Sunt un fiu al comunei Şutu. Dintre romanele mele, Valea HăşdăŃii-roman
al Unirii de la 1 Decembrie 1918- îşi are personajele din Şutu şi din satele şi
comunele din jur, de-a lungul şi de-a latul Văii HăşdăŃii. LocalităŃi şi unele
dintre zonele geografice din acest roman: Agriş, Albac, Alba Iulia, MunŃii
Apuseni, Valea Arieşului, Ardeal, Banat, Basarabia, Băişoara, Bucovina,
Muntele Băişoarei, BistriŃa, Beliş, Bihor, Cacova Ierii, Câmpeni, Câmpia
Turzii, Cheile Turzii, Ciurila, Chişinău, Cluj-Napoca, Crăieşti, Cristurul
Secuiesc, Crişana, Dăbâca, Vatra Dornei, Pădurea Făgetului, Feleac, Dealul
Feleacului, Dobrogea, Filea de Jos, Filea de Sus, Gilău, Iara, Iaşi, Valea
Ierii, Lita, Luna, Indol, Insula Şerpilor, Maramureşul, Măgura, Mărăşeşti,
Mărăşti, Mihai Viteazu, Moldova, łara MoŃilor, Muierău (Pădureni),
Muntele Mare, Nămoloasa, Oituz, Oaş, Oradea, Petridul de Jos, Petridul de
Mijloc, Petridul de Sus, Plaiuri, Pruniş, Muntele Săcelului, Nistru, Săcel,
Sălicea, Sălişte, Săvădisla, Sighet, Surduc, Şchiopi, Şutu, Tisa, Transilvania,
Turda, Vălişoara, Vidra, Vlaha.
Scrisoare deschisă locuitorilor de pe Valea HăşdăŃii
Ca să ştiŃi cine sunteŃi, trebuie să aflaŃi din ce părinŃi vă trageŃi. Din spiritul
lor, din durerile şi năzuinŃele lor s-au întrupat personajele acestei cărŃi.
Dumneavoastră, generaŃia internetului, sunteŃi nepoŃii şi strănepoŃii celor
care au făurit Unirea. Tot ce am avut să vă comunic am scris în această
carte. Altor fii şi nepoŃi ai celor din vremile de restrişte şi eroism, cu vreo
câŃiva ani în urmă, pe atunci nu exista internet în localităŃile noastre, le-am
donat această carte, traversând Valea HăşdăŃii, în lung şi lat. Acum, prin
ediŃia aceasta, electronică, sper să o aibă toŃi cei interesaŃi. Cartea nu e a
mea, ci a Dumneavostră, dragii mei hăşdăŃeni. Am reuşit să o predau
personal bibliotecilor şi unor români, din Chişinău, Iaşi, Bucureşti, BistriŃaNăsăud, Târgovişte, Pucioasa, Bezdead, Turda, Cluj-Napoca. Pe Valea
HăşdăŃii şi în alte localităŃi din apropierea văii, în care se desfăşoară
acŃiunea romanului, de asemena le-am dăruit-o personal, după cum reiese
din paginile ce urmează. AlŃii le-au primit prin intermediari. Îmi pare rău, că
nu am ajuns peste tot. Voi preciza numele celor care au primit acest dar de
suflet din partea mea. Le-am bătut la poarta de intrare în ocol şi la poarta
sufletului. Cei mai mulŃi dintre dânsii au fost dăruiŃi cu patru dintre cărŃile
subsemnatului, tipărite până atunci. Câte două exemplare de fiecare titlu: In
Filea-la intrarea dinspre Drumul łării-familiei Popa, în Filea de JosînvăŃătoarei Lupea Daniela, educatoarei Corb Maria, preotului

Avram Ioan, d-lui Crişan Liviu, d-nei MarŃiş Maria, în Filea de Sus învăŃătorului pensionar MarŃiş Teodor, în Săcel - prof. de limba romînă Ilea
Vasile (iar prin dumnealui, fratelui său Ion Ilea - fusese profesor la Luna), dnei Matei Maria (din Săcel sau Băişoara), în Iara - prof. de muzică Vomir
Maria Rodica, preot Vasile Arion, în Agriş - preot Popa Stean, învăŃător
Moise Petru, familiei Copil Teodor al lui Nani şi altor agrişeni, în Sălicea preot Rusu Liviu (nu era acasă, cărŃile urmând să i le predea vecinul de visa-vis,în Şutu - prof. Petru Moisă, familiei Popa Teodor, un set de cărŃi
familiei Lăzărescu Toma (tatăl a şase copii, căruia îi mulŃumim şi pe această
cale pentru ajutorul greu şi prelungit, plin de nobleŃe, total dezinteresat, cu
caii, pentru a scoate maşina unui prieten cu care am fost în această călătorie
de dar şi iubire, din brazele de noroi pe unde am coborât din Agriş spre
Şutu), familiei Orosfai Tolea, în Pădureni (Muierău) - familiei învăŃător Ioan
Morea, în Ciurila - preotului, primăriei, un set urmând să fie predate
bibliotecii. Am fost şi în comuna Mihai Viteazu, unde de asemenea am făcut
donaŃie de carte-familiei preot Ioan Tobă şi altor familii.. Înainte de a ajunge
pe Valea HăşdăŃii am pornit cu darul de carte din nordul Ardealului. Am
donat cărŃi în BistriŃa Năsăud, d-lui Liviu Petrina în Ciceu-Giurgeşti, d-nei
Bota Maria din Tărgu-Lăpuş, la Mânăstirea Satra-Hramul Sfintei Cruci preotului Cosma Ioan, la Mânastirea Rohia, la Mânăstirea Nicula. De la
Mânăstirea Nicula, prin bunăvoinŃa unor creştine, care se îndrepatu spre
FranŃa şi Grecia cărŃile au fost trimise la Monastére St. Silouane, în FranŃa şi
la AsociaŃia Valahilor, în Grecia. În Dej, primarului şi liceului. În Aiud dnei MariŃa Petrina łon.În Lancrăm, judeŃul Alba, prof. Ioan Nadoş. În ClujNapoca se găsesc la Biblioteca centrală-universitară, dar au fost dăruite şi
unor distinşi profesori de la facultatea de litere din Cluj-Napoca. (În
Bucureşti la Biblioteca Academiei, la Biblioteca NaŃională, la Biblioteca
Metropolitană, la Biblioteca Academiei Militare, la Biblioteca FacultăŃii de
litere, la Biblioteca FacultăŃii de istorie şi altor biblioteci, la fel în marile
biblioteci din centrele universitare pomenite) şi unor bucureşteni. În Turda,
bibliotecii municipale, fostului liceu de băieŃi (Au fost transmise prin
intermediari familiei Ovidiu şi LenuŃa Dârlea şi altor turdeni). De asemenea
şutenilor care trăiesc în Bucureşti. Carnetul cu menŃionarea donărilor nu lasă
nici un dubiu - în această călătorie, din nordul Ardealului până pe Valea
HăşdăŃii, de iubire şi dar, au fost înmânate, gratuit, trei sute douăzeci şi opt
de cărŃi. Nici o carte din cele publicate nu a fost vândută, toate, dăruite. Aşa
am considerat că îmi plătesc datoriile faŃă de neamul meu cel românesc. Nu
spre lauda mea fac această mărturisire, nici vorbă de aşa ceva, ci pentru că
aşa am simŃit

eu că trebuie să fac, să aduc pe altarul neamului românesc, darul meu de o
viaŃă de om. Între timp am publicat şi alte cărŃi. Tot de dar. Visez să ajung
într-o zi să vi le dăruiesc şi pe acestea - am păstrat un număr de exemplare
pentru aşa ceva, e adevărat cu mult mai puŃine decât aş fi dorit. După inima
şi dorinŃa mea, la bunăvedere, în Şutu, în vara anului 2009. Dar, într-unul
din numerele din Noi Dacii, vor apare toate cărŃile pe care le-am publicat,
încât cei interesaŃi le veŃi avea la dispoziŃie. Dragii mei hăşdăŃeni e rândul
frăŃiilor voastre să nu uitaŃi de Valea HăşdăŃii. Împreună cu cei de demult,
sunt în sufletul nostru şi cu cei de azi şi cu cei ce se vor naşte, vom fi şi noi
în sufletul urmaşilor, să contribuim, fiecare, la consolidarea sufletească a
locuitorilor de pe Valea HăşdăŃii. Eu am venit la o astfel de activitate
invitându-vă să citiŃi această carte. DescoperiŃi partea frăŃiilor voastre, tineri
şi tinere, părinŃi şi bunici, de contribuŃie la astfel de daruri sufleteşti, prin
gândul cel bun, prin cuvântul cel bun, prin scris şi prin viu grai, prin faptele
cele bune. VeŃi trăi astfel mai liniştiŃi, mai sănătoşi, având bucurii de
nebănuit. Şi dintre dumneavoastră vor apare acei fii care vor face mai mult
decât am reuşit eu şi mai bine. Eu am fost mereu împreună cu frăŃiile
voastre. Cu tot Neamul Românesc. Îmi cer iertare faŃă de locuitorii unor
localităŃi nepomenite în paginile acestui roman, sau mai puŃin reprezentate.
Bunului Dumnezeu îi mulŃumesc pentru ajutor, altfel, pe masa darurilor, nu
aveam ce pune. Sunt din satul Şutu. Izvorul cărŃii este în locurile copilăriei
mele, de unde am plecat în lume - în România, de-ndată ce s-au terminat
anii copilăriei, cu o comoară de neşters, partea nemuritoare, vie, sufletească,
a locuitorilor de pe Valea HăşdăŃii. FiŃi siguri de iubirea ce vi-o port. Acolo
unde nu am reuşit, e vremea frăŃiilor voastre să împliniŃi mai mult şi mai
bine.
Doamne ajută!
Gheorghe Gavrilă Copil
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Majadahonda, Bucureşti, 1996-roman-eseu
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Gheorghe Gavrilă Copil, O TROIłĂ LA MARGINE DE SAT, Editura
România liberă, Bucureşti, 2004- roman al anilor de acum, de după
Decembrie 1989.
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