămurită problema originii române a numelui „Băsărabă”, 
construit cu „ă” pe eventuale împrumuturi de la cumani, însemnând probabil „conducătorul, şeful 
cel mare”, Iorga vrea să excludă printr-o notă de subsol  şi celelalte variante vehiculate pe vremea 



lui. Pentru că el spune: „Să nu uităm Bassaripa lui Gh. Săulescu  şi pe propriul meu bassareus, 
haină tracică…”.

  - E scris adânc, vorba lui Nea Iancu! Ce istorici de marcă aveam domnule, ce istorici!
  - Iorga era atent la toate detaliile, pentru el nu era acelaşi lucru „a” cu „ă”! Cea mai mică 

unitate fonică a limbii române ar fi putut fi zdrobitoare în favoarea unei teze sau alteia. Şi chiar a 
fost o dovadă irefutabilă în cazul supranumelui „Băsărabă”, pentru că, chiar dacă s-ar presupune 
că supranumele a apărut în vremea cumanilor, construcţia lui a fost clădită evident, prin acest 
fonem geto-dacic, specific limbii autohtone.

- Vânt la pupă, bătrâne! Şi mai zice Iorga, tot subtil, „aceşti călări ai deşertului, ajunşi şefi 
de stat”. Adică şi-ar fi lăsat căpeteniile lor căruţele şi obiceiurile din stepă pentru a deveni voivozi 
în muntoasa Ţară a Pietrelor a lui Litovoi?

 -  Cu  acest  fonem  păstrat  din  timpurile  geto-dacice,  diferenţiind  clar  prin  funcţia  lui 
diversele variante ale numelui „Băsărabă”, am lămurit  lucrurile domnule Giurgincă. Ce-aţi zice 
dacă ne-am concentra acum dialogul asupra sufixelor „oni”, „oniu”? M-ar interesa foarte mult 
aceste variante pentru că mi-aţi  spus înaintea discuţiei  despre Basarabă - asta rămâne forma 
uzitată azi, Basarabă - că există unele diferenţe între regionalismele bănăţene şi cele olteneşti.

- Da! De pildă, „strigoi” la dumneavoastră şi „strigoni” în Almăj.   
- Ha, ha, ha! e bun exemplul, dar staţi puţin! Nu ştiţi că excepţia confirmă regula? Şi totuşi, 

dacă gândim mai adânc, nici excepţie nu e! Bătrânii gorjeni rar folosesc cuvântul  strigoi.   Noi 
avem un cuvânt total diferit pentru cel care a „murit” şi a revenit de pe lumea cealaltă ca să facă 
rău: „moroi”. Cât priveşte „strigoniul”, ca să glumim, eu sunt un… „strigoni”! Mă refer la inovaţia 
lingvistică, fără doar şi poate, nu la strigoiul căruia-i spunem noi „moroi”. Să ştiţi că toată zona de 
sub munte e plină de construcţii lingvistice tip „strigoni”: ai lui Manea sunt „manoni” numele lor 
fiind Manoniu, ai lui Jerca sunt „jerconi” dând ca nume Jerconiu, ai lui Lazăr sunt „Lăzăroni” 
dând „Lăzăroniu” iar ai mei, de-ai lui Toma, sunt „tomoni”, eu numindu-mă Tomoniu. Iată încă o 
dovadă, evident comună, de străveche construcţie lingvistică observabilă doar în acele judeţe 
care  formau  odinioară  voivodatul  lui  Litovoi.  Şi  nu  numai  construcţiile  lingvistice  de  ordin 
antroponimic  trebuie  avute  în  vedere,  există  geonime  comune,  hidronime  comune,  fitonime 
comune, etc.   Avem Iscroni,  Eroni,  Lăzăroni,  Petreni,  Nedeia, Hobiţa,  Sohodol, şi multe, multe 
denumiri de aşezări omeneşti comune cu cele de peste munte! Parcă anume când lua fiinţă satul 
Petreni, după ai lui Petre, în Gorj, lua fiinţă automat şi geamănul lui, Petrenii de peste Carpaţi. Sau 
variante: Petreştii de Gorj cu Petreştii de Hunedoara. Există zeci şi zeci de astfel de oiconime! Dar 
vă las pe dumneavoastră să vorbiţi, vă dau cuvântul domnule Giurginca!

- Înregistrează reportofonul? 
- E pornit!
- Apropo dom’ profesor de interferenţele acestea dialectale şi care au rămas ca vechi urme 

ale străromânei, în zona Gorjului, Gorjul montan,  zona Tismana, Gorjul dinspre Cloşani, în toată 
plasa Cloşani şi dincoace de munţi în zona Haţeg. Sunt dincolo şi dincoace, precum Răsconi, 
Iscroni, Lăzăroni, Muntele Mic, Ţarcu,  pentru că axul central este Cerna, care-i în primul rând un 
ax mitic. Urmele străromânei au rămas datorită miturilor, aceste povestiri fabuloase care cuprind 
credinţele popoarelor antice despre originea universului şi a fenomenelor naturii, despre zei şi 
eroi legendari.

- Perfect de acord! Mitologia fiind totalitatea miturilor create de un popor sau, în cazuri mai 
rare,  de un grup de popoare înrudite,  este una din cele  mai  puternice dovezi  ale unui  limbaj 
comun străromân. Iar limbajul comun induce logic şi un teritoriu comun. V-aş ruga să dezvoltaţi 
aceste mituri din Carpaţii noştri Meridionali, acest ansamblu de credinţe, de idei, de legende şi 
chiar fabulaţiile legate de puternicul ax mitic Cerna - Jiu unde Iovan -Iorgovan reprezintă eroul 
absolut al acestui spaţiu geto-dacic. 

- Axul Cerna, cu Munţii Cernei şi Godeanu de-o parte, Munţii Mehedinţi şi Vâlcanii pe de 
alta, este un ax mitologic pentru că ţine de minunea pe care a înfăptuit-o Heracles al nostru, Iovan 
Iorgovan, la „Piatra Iorgovanului”.  „Piatra Iorgovanului” atât de Cloşani cât şi dincoace la noi, 
pentru că sunt atâtea pietre ale „Iorgovanului”! Legenda spune că Iorgovan, bătându-se cu acest 
balaur, şi el mitic, l-a învins. Dar el, nu-i un balaur din acesta, biologic, trebuie să vedem aici o altă 
structură, de ordin supranatural. O structură de o forţă extraordinară, pe care nu o sabie oarecare 
nu un buzdugan oarecare o poate învinge ci un fel de laser cu care forţele supranaturale s-au 
înfruntat. Ea ţine de forţele universului, de evoluţia extraterestră.

- Legenda trebuie atunci, să-şi aibă originea în adâncurile geoistoriei, poate ca un fel de 
document transmis prin viu grai despre sfârşitul ultimei mari glaciaţiuni. Atunci, râurile rezultate 
din încălzirea postglaciară au spart gheţarii din Carpaţi erodându-i iar Marea Panonică dând în 
prea plin, a crăpat „balaurul” muntos de la Cazane. Vă daţi seama cât de străvechi este poporul 



nostru care a transmis prin legendă date despre acest fenomen? Legendele acestea atestă că în 
zonă,  o  civilizaţie  primitivă  exista  cu siguranţă!  Iar  prin  confirmarea  ştiinţifică  a  datei  ultimei 
glaciaţiuni, e lesne de dedus că civilizaţia geto-dacică era la nivelul celei egiptene, apărută tot cu 
câteva milenii înaintea erei creştine. 

- Iovan Iorgovan a învins balaurul în Muntele Iorgovanului, l-a pus pe fugă, şi în fuga lui, a 
trebuit  să  străpungă  munţii.  Profesorul  Cornel  Boteanu  de  la  Baia  de  Aramă,  care  a  cules 
legendele Iorgovanului spune că balaurul a făcut o dâră. Dâra asta a mers ajungând la Dunăre. Pe 
urma lui s-a scurs un mare lac glaciar care a fost între munţi şi care dându-şi drumul la vale, a 
format Cerna, valea aceasta extrem de strâmtă, foarte îngustă. Cele mai prăpăstioase chei din 
Carpaţi sunt ale Cernei pentru că ele sunt şi de o lungime extraordinară! Mai sunt văi ca aceasta 
dar mici, Valea Cernei este însă enormă ca vale, are peste 150 km şi toată între munţi. Mai mult, 
arealul acesta al izvoarelor Cernei, este aflat între nişte munţi cu alte legende fenomenale, de pildă 
Godeanu, despre care se zice că adăpostea peştera lui Zalmoxe, de unde ieşea un izvor foarte 
puternic. Apoi, Godeanu este umăr în umăr cu Gugu şi amândoi, alături de Oslea într-un „triples 
confinium” montan, cum la fel există un altul aici, format din Munţii Ţarcu, Munţii Cernei şi Munţii 
Banatului.

-  Magicul număr trei,  tripleta de vârfuri  legendare legându-se între ele prin plaiuri care 
delimitează  zone  etnografice  endemice,  adevărate  tezaure  de  specific  local  rămase  din  era 
precreştină.

-  Interesant  este  că  în  zona  asta  a  noastră,  localnicii  folosesc  după  atâtea  milenii,  o 
pronunţie foarte aparte şi anume, muierea consoanelor „m” consoană bilabială şi „n” consoană 
dentală.  Spre  exemplu,  noi  spunem  „cuni”,  nu  cui.  Zicem:  „dă-mi  cuniul”.  Alt  specific  este 
dublarea lui „mn”: răstamniţă (policioară). Mai zicem „scamn”, „dă-mi un scamn”. Iar muierea lui 
„n” se produce şi în alte cuvinte în dialect, de pildă „oni” care în limba literară este augmentativul 
lui  „oi”.  Şi  fiind  un  augmentativ,  atunci  el  trebuie  să  arate  ceva  mare:  „Iscroni”,  „Lăzăroni”, 
dumneavoastră ca nume „Tomoniu”, sunteţi  Toma al mare, pentru că există „oniu” acesta. De 
fapt accentul ar trebui, şi trebuie să fie, pe „i”, nu pe „o”, la noi nu se zice Cădáriu ci Cădaríu, deci 
se pune accentul pe penultima, unii zic „ca în latină” dar nu-i bine zis. Ca în limba veche, adică în 
străromână!

- Foarte corect! În cele două războaie mondiale, strămoşul şi tatăl meu erau, „Tomoníu”. 
Accentul a trecut însă pe ante-penultima silabă prin copleşirea numelui de către formele mai noi 
„Tomoiu”. Forme care nu-s arhaice, sunt construcţii recente. Un fel de „surnom”, o poreclă a lui 
Toma.  La  fel  cum  şi  „Tismana”  este  o  formă  recentă,  forma  străromână  fiind  pe  vremuri 
„Tismeana”. 

- „Tismeana” este corect! Mai avem şi „Cotmeana”, care e mai încoace dar localnicii o ştiu 
de Valea Urieşilor! Mi se pare un lucru extraordinar! „Urieşii” sunt un etnonim care impune de la 
sine respect.

- Cum, de altfel, impun respect din start şi toponimicele „Tismeana” sau „Cotmeana”. Ele 
desemnând nume proprii ale unor locuri de închinare în creştinism şi de invocare a divinităţilor în 
perioada precreştină, cea zalmoxiană! Vă daţi seama cât de vechi trebuie să fie aceste oaze de 
getodacism?

Discuţia se încinsese… Şi poate că ne-ar fi prins noaptea dacă nu ne-am fi adus brusc 
aminte că trebuie să mai vedem şi zona. Măcar din goana maşinii… Aşa că, precum cum zicea 
comandorul, „ne-am îmbarcat” pe corabia lui cu roate şi am plecat ca „strigonii” prin Ţara lui 
Litovoi. 

Morţii cu morţii, viii cu viii  
Printre  arbori,  se  zărea  lunca Mehadia  strălucind în  soare.  Priveam atent,  dar  privirea 

noastră  nu putea  desluşi  urmele  vreunei  cetăţi,  cu  toate  că  „baleiasem” din  mersul   maşinii 
întreaga zonă. Comandorul frână într-o zonă deschisă, răbufnind: 

- La dracu bătrâne! Am impresia că romanii s-au retras de aici cu castru cu tot!
- Ai răbdare amirale, poate nu se vede de departe dar castrul acesta este binecunoscut. 

Despre  alte  fortăreţe  romane  nu  se  mai  ştie  nimic  pe  unde-or  fi  deşi  documentele  vremii 
pomenesc despre ele. Dup-atâtea bătălii, e plină ţara de castre şi cetăţi romane la doi metri sub 
pământ!  Malva  capitala  Daciei  Malvensis,  nu  se  ştie  exact  unde  a  fost.  Printre  atâtea  situri 
arheologice găsite în sudul Olteniei e greu de identificat unde-a fost centrul de comandă. Există în 



dreapta Oltului, o zonă arheologică ce cuprinde satele Cioroiu Nou, Cioroiaşi, Cetăţuia şi Perişor 
cu multe fundaţii ale unor construcţii foarte vechi.

-  Ha,  ha,  ha,  măi  ce  nume!  Adică  în  urma abandonării  cetăţilor,  acolo  au rămas doar 
ciorile? Perii pădureţi?

- Asta cam aşa e, n-a mai rămas mare lucru în urma bătăliilor. In anul 245, Malva lui Traian 
din Dacia Inferior fu făcută praf de dacii liberi. Acolo fusese mai înainte de venirea romanilor, o 
cetate a geţilor, pentru că arheologii spun că situl datează de două milenii înainte de Hristos, sau 
dacă vrei, două milenii înainte de venirea romanilor.

- Epoca bronzului?
- Exact! Traian instalase capitalele la Malva şi Apulum - Alba Iulia de astăzi - împărţind 

Dacia  în  două.  În  Transilvania  era  Dacia  Superior  iar  în  Oltenia,  Dacia  Inferior.  Deci,  Traian 
păstrase ordinea „antebellum” a acestor două provincii dace.

- Păi dacă-i aşa, mai rămâneau cam şase provincii dacice necucerite! Unde dacii erau liberi 
şi ferice!

- Exact amirale! Romanii se mulţumiseră cu provincia auriferă transilvană şi cu provincia 
sudică, olteană, de acces. Ce le mai trebuiau altele pentru opulenţa lor? Ştii că în zona Cioroiu 
Nou s-a găsit un templu, o necropolă de lux cu morminte sub formă de bolţi subterane dar şi 
therme, adică băi romane, alături de clădiri în faianţă încălzite sofisticat prin instalaţii amplasate în 
podele?

- Pe toţi dracii! exclamă comandorul, mi-ar mai trebui vreo o sută de mii de lei să fac şi eu 
asta acasă. Metoda romană cu încălzirea prin podea e astăzi mai valabilă ca oricând!

- În bogata Dacie, romanilor le convenea luxul. Dar pe măsură ce timpul trecea, dacii liberi 
făceau  escapade  tot  mai  dese  spre  vechile  lor  cetăţi  cucerite  de  romani.  Împăratul  Marcus 
Aurelius Antoninus,  în deceniul  II  al  secolului  III,  fu nevoit  chiar  să dividă  Dacia în trei  zone 
diferite: Dacia Apulensis, Dacia Porolisensis şi Dacia Malvensis. Fu întărit Porolissum, care se 
afla spre nordul Clujului, în zona localităţii Moigrad, judeţul Sălăj. Numai că dacii se organizară şi 
atacară în sud. Iar după un secol de hărţuire, distrugerea Malvei se înfăptui. Retragerea aureliană 
la sud de Danubius începea să fie formula cea mai convenabilă pentru romani. La sud de Dunăre 
era linişte.

- Şi castrul acesta de la Mehadia? Ce-i cu el?
- E lungă povestea, bea cafeaua aia şi dă drumul corabiei tale într-acolo. 
Cum tot nu vedeam nimic din vârful de deal unde oprisem, comandorul gândise că a sorbi 

un pahar de cafea din termos ar fi o treabă mai avantajoasă. Şi aşa, în lipsa unei hărţi la scară 
mare, trebuia neapărat să găsim pe cineva în vale care să ne-arate locul. Comandorul deblocă 
frâna de mână şi maşina porni singură la vale. Deşi cafeaua îl înviorase, mi-aruncă glumeţ:

- Ia zi bătrâne povestea cu Mehadia ca să n-adorm la volan. Ce era cu castrul acela?
- Un fel de bază militară NATO de astăzi. Romanii au plantat castre din pământ sau zidite, 

uneori chiar simple tabere în corturi, pe drumurile principale ale Daciei. Drumul care trece prin 
Mehadia, făcea parte din cele două drumuri occidentale, ce duceau la centrul Sarmizegetusa. El se 
împreuna  lângă  Caput  Bubali  –  Capul  Boului,  cu  un  altul  ce  venea  prin  Arcidava,  Berzobis, 
Tibiscum, adică Vărădia…

-  Berzovia,  Timişoara  şi  apoi  un  singur  drum spre  Sarmizegetusa,  Caransebeş,  Oţelu 
Roşu…

- Apoi Tapae, Ponte Augusti sau Poarta de Fier a Transilvaniei. Da, acestea erau drumurile 
occidentale ale Sarmizegetusei romane. Ele sunt înscrise în Tabula Peutingeriana. Ad Media – 
Mehadia şi  Pretorio – castrul,  găsindu-se în segmentul  VII  al  hărţii,  care era numit  pre limba 
geografilor romani, Lupio Hesperii Sarmategte.

- Tabula aceea nu avea doar caracter orientativ?
- Strategic vorbind amirale, pe uscat nu e ca pe mare. A planta manipule, cohorte şi chiar 

legiuni de-a lungul căilor de comunicaţie spre cetatea principală, însemna imposibilitatea de a te 
deplasa  altfel  în  acel  teritoriu  decât  acela  supervizat  de  diviziunile  armate  romane  asociate 
localităţilor. De altfel tabula lupio – harta romană a drumului – consemna nu numai localităţile ci şi 
diviziunile  armate  staţionate  în  fiecare.  Drumul  pe  care  mergem  acum,  era  marcat  astfel  de 
geografii romani: Tierna XI,  Ad Media XIII, Pretorio IX, Ad Pannonio IX, Gaganis XI, Masclianis XIII, 
Tivisco XIII, Agnavie VIII şi, în fine, Ponte Augusti XV, ultima înainte de a poposi la „Sarmategte” - 
Sarmizegetusa.  Apoi prin Ad Aquas XIII, Petris IX, Germigera VIIII, Blandiana VIII se ajungea la 
Apula XII. Apula - Alba Iulia şi  Napoca XIII, erau cetăţi-centre foarte puternice cu dublu rol: militar 
şi administrativ.

- Bătrâne, m-ai lăsat fără replică. Auzisem de legiunile romane, dar de cohorte şi manipule 
n-am mai auzit. Ha, ha, ha! ia zi-mi cei aia o … manipulă?



- A treizecia parte dintr-o legiune. Iar dacă trei manipule făceau o cohortă, câte cohorte 
avea o legiune?

- Hai, lasă-mă cu socotelile pentru că despre castrul roman de la Mehadia tot nu mi-ai spus 
mare lucru!

-  Aha,  n-o  suci!  Te-am prins!  O  legiune  la  dispoziţia  unui  consul  sau  pretor  avea  10 
cohorte, adică 30 de manipule sau 60 de centurii. Ia ghici câţi oameni avea o centurie?

- O sută, na!
- Cine a zis asta? 
- N-ai avut somn azi noapte, bătrâne? Văd că ce-ai citit toată noaptea, visezi acum!
- A spus Flavius Vegetius Renatus: „in legione sunt centuriae sexaginta, manipuli triginta, 

cohortes decem”. Te-am dat gata!
- Şaizeci de centurii… adică şase mii de oameni?
- Teoretic. Mai erau răniţii, morţii după vreo confruntare, dar de regulă, legiunea ca unitate 

militară nu putea fi mai mică de 4 200 de combatanţi.  
- Dacă la Mehadia era un Praetorium înseamnă că pretorul de aici avea la dispoziţie cinci-

şase mii de oameni?
- Nu neapărat la castru ci în zonă. Cercetătorii de la Universitatea de Vest din Timişoara 

afirmă că aici  s-au perindat  în ordine următoarele  unităţi:  Cohors III  Delmatarum, Cohors VIII  
Raetorum, Legio XIII Gemina, Legio V Macedonica , Legio VII Claudia, Legio IIII Flavia Felix.  Nu se 
ştie precis când acestea au staţionat la Mehadia însă se afirmă că, „ştampilele unităţilor armate nu 
apar numai în castru şi thermae, ci şi la edificiul de cult recent descoperit, ceea demonstrează  
activitatea pe întreg teritoriul acestui sit.”

- Dacă n-au stat toţi soldaţii unei legiuni aici, de ce-i mai zice Praetorium?
- Pentru că aici era locul pretorului, adică al guvernatorului de provincie care era însărcinat 

cu treburile  administrative,  jurisdicţionale,  cu trezoreria  şi  altele  care  priveau  zona exterioară 
castrului numită vicus şi zona geografică adiacentă. Din punct de vedere militar, tot în incinta 
castrului roman îşi avea locul şi generalul, care ţinea acolo adunarea soldaţilor, sau după caz, 
consiliul de război. Cercetătorii locali bănăţeni au avansat ipoteza că Praetorium, la intrarea în 
culoarul Timiş - Cerna, a reprezentat în timpul războaielor dacice sediul comandamentului armatei 
romane şi implicit al împăratului Traian. E posibil, datorită poziţiei strategice deosebite la intrarea 
in defileu. Dar asta poate în timpul celui de-al doilea război daco-roman, pentru că cercetătorii 
olteni au probe că Traian a pregătit din Oltenia asaltul final asupra Daciei. Ţi-aduci aminte din 
istorie că la Tapae dacii au putut să-şi organizeze apărarea deoarece drumul ce trecea prin Poarta 
de fier a Transilvaniei era singurul drum spre Sarmizegetusa. Înfrângerea, i-a făcut pe romani să 
amenajeze şi alte drumuri. Astfel, în Oltenia s-au amenajat tot două drumul strategice spre Apula 
dar distincte. Unul peste Pasul Vâlcan, începând de la castrul roman de la Bumbeşti Jiu iar altul 
pe Valea Oltului, cu un Praetorium aidoma celui de la Mehadia, pe lângă Cozia.

Mergeam încet, scrutând zona. Venind din Plugova spre Mehadia, oprirăm la „podul peste 
Bolvaşniţa” aşa cum ne indicase o bătrână ce păzea vaca şi cosea pe marginea drumului. Aici 
trebuia  să  mai  întrebăm,  ceea  ce  şi  făcurăm.  Fără  succes  însă.  Unii  spuneau  să  trecem  de 
Mehadia şi să suim un deal, alţii ziceau s-o luăm înapoi.  Un puşti cu bicicleta ne lumină rapid: 
„Castrul? Aici, la Zizina! Prima la dreapta şi mai mergeţi vreo trei sute de metri.”  

Ehei! Visasem o variantă de drum asfaltată, în stânga şi în dreapta magazine cu suveniruri 
iar la intrarea în castru o poartă imensă cu „Bine aţi venit la Castrul Roman”. Dar visul nostru se 
spulberă imediat ce coborârăm din maşină când mânaţi cu mare tam-tam de doi dulăi fioroşi, ne 
trezisem rapid într-o parcelă de porumb. Traversasem în fugă, pe unde putusem fossa, adică ce 
mai rămăsese din şanţul exterior al castrului, urcasem gâfâind un val de pământ şi ne trezisem pe 
un teren plin de gropi şi bolovani.

 Binefacerile  „libertăţilor  revoluţiei”  se  simţeau  şi  aici  la  fel  ca  în  Dealul  Tiomir  din 
Sohodolul  de Tismana.  Deosebirea era că,  dacă în  Dealul  Tiomir  căutătorii  de comori  căutau 
printre calcare comorile basarabilor, aici se căutau comori romane în plină parcelă cu porumb. 
Frecvenţa gropilor raportată la unitatea de suprafaţă era însă cam aceiaşi.

- Or fi avut şi aici detectoare de metale? întrebă comandorul privind o groapă adâncă de 
vreo doi metri.

- După adâncimea ei nu. Aici s-a săpat la întâmplare pentru că toată zona e împânzită de 
ţigle, cărămizi, mortar şi materiale ceramice. Cred însă că se caută monede, obiecte de aur. La fel 
ca în Tiomir, Steiul Coziei, Cetăţui şi Drimoxa de la noi. 

- Măi să fie! Toată ţara a devenit un şantier arheologic al amatorilor. Ce prostie!



- În Tiomir, căutând „aur”, sohodolenii au scos din pământ roci cu urme de cupru. Le-au 
aruncat. Nici nu s-au gândit că filonul de cupru al minelor de la Bratilovo  ajunge până la ei şi s-ar 
putea interesa să-l exploateze. Dacă s-ar face o mină acolo, acela ar fi „aurul” pe care-l caută.

- Mă uit la nenea acela. Şi făcut grajdul din zidul castrului.
- Dacă romanii au plecat, cetatea a murit amirale!
- Adică, morţii cu morţii, viii cu viii…
- Ce-ar fi să vedem şi alte vestigii înmormântate pe marginea Dunării? Ce zici dăm o tură? 

Dar mai întâi, să-şi citesc ce-am scos aseară la imprimantă. Spune unul Adrian Andrei Rusu pe 
situl  medievistica.ro:  „…la  Coronini  (fostul  Pescari),  la  cetatea  Sfântului  Ladislau  (amintită  
documentar  în  prima jumătate  a  secolului  al  XV-lea,  dar  arheologic  demonstrată ca fiind mai  
veche cu circa un veac). Pe partea nordică a fluviului, nu descoperi cetatea decât dacă şti de ea,  
de acasă. Dacă nu întrebi cum trebuie, săteanul s-ar putea să nici nu te îndrume către cărarea  
care conduce la  ea.  Treci  printr-o mare  de  tufe  de tot  felul,  ajungi  apoi  la  un fel  de  păşune  
necurăţată, te caţeri pieptiş sau ocolit, trebuie să te-ngrijeşti să nu cazi cu capul în jos în hăurile  
pe care arheologii epocii comuniste le-au lăsat ca amintire a trecerii lor pe acolo.”   

- Atunci aici la Mehadia e boierie!
- „…Ruina Vodiţei celei vechi nu a împiedicat renaşterea monahismului contemporan. Din  

ceea ce am văzut acolo, nu avem decât o nouă dovadă a antreprizelor de afaceri pe care acelaşi  
monahism contemporan le incumbă. Dacă spre vechea ruină nu ajungi decât dacă o cauţi  cu 
dinadinsul,  făcându-ţi  propria cărare,  în schimb eşti  obligat să te opreşti  la biserica de lemn,  
maramureşeană,  şi  la  adevăratul  palat  monastic,  construit  pe  cât  de  rezistent  se  poate.  Sf.  
Nicodim este mort de mult, casa lui nu merită nici o ceapă degerată; trăiască băieţii deştepţi care  
ştiu să aline, contra avantaje materiale, angoasele creştinilor din capitalismul nestructurat!”

- Păi n-am zis eu? Morţii cu morţii, viii cu viii…
- „Mănăstirea Mrăcunea: amintire istorică, veşnicită numai prin arheologia spiritului, acum 

printr-o clădire nouă, bine înfiptă la vad de şosea, cu o aglomerare incomensurabilă de kitsch  
arhitectonic şi decorativ.”

- Ei bătrâne, acum banul nu mai e ochiul dracului ca pe vremuri! Capitalism, nu-i aşa? Nu 
vezi că e plin de panouri spre cârciumile răsărite una după alta de-a lungul şoselei europene?

- Europene ai zis? Nici unul dintre monumentele cărăşene pe care le-am văzut eu nu are 
vreun indicator! N-au deloc! În Mehedinţi am mai văzut marcate, dar lucru făcut de mântuială şi cu 
mare economie de material. Ştii unde sunt inscripţionări aşa cum cere legislaţia europeană şi cea 
românească? Doar în curtea muzeului din Turnu Severin, la ruinele de pe suprafaţa fostului castru 
Drobeta. 

- Păi atunci de ce să mai vizităm zona dacă e să bâjbâim după monumentele istorice? 
- Amirale, n-avem nevoie de un punct turistic anume. De aici până la Cazane, fiecare palmă 

de pământ e plină de istorie. Ai  auzit cum vorbea profesorul Giurgincă de Heracles al nostru, 
Iovan Iorgovan? Aici zace cea mai mare enigmă a istoriei noastre: ce semnificaţie are povestea 
luptei lui Iovan Iorgovan cu balaurul? Este această legendă un document transmis prin viu grai 
despre sfârşitul unei mari glaciaţiuni când râurile rezultate din încălzirea postglaciară au umflat 
acel enigmatic Okeanos  crăpând „balaurul” muntos de la Cazane?

- Okeanos? M-au bătut vânturile prin oceanele şi mările lumii dar de Okeanos n-am auzit.
- Păi a murit cu 600 000  de ani înainte de Hristos, când Oceanos Potamos s-a unit cu 

Danubius.
- Bătrâne mi-ai băgat nava în ceaţă, rău de tot! Hai, înviem morţii până la Herculane? Să-mi 

povesteşti absolut tot pe drum!
- Atunci pânze întinse, comandorule!

Heracles sau Iovan Iorgovan?
Furgoneta Toyota a comandorului porni dar conversaţia dintre noi se lăsa aşteptată. Ne 

rumegam fiecare gândurile în tăcere şi aş fi putut pune pariu că în capul comandoului, cei şase 
sute de mii de ani trecuţi de la spargerea Munţilor Riphaei, i se răsuceau ameţitor în cap. Încercam 
să ghicesc ce întrebări ar putea pune. Existau oameni atunci? Asta nu, ştie că existau! Separarea 
Munţilor Riphaei în două lanţuri muntoase, Munţii Carpaţi şi Munţii Balcanici? O poate bănui. Cum 
s-au format Cazanele? Nu! Şi asta o ştie, e la curent cu marile schimbări geofizice din timpul 
glaciaţiunilor. Nehotărându-mă cum să încep, m-am lăsat de furat de peisajul calcaros al Munţilor 



Cernei.  Cercetam cu privirea columnele de calcare ce străjuiau Cerna şi  gândul  îmi  sărea pe 
nevrute la Columnele lui Hercule.

Adevărul este că zona aceea a Cazanelor mă înfiorează şi acum la fel cum m-a înfiorat şi 
când am coborât  cu vaporul  Isaccea,  prin anii  1965,  de la  Moldova Veche la  Orşova.  Barajul 
Porţilor de Fier era încă pe hârtie, Ceauşescu şi Tito aruncaseră prima piatră a viitorului baraj abia 
de un an. Spre deosebire de acele timpuri  când mi-era pur şi  simplu teamă instinctiv de acel 
peisaj  sălbatec,  priveam  aceea  încleştare  dintre  munţi  şi  ape  făcând  analogii  cu  tot  ceea  ce 
citisem de atunci şi  până acum în noul  mileniu.   Privind imensele columne calcaroase de pe 
ambele maluri, zeci de întrebări îţi  vin instantaneu în minte. Cum or fi  trăit oamenii vremurilor 
preistorice într-un mediu atât de ostil cu atât de puţine resurse de supravieţuire? Ce or fi gândit ei 
în faţa forţelor imense ale naturii? Atunci să fi creat ei atotputernicul zeu al soarelui şi gloriosul 
Ivan Iorgovan ce tăia „balaurul” cu paloşul său? .  

Comandorul care scăpase de serpentine intrând într-o zonă deschisă, răbufni brusc aşa 
cum are obiceiul când soluţiile proprii îi sunt epuizate: 

- La dracu bătrâne! Herakles acesta şi cu Iovan Iorgovan al domnului Giurgincă seamănă 
cu perpetua enigmă, ce-a fost întâi, oul sau găina? Mă tot gândesc care să fi fost primul…

- Mă uimeşti amirale! Nu credeam c-ai să ajungi atât de repede la miezul problemei. Într-
adevăr n-avem răspunsul la întrebarea dacă Iovan Iorgovan al nostru a stat la baza legendelor 
legate de cel mai proeminent erou al mitologiei greceşti, Herakles - numit de latini Hercules - sau 
Iovan Iorgovan este o adaptare autohtonă a lui Herakles - Hercules.

- Dacă ne-am lua după „muncile” fiecăruia înainte de a deveni erou, Iorgovan ar trebui să 
fie primul. El a „tăiat” o groază de stânci cu paloşul său fermecat. La Tismana există două „pietre 
tăiate” de Iorgovan. Domnul Giurgincă ne-a spus că şi pe-aici ar fi o mulţime. M-am tot gândit de 
la Mehadia şi până aici, nu cumva tăiatul acesta al stâncilor se datorează faptului că ruptura de la 
Cazane a fost artificială, adică a fost provocată de om?

- E o idee care s-a mai vehiculat dar nu stă în picioare datorită faptului că ar însemna că 
Iorgovan ar fi fost contemporan cu timpurile când s-a produs ruptura Munţilor Riphaei, adică el ar 
fi  trăit  prin  anii  …  600  000  î.e.n.!  Pentru  că  studiile  geologice  dau  în  vremea  aceea  marea 
schimbare geofizică a acestui areal geografic. Ele ne spun că Dunărea de atunci era despărţită în 
două şi avea trei izvoare. Izvorul de pe versantul vestic al Munţilor Riphaei  împreună cu izvorul 
din Munţii Pădurea Neagră, se vărsau şi alimentau bazinul Mării Panonice. Cursul de apă care se 
scurgea de-o parte şi de alta spre Marea Panonică şi împreună cu aceasta, era denumit Danubius. 
De partea cealaltă, pe versantul estic al Munţilor Riphaei se scurgea prin calcare cel de-al treilea 
izvor, izvorul estic numit Fântânile lui Achile. Acest izvor alimenta Oceanos Potamos cunoscut 
mai  ales  sub  denumirea  Istros.  Navigaţia  din  aval  în  amonte  pe  fluviul  Istros  se  termina  la 
Columnele lui Hercule. Geograful antic Scylax, trăind prin secolul al VI-lea î.e.n., aminteşte în al 
său  „Periplus” că şi  cursul  Indului  seamănă pe unele locuri  cu Istros dar  cu deosebirea că 
navigaţia pe fluviul indian nu se termină brusc ca la Columnele lui Hercule care se întindeau de la 
un mal la altul, ca o fâşie de stânci, dintre care unele erau izbite de valuri iar altele ascunse sub 
suprafaţa apei.

- Formidabil! Înseamnă că atunci când s-au unit Danubius cu Istros, fluviul Danubius care 
se scurgea către Golubaţ sau către Moldova Veche dacă vrei, a luat-o înapoi!

- Evident! Dacă priveşti stâncile din apropierea Mânăstirii Mraconia îţi dai seama că atunci 
când erau unite sub numele Columnele lui Hercule, Danubius ar fi fost cu 600 de metri mai sus. 
Atât erau pereţii de înalţi! Porţile de Fier superioare se întindeau ca şi azi de la Mraconia până la 
Golubaţ. Înainte de a se construi hidrocentrala de lângă Turnu Severin, cea mai îngustă porţiune 
dintre  pereţii  stâncoşi  era  de  113  m şi  deşi  adâncimea fluviului  era  de  60  de  metri,  datorită 
numeroaselor stânci, canalul navigabil nu avea mai mult de 4 metri!

- Fantastic! Chiar şi 300 de metri să fi fost diferenţa de nivel dintre Danubius şi Istru şi apa 
ar fi luat-o de-a-ndoaselea!

- Păi chiar o luase! Unele teorii spun că Danubius curgea prin Serbia apoi se scurgea prin 
valea Timocului de astăzi în Istru, pe lângă Calafat!

-  Dar Okeanos sau Oceanos Potamos cum ziseşi? Astăzi  de la Tabula Traiana până la 
Statuia lui Decebal e destul de larg. Se poate numi Oceanos Potamos. Dar pe-atunci? Era cam 
strâmt pentru un „ocean”!

- Okeanos nici nu desemna un ocean anume. În vremurile lui Herakles grecii nu socoteau 
pământul rotund ca o sferă ci ca o … farfurie.  Pământul cunoscut de ei era considerat fundul 
farfuriei iar pe marginea farfuriei se întindea de jur-împrejur fluviul Okeanos.  Grecii constataseră 
că in jurul lor se afla numai apă. La sud, est şi vest erau apele numite astăzi Mediterana iar la 



nord, erau Okeanos Potamos – Istrul şi Danubius.  Marea Baltică era departe de lumea cunoscută 
a grecilor, ştiri despre ea apar abia prin secolul V.

- Clarifică acum alt mister. Vorbeşti de Columnele lui Hercule de la Istru, adică de Cazanele 
Dunării. Ori eu când am trecut cu bricul Mircea prin strâmtoarea Gibraltar, unii spuneau ca acolo 
ar fi fost Coloanele lui Hercule.

- Numai după unele ipoteze! În fond esenţa demersului Herculean, atât în mitologia greacă 
cât şi în alte mitologii, constă în tăierea unui munte pentru a împreuna două ape. La Gibraltar, 
Heracles al grecilor desparte promontoriile Abyla şi Kalpe pentru a uni Mediterana cu Oceanul la 
fel cum Iovan Iorgovan taie stânca cu paloşul pentru a uni Istrul cu Danubius. Dar fenicienii spun 
că zeul lor Melkart ar fi unit Mediterana cu Oceanul. Alţi autori spun că dimpotrivă, Hercules ar fi 
îndiguit mereu cele două promontorii până a creat o strâmtoare care împiedica balaurul din ocean 
să intre în Mediterana. Mai sunt voci care afirmă că stâlpii lui Hercules se pot identifica cu stâncile 
de pe insula nordică Helgoland. Nimic nu e sigur însă. Chiar şi Tacit afirma: „se zvoneşte că, până 
în zilele noastre, ar mai fi acolo stâlpii lui Hercules”. 

- Păi dacă aşa stau lucrurile, înseamnă că aceşti eroi mitici erau în real, inexistenţi. Prin 
mitul lor doar se consemna pentru istorie un fenomen natural. Care nu era rezultatul  unei acţiuni 
antropice dar se atribuia fenomenul în cauză unor eroi divini. In asemenea ipoteze este clar că nu 
mai putem vorbi cine-a fost primul, Heracles sau Iovan Iorgovan.

- Exact bătrâne lup de mare! Problema revine la a ierarhiza fenomenele pentru a identifica 
dacă oul a fost înaintea găinii sau invers, găina a făcut oul.

-  Pe toţi  dracii  dacă treaba n-a stat  aşa:  Marea Panonică a  spart  la  munţii  la  Cazane, 
scurgându-se prin Istru în Pontul Euxin sau cum îi zicem astăzi, Marea Neagră. Care la rândul ei 
umflându-se, a spart uscatul la Bosfor urmând ca Mediterana să-şi ameninţe malurile. Rezultatul a 
fost spargerea malurilor de la Gibraltar. OK?

- OK! Când platforma continentală se ridică unde-ai vrea să se scurgă râurile şi mările 
interioare decât în ocean? Mergi mai departe cu logica… Umflarea Mării Negre a dus la…

- Potopul lui Noe! Se ştie asta, unde vrei s-ajungi?
- La „Împăratul romanilor” comandorule! Tot vorbind de ape mi s-a făcut dor de-o bere.
- Şi mie de-un păstrăv!

Hotelul „Împăratul romanilor” din Herculane îmi părea o  bijuterie pe lângă dărăpănatele 
clădiri din jur. Vestita staţiune Herculane, altădată faima împăratului Austriei care considera în 
anul 1852 Băile - Herculane ca fiind «ceea mai frumoasă staţiune de pe continent», după căderea 
regimului  comunist,  deveni  un morman de ruine.  Roteşti  ochii  de jur  împrejur  şi  edificiile  din 
staţiune, care până mai ieri purtau amprenta unui baroc austriac impresionant, simţi că mai au 
puţin şi se vor nărui.  Pereţi crăpaţi,  geamuri lipsă, ornamente şi sculpturi  ciuntite, mucegai şi 
şoareci, acoperişuri prin care apa se scurge în voie dau staţiunii o imagine de apocalipsă. Cine şi-
ar fi închipuit că o parte din istoria modernă şi contemporană a Băilor Herculane, începută după 
Pacea de la Passarovitz  din 1718,  va  sfârşi  ca grămadă de moloz?  Prin anii  1736,  grănicerii 
bănăţeni în cadrul imperiului austriac au început reconstrucţia staţiunii: clădiri noi, modernizarea 
«băilor» şi a căilor de acces, amenajarea parcurilor de promenadă.

Nu-i vorbă, şacalii postrevoluţionari abia aşteaptă să cumpere un hotel la preţul unui grajd 
şi o parte din dărăpănări au şi fost cumpărate.  Dar vor şti aceşti îmbogăţiţi de peste noapte să 
redea staţiunii Herculane faima de altădată la nivelul lor de (in)cultură?

Intrăm la grădina de vară şi scepticismul meu se amplifică. Chioşcuri din lemn pe post de 
„separeuri”  în  aer  liber,  sunt  cocoţate  pe  unde  nici  nu te-ai  gândi.  Accesul  la  ele  prin  scări 
întortocheate străjuite de mini-stâlpi de iluminat nu este prea greu. Coborârea va fi o problemă în 
caz  de… abuz  dar  mă  dumiresc  repede  că  nu  e  cazul  privind  lista  de  preţuri.  În  aşteptarea 
păstrăvului  cu mămăligă  devenit  brusc  şalău  la  grătar,  asortat  cu  mujdei  de  usturoi  şi  nişte 
condimente exotice pe care ni le recomandase ospătarul dar de care n-a auzit nici dracu, mă uit 
împrejur. Într-un chioşc nişte copii se ţuţuie la un pas de un lac artificial aflat pe pantă cu cinci 
metri mai jos. Un car nou, care tras de boi n-ar putea duce nici măcar un sac, străluceşte într-un 
strat gros de lac negru. Bine că nu le-a dat prin minte să-l mânjească „original”, adică cu niscaiva 
baligă! O roabă stă pe-o rână în pantă. Mă uit în zadar după lopeţi.

Să tot  fi  fost vreo oră de când tot  aşteptând şalăul la grătar îmi rotesc privirea de jur 
împrejur. Nici n-aveam altceva de făcut, comandorul mă lăsase singur şi plecase „să caşte puţin 
gura” prin oraş. Eu am rămas să privesc natura. La Herculane, văzut din vale, pinul negru înţeapă 
cerul pe creste. Pe pante, o floră pestriţă. În afară de zonele compacte de pin, rareori găseşti 
continuitate  de  parcă  s-au  adunat  aici  toate  speciile  de  floră  din  România.  Adevărul  este  pe 



aproape, se zice că în Parcul Natural Domogled - Valea Cernei găseşti o treime din speciile de 
floră şi faună existente în ţară. O adevărată comoară dacă atacul asupra ei  n-ar începe de pe 
fundul  văii  Cernei.  De  aici,  se  ridică  imense  coloane  de  fum  de  la  grătarele  improvizate  ale 
turiştilor şi de la „focurile de tabără” ale unor iresponsabili. Ce se întâmplă astăzi pe Valea Cernei 
este de neacceptat pentru orice om de bun simţ care ţine la patrimoniul nostru natural. 

Există strategii guvernamentale privind mediul în care trăim, zonele naturale protejate sunt 
identificate şi se gândeşte custodia lor pentru o mai bună conservare, se întocmesc proiecte de 
limitare a ariei de răspândire a gunoaielor menajere şi cu toate acestea rezultate bune nu se văd. 
Ne  distrugem mediul  natural  într-un ritm de  zece  ori  mai  mare  ca  pe  vremea lui  Ceauşescu. 
Pionerii  şi  militarii  din  serviciul  militar  obligatoriu  care  desfăşurau acţiuni  „patriotice”  pentru 
conservarea  mediului,  au  dispărut  definitiv  din  istoria  postdecembristă  a  României.  Ei  erau 
educaţi în spirit civic prin multe acţiuni practice: îngrijeau monumentele istorice, monumentele de 
arhitectură  şi  monumentele  naturii,  semnalând  existenţa  acestor  puncte  de  mare  interes  prin 
marcarea  căilor  de  acces,  marcarea  potecilor  şi  a  traseelor  turistice.  Unii  au  văzut  în  aceste 
activităţi partea rea a lucrurilor spunând că astfel de acţiuni ar fi fost treaba agenţiilor turistice şi 
ocoalelor silvice. Aşa e! Însă participarea tineretului la asemenea „corvoadă” ducea la o atitudine 
mult mai civilizată în momentul când tânărul însuşi devenea turist adult, amator de „ieşire la iarbă 
verde”. Ştiind că îngrijirea popasurilor, a zonelor de campare se datorează nu numai personalului 
angajat  pentru  asemenea  treburi  ci  şi  unor  elevi  sau  militari  în  termen,  turistul  avea  o  altă 
perspectivă asupra conduitei pe care trebuie s-o adopte în „escapadele” sale prin ţară.

Gândurile  îmi  fug  din  nou  la  întrebarea  cu  care  plecasem  de  acasă  ca  să  vizitez  pe 
profesorul Giurgincă: ce se întâmplă astăzi cu viteaza Armată Română, ai cărei soldaţi cântând cu 
arma  în  mână  „Treceţi  batalioane  române  Carpaţii”  făcură  România  Mare,  făcură  o  Românie 
„dodoloaţă” şi glorioasă cu mareşali care stăteau la masă, de la egal la egal, cu marii mareşali ai 
Europei? 

Încă nu-i găsisem răspuns…  

In aceste vremuri, când e vorba de armată, o întrebare ne vine inevitabil în minte: serviciul 
militar obligatoriu nu cumva era mai bun decât actuala armată de mercenari? Da, mercenari! Cam 
acesta ar fi cuvântul având în vedere că avem trupe române care se plătesc din străinătate pentru 
misiuni în Bosnia şi Herţegovina,  Kosovo,  Irak şi  Afganistan.  S-ar părea însă că,  o asemenea 
întrebare n-are rost de îndată ce noile legi postdecembriste au tot redus5 obligativitatea serviciului 
militar  până în  anul  2007,6 când  au atârnat-o  definitiv  în  cui.  Şi  totuşi,  are  destulă  noimă  să 
discutăm ce s-a întâmplat cu Armata Română. Să discutăm cum şi de ce s-a întâmplat. Şi mai ales 
cum se face că atât de bine am fost manipulaţi, încât nici nu ne-am dat seama că noi, ca ţară de 
peste 20 de milioane de oameni,  am rămas în faţa  lumii  cu circa 45.800 militari  reprezentând 
forţele  terestre,  circa  13.250  în  forţele  aeriene  şi  6.800  în  forţele  navale,  trăgând de  himerica 
speranţă că în caz de război ne vor apăra alţii. 

Înainte de anul 1989 aveam circa cinci milioane de bărbaţi între 15 şi 49 de ani, apţi pentru 
serviciul  militar.  Numai  forţele  terestre,  dacă  şi-ar  fi  activat  rezerviştii,  puteau  strânge  în 
douăzecişipatru de ore în jur de 140.000 de oameni. Şi totuşi, răul s-a întâmplat.  Nici un război din 
istoria Românei n-a avut asemenea consecinţe dezastruoase pentru Armata Română cât au avut 
deciziile  guvernelor  Ciorbea  şi  Radu Vasile  sub miniştrii  de  paie  Victor  Babiuc  şi  Constantin 
Dudu-Ionescu, puşi în fruntea Ministerului Apărării Naţionale. Începând cu anul 1998, în cinci ani, 
Armata Română fu decapitată de 18.920 ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari care fură lăsaţi la vatră. 
Trupele forţelor terestre, forţelor aeriene şi ale forţelor navale fură decimate şi ele periodic. Fură 
desfiinţate garnizoane întregi împreună cu toată înzestrarea logistică, imobile, armament uşor şi 
greu, depozite de armament, parcuri auto. Tancuri, tunuri, transportoare blindate, rachete, avioane 
de bombardament şi de vânătoare, nave fluviale şi maritime, pur şi simplu se volatilizară mai rapid 
decât în condiţiile în care România ar fi purtat un război cu întregul occident.

  

5 După 1989, din cauza lipsei de fonduri, multe unităţi au fost desfiinţate şi multe echipamente eliminate. De 
asemenea, capacitatea militarilor români a scăzut din cauza lipsei de combustibil şi a unei instruiri insuficiente. 
Legea Nr. 395 din 16 decembrie 2005 suspendă pe timp de pace  serviciul militar obligatoriu ş se trecere  
la serviciul militar pe bază de voluntariat
6 În 2007, armata română mai avea doar 90.000 de oameni dintre care aproximativ 75.000 de militari şi  
15.000 civili. Dintre cei 75.000, circa 45.800  reprezentau forţele terestre, circa 13.250 forţele aeriene şi  
6.800 forţele navale, restul de 8.800 având alte sarcini. 



În  timpurile  lui  Ceauşescu,  Armata  Română  încă-şi  păstra  vigoarea.  E  adevărat  că 
devenise un pic desuetă de îndată ce ajunsese să  strângă recolta ţării împreună cu elevii. Acum, 
asemenea practici nu mai sunt posibile. Nu mai este posibil nici să privim armata gândindu-ne 
strict  la  instruirea  unor  trupe combatante  ca  soluţie  în  caz  de  conflict  armat.  Vremurile  unei 
armate  în  stil  clasic  au  trecut.  Cine  mai  gândeşte  astăzi  conflictul  armat  ca  modalitate  de  a 
acapara noi teritorii pentru înavuţire? 

Şi totuşi paradoxal, suntem astăzi în plin război dus pe multiple fronturi. Avem deschis un 
front de război în domeniul economic! Materiile noastre prime sunt feudele unor trusturi străine 
care ne vând produsul finit la un preţ de zece ori mai mare decât dacă l-am prelucra noi. Ne-am 
trezit  în plină criză financiară datorită globalizării.  Având în frunte cu un guvern incompetent, 
privim neputincioşi cum capitalul românesc se scurge peste graniţe. Încălzirea globală ne aduce 
şi ea la exasperare prin dezastrele naturale care se înmulţesc de la an la an. Este grav şi faptul că 
În societatea românească se adânceşte pe zi ce trece criza morală. Şcoala românească a ajuns 
jalnic iar manipulările mass-media îi adâncesc mereu criza.

Cine ne apără de toate aceste noi provocări? Clasa politică în frunte cu guvernul au alte 
priorităţi, mai degrabă personale şi de grup decât priorităţi ale statului român care-şi pierde vizibil 
din independenţă pe zi ce trece. Ce-i de făcut? 

Întotdeauna armata a fost aceea care a salvat independenţa unei ţări. De ce n-ar fi în noua 
conjunctură tot armata o soluţie pentru crizele de nivel general care pot cuprinde un stat la un 
moment  dat?  Cine  să  ne  apere  de  dezastrele  naturale  decât  o  structură  de  tip  militar  bine 
organizată? Gândim armata doar prin prisma conflictului armat, care nu mai are sens astăzi decât 
în situaţii extreme, în anumite zone punctuale ale globului. Dar mai poate fi vorba de independenţă 
a unui stat dacă lipseşte o armată restructurată pe baze noi care să-i asigure independenţă în 
toate sectoarele lui cheie?

Reforma armatei  române trebuie să includă şi  acest aspect pentru păstrarea identităţii 
noastre ca stat unitar. Până nu e prea târziu, trebuie gândită o strategie la nivel naţional care să ne 
salveze. Avem vreo şansă de a o construi? Am avea dacă am rechema în armată foştii strategi ai 
Armatei Române pe care i-am trecut în rezervă în floarea vârstei! În plină forţă biologică, ei ar 
putea reintroduce serviciul militar obligatoriu în cazurile de criză majoră a societăţii româneşti. 
Dar şi pentru realizarea unor proiecte de interes strategic pentru ţară aşa cum a fost, de pildă, 
construirea Transfăgărăşanului. El a fost construit de armată în mai puţin de cinci ani, fără licitaţii, 
fără  firme  străine,  fără  scandaluri  de  corupţie,  fără  schimbarea  constructorului  o  dată  cu 
schimbarea partidului aflat la putere. 

Câte şanse ar avea însă o asemenea propunere pentru ca ea să fie luată în calcul de către 
politicieni? Prea puţine! Drama României de azi este că politicienii sunt legati ombilical de firmele 
de construcţii, fie ele româneşti, fie străine.  

Asa se face că din vajnica Armată Română, după două decenii de capitalism sălbatic dirijat 
din  străinătate,  câteva  mii  de  „mercenari”  au  rămas  singurii  şi  ultimii  soldaţi  ai  neamului 
românesc.

(Sfârşit)



„ULTIMII SOLDAŢI AI NEAMULUI ROMÂNESC”
- Note de călătorie Tismeana - Ad Aquas Herculi Sacras - Ad Mediam -

- IMAGINI -

Satul bănăţean  Petnic

Familii Basarabă sau variante ale  acestui nume
le găsim şi astăzi  doar pe teritoriul vechii Dacii



Printre norii din vale, Ciucevile Cernei seamănă şi astăzi
cu coama balaurului pus pe fugă de Iovan Iorgovan 

 „Castrul roman” de la Mehadia e greu de identificat de departe.
Vă vine să credeţi sau nu, „castrul roman” care se vede înconjurat de arbori,

este astăzi o banală  parcelă de porumb! 



 La izvoarele fostului Oceanos Potamos! 

Prof. C-tin Giurginca şi elevul său, comandorul Traian Popescu 


