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sociaţia Cultural-Sportivă “Izvorul” şi Redacţia revistei “Plaiuri Săcelene” urează tuturor săcelenilor un Crăciun feri-
cit şi liniştit alături de cei dragi şi un An Nou 2013 plin de sănătate, noroc şi împliniri pe toate planurile. La mulţi ani!

COLIND

Sus boieri, nu mai durmiţi,
Hai Leroi, Leroi Doamne!
Vremea e să vă gătiţi,
Hai Leroi, Leroi Doamne!
Casa să o măturaţi 
Masa să o încărcaţi,
Căci umblăm şi colindăm
Şi pe Domnul căutăm:
Căci s-a născut Domn prea bun
În locaşul lui Crăciun.
S-a născut un Domn frumos
Numele lui e Cristos1
„Nu durmim în astă seară
Ci şedem în privegheală,
Din seara Ajunului
Până într-a Crăciunului
S-aşteptăm pe Domnul sfânt
Ca să vie pe pământ, 
Căci e fiul cerului
Şi Domnul pământului.”
În seara lui Moş Ajun
Vin copiii lui Crăciun,
Să cânte, să colindeze,
Viaţă lungă să ureze
Tuturor ce sunt în casă
Şi se veselesc la masă.
Cristos să le dea de toate
Vieaţă bună, sănătate.
La anul şi la mulţi ani!

PLUGUŞORUL

Hai plugul cu doisprece boi,
Boi bourei
În frunte streinei,
În coade codălbei
Să vă facă Dumnezeu parte de ei.
Boii din nainte
Cu coarnele poleite,
Boii de la roate
Cu coarnele belciugate
Boii de la pripor
Cu coarnele de cositor,
Să aveţi la toate spor:
La vară bucate
Şi multe vaci de lapte.
Câte pietre la fântână
Atâtea oale cu smântână,
Câţi cărbuni în cuptor
Atâţia gonitori în obor,
Câte paie pe casă 
Atâţia galbeni pe masă.
Dumnezeu cel prea sfânt
Să caute pe pământ,
Să îngrijească de noi, 
Să ne vază la nevoi.
Rămâneţi sănătoşi,
Diseară să vă găsim voioşi.

 Gr. G. Tocilescu

A

EVENIMENT CULTURAL LA SĂCELE ORGANIZAT DE 
ASOCIAŢIA CULTURAL-SPORTIVĂ „IZVORUL”

LANSAREA LUCRĂRII “O CARTE PENTRU SĂCELENII MEI”  
DE PROF. DR. DIMITRIE D. CAZACU

sociaţia Cultural-Sportivă “Izvorul” a organizat, în 
data de 7 decembrie a.c., în Sala Festivă a Grupului 
Şcolar “Victor Jinga”, o manifestare culturală în cadrul 

căreia a fost lansată lucrarea “O carte pentru săcelenii mei”, 
scrisă de dl. prof. dr. Dimitrie D. Cazacu şi apărută la Editura 
Universităţii”Transilvania” Braşov.
 La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale, membri ai asociaţiei şi numeroşi săceleni iubitori 
de cultură, dornici să fie prezenţi la întâlnirea cu dl. prof. Cazacu 
şi cu noua sa carte.

 Evenimentul a 
fost deschis de dl. 
prof. Radu Colţ, 
vicepreşedinte al “Iz-
vorului”, pentru ca, în 
continuare, să ia cu-
vântul dl. prof. Dorel 
Cerbu, preşedintele 
asociaţiei “Izvorul”. 
Acesta i-a salutat pe 
toţi cei prezenţi în nu-

mele organizatorilor şi a subliniat faptul că asociaţia “Izvorul” a 
avut iniţiativa finanţării editării acestei cărţi cu convingerea că 
astfel contribuie la promovarea spiritualităţii şi valorilor aces-
tor meleaguri care astfel pot fi cunoscute şi apreciate mai bine la 
adevărata lor valoare. 
 Din partea oficialităţilor prezente, domnul viceprimar, 
Geczi Gellert, a transmis salutul Primăriei şi a apreciat valoarea 
noii apariţii editoriale, prilej de bucurie pentru toţi săcelenii.
 În continuare, d-na prof. Emilia Stoian, a prezentat o 
frumoasă şi inspirată recenzie a cărţii, pe care cei doritori s-o 
citească o pot găsi în numărul următor al revistei noastre.
 Despre valoarea de document a cărţii, cu referiri la portre-
tele de maghiari prezente în ea, a vorbit şi domnul prof. Kovacs 
Leher, consilier local.
 A urmat apoi la cuvânt d-nul prof. Dimitrie Cazacu,
autorul cărţii, care a cucerit din nou asistenţa cu discursul său 
captivant şi fermecător cu care ne-a obişnuit de-a lungul timpului. 
Domnia sa a subliniat faptul că “O carte pentru săcelenii mei” 
s-a născut din dorinţa de a lăsa mărturie despre o lume care se 
pierde pentru că Săcelele a suferit transformări importante odată 
cu industrializarea, când s-a produs o nivelare şi a apărut o nouă
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spiritualitate, puţin diferită de cea tradiţională. Cartea se vrea 
totodată un document care să incite la cunoaşterea adevărului 
despre comunitatea săceleană, dar, în acelaşi timp, priveşte spre 
viitor, atrăgând atenţia că generaţiile săcelene de acum şi din 
deceniile următoare trebuie să răspundă unor exigenţe mult mai 
mari, între care excelenţa şi seriozitatea vor ocupa primele locuri.
 Domnul prof. Liviu Dârjan l-a felicitat pe autor pen-
tru cartea pe care a oferit-o săcelenilor şi a făcut, din partea 
despărţămantului ASTRA pe care îl conduce, propunerea către 
Consiliul Local ca, până la 1 iunie 2013, strada Bucegi să capete 
numele părintelui Petru Leucă, una dintre figurile cele mai lumi-
noase evocate în cartea lansată.
 Domnul prof. Victor Carpin a subliniat în cuvântul său 
că o asemenea carte era necesară şi că ea se înscrie la loc de

cinste în rândul lucrărilor apărute până acum despre comunitatea 
noastră.
 Domnul ing. Dan Zamfir a scos în evidenţă rolul de im-
pulsionare pe care autorul l-a avut în apariţia cărţii, iar d-nul ing. 
Radu Bellu şi-a exprimat speranţa că în curând va apare şi o lu-
crare cu amintiri despre tramvaiul săcelean, care să se bucure de 
colaborarea domnului profesor Cazacu.
 Manifestarea culturală organizată de Asociaţia Cultural-
Sportivă “Izvorul” s-a încheiat în mod extraordinar cu un scurt 
program de colinde, susţinut de corul de pe lângă biserica 
“Adormirea Maicii Domnului” din Turcheş, condus de Marius 
Vrânceanu.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

“O CARTE PENTRU SĂCELENII MEI” –
O CARTE AŞTEPTATĂ DE MULT TIMP

una decembrie a debutat cum nu se poate mai bine pen-
tru săcelenii iubitori de carte, de tradiţii şi de spirituali-
tate.

 Domnul Profesor dr. Dimitrie Cazacu ne-a răsfăţat din 
nou, la fel ca şi în unii dintre anii trecuţi, şi ne-a oferit, în prag 
de Sărbători, o nouă creație de-a Domniei Sale, de data aceasta 
o carte scrisă cu sufletul şi din suflet pentru săcelenii de care se 
simte atât de mult legat.
 Cartea chiar aşa se şi numeste – “O carte pentru săcelenii 
mei” şi, pentru că sunt un fan absolut al scrierilor Domnului 
Profesor, acest ultim dar al Domniei Sale a fost pentru mine o 
bucurie, o mare şi autentica bucurie, deoarece “ O carte pentru 
săcelenii mei” este înainte de toate o carte care adună şi restituie 
amintiri şi întâmplări din Săcelele meu natal. 
 Adună cu răbdare informații generoase despre  o comu-
nitate care s-a impus pe parcursul mai multor secole prin “dorinţa 
aprigă de mai bine, tentaţia înnoirii şi prosperităţii, dar nu ori-
cum şi prin orice mijloace, ci într-o confruntare şi luptă dârză cu 
viaţa, animată de ancenstrala convingere că priceperea şi munca 
făuresc minuni, dau viaţă pustiului, roadă pământului, strălucire 
neamului”. 
 Adună cartea, apoi, cu migală şi atenţie desăvârşită la 
detalii chipuri reprezentative din galeria atât de bogată a mo-
canilor săceleni si a celor care, deşi străini de aceste meleaguri, 
au reuşit să se integreze comunităţii şi să se confunde cu membrii 
ei autentici, evidenţiindu-se prin contribuţia pe care au avut-o la 
propăşirea acestor meleaguri, prin dragostea şi preţuirea pe care 
le-au nutrit faţă de cei în mijlocul cărora au trăit. Aceste minu-
nate chipuri sunt restituite de Domnul Profesor care construieşte 
în jurul lor adevărate poveşti captivante, care te ţin cu sufletul la 
gură până la ultimul lor rând. Fie că sunt preoţi, medici, iluştri 
savanţi, profesori sau învăţători, negustori sau harnici economi de 
oi, artişti şi sportivi amatori sau simpli mocani cu sufletul mare 
şi deschis spre adevăratele valori umane, portretele realizate de 
autor reuşesc să susţină admirabil reconstituirea unei lumi cu un 
parfum aparte, unei atmosfere cvasi-patriarhale, a unei stări de 
spirit care au făcut din meleagurile săcelene un loc cu “o indi-
vidualitate inconfundabilă şi cu un renume prestigios”.
 Mai adună “O carte pentru săcelenii mei”, spre a fi res-
tituite totodată, cu dărnicie, plăcere şi un greu de ascuns senti-
ment de mândrie, gesturi, scene, amintiri şi emoţii din ţesătura 
cărora transpar valorile pe care mocanii săceleni le-au pus la baza 
întregii lor propăşiri materiale şi spirituale: omenia, demnitatea, 
lupta aprigă cu viaţa, onestitatea, munca, dragostea şi încrederea 
în aproapele, dar şi credinţa nestrămutată în Dumnezeu, încrede-
rea în şcoală şi în beneficiile unei instrucţii şcolare de calitate. 

Acestora toate li se adaugă voioşia, veselia, “ştiinţa” petrecerii 
frumoase a clipelor de sărbătoare, “preţuite şi cinstite cu bucate 
dintre cele mai alese şi cu vinuri de calitate.”
 Domnul Profesor ne oferă o carte caldă şi duioasă, scrisă 
cu drag şi înţelegere, o carte care se dezvăluie treptat, ca un uriaş 
puzzle construit din piese adunate una de ici, una de colo, puse 
cu pricepere una lângă alta, un puzzle care scoate la iveală in 
final ansamblul original şi valoros al unei comunităţi binecuvân-
tate de Dumnezeu. Piesele acestei impresionante fresce sunt pe 
rând: portretele dragi ale părinţilor şi familiei, ale prietenilor şi 
cunoscuţilor, ale intelectualilor care au dus faima acestor locuri, 
apoi amintirile despre bogăţia materială a Săcelelor, despre spiri-
tul întreprinzator şi inovator al mocanilor, despre  şcoala şi bi-
serica săceleană, despre viaţa culturală de excepţie a perioadei 
interbelice. De o frumuseţe şi gingăşie aparte sunt rememorările 
atmosferei calde şi primitoare din casa părintească, dar şi din 
casele altor săceleni, mai ales cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 
şi Paşte. Nu sunt uitaţi  vecinii noştri maghiari, în rândul cărora 
autorul identifică o mulţime de oameni valoroşi care, alături de 
români, au scris istoria acestor meleaguri. 
 Asumându-şi valoarea şi autenticitatea amintirilor 
personale, evocate cu farmec şi măiestrie, Domnul Profesor îşi 
asumă şi rolul de îndrumător al tinerei generaţii, în care vede forţa 
de care  Săcelele are nevoie astăzi pentru reconstituirea acelui 
climat material şi spiritual care i-a conferit individualitatea şi re-
numele de acum peste şapte decenii. Dar, această forţă care va 
conduce comunitatea săceleana în următoarele decenii trebuie să 
cunoască précis unde vrea să ajungă şi “O carte pentru săcelenii 
mei” tocmai asta face, dezvăluie valorile trecutului pentru ca ele 
să poată fi repuse în drepturi cu ajutorul noilor realităţi tehno-
logice şi a abnegaţiei şi entuziasmului noii generaţii.
 Impresionant şi emoţionant este ultimul capitol, cel în 
care Domnul Profesor Cazacu îşi “mărturiseşte” viaţa şi activi-
tatea, dezvaluind astfel, unui eventual cititor neavizat, legătura 
pe care o are cu Săcelele. Aici autorul lasă celor doritori de apro-
fundare prin înţelegerea detaliilor, libertatea de a se integra într-o 
aventură a devenirii, aşa cum a fost viaţa Domnului Profesor, cu 
suişurile şi coborâşurile ei, cu sclipirile de lumină divină sau pe-
tele mai întunecate proiectate pe destinul său de pecetea vremuri-
lor sub care, uneori, omul este nevoit să se plece. Este poate una 
dintre părţile cele mai interesante ale cărţii pentru că este scrisă 
“cu sufletul în palmă”, este o adevărată mărturisire făcută cu sin-
ceritate şi asumare totală.
 Un loc aparte în fresca săceleană pe care autorul şi-a 
propus să o facă îl ocupă elementele de identitate mondenă speci-
fice acestor locuri (“frumuseţile de altădată”, după care întorceau 
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capul toţi bărbaţii, sau micile plăceri ale vieţi, cărora se dedau un-
eori mocanii – mese îmbelşugate, cu mâncăruri de calitate, udate 
cu băuturi alese, continuate uneori cu câte un pocheraş, balurile 
cu dans şi muzică antrenantă), completate de dezvăluirile gastro-
nomice care făceau deliciul meselor cu oaspeţi mulţi şi dornici de 
o mâncare bună.
 Nu mi-am propus să fac o recenzie a noii cărţi a Domnu-
lui Profesor, las acest lucru în seama celor care se pricep s-o facă, 
dar mi-am propus să semnalez o apariţie editorială de excepţie, o 
carte scrisă cu drag şi înţelegere, o odă închinată tuturor săcelenilor 
şi fiecăruia dintre personajele rememorate. Cartea trebuie citită de 
toţi săcelenii de astăzi care se respectă, care apreciază valorile 
spirituale şi materiale născute pe aceste meleaguri pentru că nu-
mai aşa işi pot forma o imagine cât mai completă despre marea 
avuţie pe care au primit-o moştenire de la înaintaşii lor.
 Mărturisesc că m-am grăbit să citesc cu o poftă 
nemăsurată, înfrigurată chiar, capitolele cărţii şi am simtit o mare 
şi puternică bucurie. Mi-am dat seama că această primă lectură 
va trebui urmată de altele pentru că nu ştirbeşte cu nimic plăcerea 
celei de a doua, a celei de a treia sau a câtor vor mai fi deoarece  
“O carte pentru săcelenii mei” este cu adevărat memorabilă. Şi 

este memorabilă nu numai prin stilul său fermecător, atrăgător, 
prin limbajul antrenant şi acaparator, prin bogata ilustraţie cu 
fotografii de epocă, unice, descinse în paginile cărţii direct din 
albumele de familie, unde erau păstrate cu grijă şi dragoste, dar 
mai ales prin faptul că nu este de ici-de-colo să ai acces la amintiri 
şi trăiri de primă mână, aşa cum sunt cele ale Domnului Profesor 
Cazacu, care a simţit si a trăit cea mai mare parte a evenimentelor 
relatate şi i-a cunoscut pe toţi cei cărora le-a făcut portretul, spre 
deosebire de noi, ceilalţi, care ştim despre acele vremuri şi despre 
acei oameni din povestirile familiei sau ale cunoscuţilor ori din 
revistele săcelene interbelice.
 “O carte pentru săcelenii mei” devine astfel o carte de 
referinţă pentru literatura care a apărut până în prezent despre me-
leagurile săcelene, o carte necesară şi aşteptată de mult timp, care 
devine cea mai cuprinzătoare şi relevantă frescă de până acum 
a comunităţii săcelene, şi care-şi înscrie autorul în constelaţia 
marilor intelectuali-cărturari săceleni din toate timpurile.
 Mulţumim, Domnule Profesor, pentru această carte pe 
care ne-aţi oferit-o din suflet de Moş Nicolae !

Horia Bârsan

MONUMENTUL REÎNTREGIRII NEAMULUI
DIN CERNATU-SĂCELE 

a 28 iunie 1931 a fost dezvelit şi sfinţit Monumentul 
ridicat în memoria EROILOR ROMÂNI SĂCELENI 
MORŢI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA 

NEAMULUI (1916-1919). Monumentul impunător din centrul 
oraşului, lângă primărie, este opera sculptorului Măţăuanu. A fost 
construit la propunerea învăţătorului Ioan Oancea din Turcheş, 
printr-o însufleţită „colectă publică”, având ca principal susţinător 
un comitet al ASTREI (Despărţământul Săcele) condus de preotul 
Zenovie Popovici - preşedinte, Ioan Tăraş - secretar şi I. Rusu 
Tibreanu - casier, întreaga lucrare a costat peste 400.000 lei. Mon-
umentul are o înălţime de 7 m şi înfăţişează „... Un ostaş chipeş, 
cu privire hotărâtă, cu o mână încleştată pe armă, cu cealaltă 
ridicând triumfător stindardul ţării şi strivind sub picior o tini-
chea, simbolul vitregiei stăpânirii...” (cf. „Publicistica la Săcele” 
de Liviu Dârjan, Editura „Disz-Tipo” Săcele, 2002, pag. 21). La 

ceremonia inaugurării a participat şi prof. dr. George Moroianu, 
deputat şi rector al Academiei de Înalte Studii Industriale şi Com-
erciale de la Cluj, care a rostit un însufleţit discurs din care cităm:
„... Cu o emoţie vie şi cu adâncă pietate mă apropii de acest mo-
nument ridicat graţie iniţiativei şi străduinţei inimoase a preoţilor 
şi învăţătorilor săceleni, spre a aduce în numele numeroşilor in-
telectuali din Săcele, răspândiţi în toate unghiurile ţării, oma-
giul nostru de admiraţie şi de caldă recunoştinţă memoriei sacre 
a celor aproape trei sute de eroi a acestei frumoase aşezări 
româneşti“ [...] cf. Viaţa săceleană an II. nr. 7-8, pag 1-5. 
 La acest monument se depun coroane de flori cu ocazia 
ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI, la 1 Decembrie, cu ocazia 
Zilei Eroilor (Înălţarea Domnului), Zilei Armatei din 25 octom-
brie, sau alte momente festive, fiind cel mai important şi cel mai 
frumos monument din Săcele.   
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• In Memoriam

 Pe cele patru laturi ale 
monumentului stă următorul 
text gravat în marmură albă: 
 1. Latura Vest (faţada 

monumentului): 
ÎN MEMORIA 
EROILOR ROMÂNI 
SĂCELENI 
MORŢI ÎN RĂZBOIUL 
PENTRU ÎNTRE-
GIREA 
NEAMULUI 
1916-1918 

Ridicat în anul 
MCMXXXI 

 2. Latura Sud: 
Şi brazii şi stejarii 
Din codrii cei bătrâni 
Jelesc pe militarii 
Căzuţi cu arma’n mâni. 
 I.U. Soricu 

  
Eroi, dormiţi în pace 
În tainicul pământ 
Ori unde-aţi fi, o Ţară 

Vă plânge la mormânt. 
 Mircea Rădulescu 
  
Unirea Ardealului 
1916  

 3. Latura Est: 
Fericit acel popor 
care are mulţi eroi 
  
Cele mai scumpe 
amintiri sunt acelea 
de care e legată 
suferinţa noastră 
biruitoare 
 N. Iorga 
  
Intrarea trupelor române 
în Săcele 16 Aug. 1916  

 4. Latura Nord: 
Nu vărsaţi lacrimi 
pe mormintele eroilor 

ci mai curând slăviţi 
în cântece, aşa ca faima 
numelui lor să rămână 
un ecou prin legenda 
veacurilor 
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ECONOMIE ŞI ETNOGRAFIE

evista noastră a pus în centrul 
preocupărilor sale, procedând foarte 
corect, de-a lungul deceniilor ce tind 

spre împlinirea centenarului, evocarea trecu-
tului unei comunităţi ce-şi merită pe deplin 

admiraţia şi respectul urmaşilor. Este vorba în primul rând de 
moştenirea lăsată, atât sub raportul material propriu-zis, am în 
vedere alcătuirea comunelor săcelene în ceea ce priveşte urba-
nistica acestora raportată, bineînţeles, la fiecare epocă în parte, 
instituţiile fundamentale ale acestora (administrative, şcolare şi 
bisericeşti), dar şi mentalitatea mereu vie, activă a unor oameni 
cărora nu le era străină ci, dimpotrivă, foarte apropiată înnoirea 
continuă a modului de viaţă foarte sensibil la fiecare pas înainte 
făcut în numele progresului şi civilizaţiei vieţii.
 Considerând trecutul pe care îl evocăm cu fiecare prilej 
al reuniunilor noastre sau în paginile revistei, cred că s-ar cuveni, 
urmând linia mereu ascendentă, cel puţin până în anii de graţie 
1945-1947, să readucem în prim-planul discuţiei viitorul aces-
tui meleag binecuvântat de Dumnezeu nu doar cu fermecătoare 
frumuseţe, dar şi cu tot ceea ce ar avea semenul nostru nevoie 
spre a-şi clădi o viaţă şi un trai fericit, lipsit de grija zilei de mâine.
 Mocanii săceleni, oierii şi economii de oi, bine înstăpâniţi 
în treburile lor, erau nu doar, cum se spune astăzi, buni adminis-
tratori sau manageri ai averii şi treburilor puse la cale împreună 
cu famila, dar şi stăpâni temeinici ai unei minţi mereu vie şi atentă 
la mersul lumii, la semnele citirii viitorului spre care îşi îndrumau 
copiii şi nepoţii,pentru care au năzuit şi înfăptuit şcoli, chiar din-
tre cele mai înalte, în care au crezut şi pe care le-au admirat ca pe 
adevărate deţinătoare ale miracolului devenirii descendenţilor şi 
a comunităţii în general.
 Cel mai edificator exemplu în acest sens a fost asocierea 
oieritului de anvergură cu lucrarea pământurilor din Bărăgan, Do-
brogea şi sudul Basarabiei, unde au întemeiat gospodării pros-
pere, care le-au permis în egală măsură sporirea turmelor, dar 
şi iniţierea într-o ocupaţie şi preocupare nouă, care se conjuga 
cu cea dintâi, chiar ieşind în întâmpinarea grijilor pe care le ge-
nerau an de an regimul de întreţinere pe timp de iarnă a turmelor 
în condiţiile cele mai bune de hrană şi adăpost, ocrotind astfel 
sănătatea şi vigoarea oilor şi mieilor.
 Diversificarea preocupărilor economilor de oi a generat 
în perspectiva timpului noi orizonturi ale activităţilor, legate de 
comerţul cu produse ale oieritului, dar şi cu cele agricole, com-
plexitatea proceselor sugerând idei ce vizau adiacenţe dintre cele 
mai diferite, din rândul cărora amintesc doar pe cele referitoare 
la cultura pământului, întreţinerea în condiţii de sănătate a ani-
malelor, selecţia lor, procesarea produselor, tranzacţiile comerci-
ale, crearea pieţelor şi întreţinerea acestora, ofertarea produselor. 
Aceste preocupări, la început timide, s-au consolidat pe parcursul 
celei de a doua jumătăţi a secolului XIX şi în primele decenii ale 
secolului XX, căpătând un avânt deosebit în perioada interbelică, 
perioadă în care o atenţie deosebită este acordată instruirii copi-
ilor celor mai dotaţi, îndrumaţi să urmeze şcoli secundare şi stu-
dii universitare pentru formarea unei intelectualităţi capabile să 
administreze treburile din ce în ce mai complexe ale mocanilor 
săceleni, deveniţi, între timp, stăpâni de impresionante turme şi 
terenuri agricole, lideri în comerţul cu produsele acestor îndelet-
niciri şi importanţi oameni de afaceri.
 Desigur, trebuie să ţinem seama de transformările demo-
grafice care au avut loc în viaţa Săcelelor, îndeosebi după primul 
război mondial, când o mare parte a populaţiei, chiar membri ai 
unor importante familii de oieri, s-au orientat spre profesiunile din 

perimetrul industrial, renunţând la tradiţionalul oierit, dobândind 
calificări deosebite, foarte bine retribuite, în industria construc-
toare de maşini şi cele adiacente acesteia, în industriile bunurilor 
de consum şi în industria alimentară. Aceste ramuri industriale 
au atras importante contingente de muncitori din alte zone ale 
ţării, care s-au stabilit în Braşov şi comunele limitrofe, printre 
care şi comunele săcelene, producând importante mutaţii în struc-
tura săceleană a mocanilor, restrângând semnificativ ponderea 
acestora în rândurile populaţiei. Mutaţii mult mai importante s-au 
petrecut după cel de al doilea război mondial, când industria-
lizarea masivă a deschis un front larg doritorilor de stabilire în 
zona Braşovului care a absorbit contingente masive de tineri şi 
de oameni de vârsta a doua în industriile amintite, iar la Săcele 
dezvoltarea industriei electrotehnice prin înfiinţarea uzinei Elec-
troprecizia a atras mii de oameni din zona Moldovei şi Olteniei 
îndeosebi, care s-au integrat fără probleme în atmosfera atât de 
ospitalieră şi atrăgătoare a zonei noastre în care şi-au aflat, pe 
lângă locul de muncă temeinic, sigur şi onorabil retribuit, per-
spectiva unei vieţi civilizate pentru familie şi descendenţii lor.
 În intervalul de timp interbelic, mulţi dintre cei veniţi şi-
au întemeiat familii prin care s-au integrat în viaţa şi tradiţiile 
săcelene, creând astfel nuclee sociale care au încercat, unele cu 
deplin succes, împământenirea în atmosfera atât de sănătoasă al 
modului de viaţă al mocanilor săceleni. 
 Modeste, cum se puteau organiza în anii puterii comu-
niste, reuniunile tradiţionale ale spiritualităţii mocanilor săceleni 
au menţinut aprinsă candela obiceiurilor şi datinilor, farmecul 
întâlnirilor în cadrul cărora se evocau trecutele vremuri, incredi-
bile prin fabuloasele deveniri ale împătimiţilor oieri ce au creat şi 
conferit acestor meleaguri atâta bun renume şi pe deplin meritată 
faimă.
 Din păcate, astăzi, când condiţia economico-materială 
care a susţinut prin secole prosperitatea şi farmecul acestor locuri 
ar putea fi propice renaşterii atmosferei de odinioară, aşa cum 
multe din ţările Europei Apusene o fac, în primul rând pentru a 
oferi noilor generaţii exemplul viu al înaintaşilor, numărul ce-
lor capabili şi doritori de a prelua asemenea iniţiative descreşte, 
ameninţând cu extincţia bazelor de date reale, atât de necesare 
acestui proces regenerator. 
 Scriind aceste rânduri, port în suflet convingerea depli-
nei posibilităţi a refacerii profilului moral şi spiritual al Săcelelor, 
condiţionat, bineînţeles, de o prosperă viaţă economică, aşezată 
pe principiile organizării contemporane a activităţilor productive,

R
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care să ţină seama deopotrivă de tradiţiile locului, dar şi de 
cuceririle ştiinţei şi tehnologiilor, susţinute de o reţea şcolară 
puternică, orientată spre interesele comunităţii şi de intelectu-
alitate înalt profesionalizată şi dăruită respectului faţă de trecut, 
istorie şi etnografie.
 Să fie, oare, aceste deziderate greu de realizat în condiţiile 
unei normalităţi fireşti, pe care generaţia mea a cunoscut-o în anii 
copilăriei şi adolescenţei!?
 Este necesară doar competenţa riguroasă a evaluării 
imenselor resurse existente, activarea acestora de către 
întreprinzători pricepuţi şi oneşti, într-un sistem de gândire 
economică adecvat care să cuprindă până în cele mai mici 
amănunte nu doar procesul productiv, dar şi întregul ansamblu 
de interese al săcelenilor. Am în vedere bucuria existenţei muncii, 
a educaţiei copiilor, a satisfacţiei împlinirilor, inclusiv cea a cin-
stirii memoriei strămoşilor şi a tradiţiilor acestora. Fără îndoială, 
respectarea şi cinstirea tradiţiilor poate deveni o realitate, o 
imanenţă şi nu o manifestare ocazională, de circumstanţă doar, în 
condiţiile unei situaţii economice aflate sub semnul normalităţii 
fireştilor legături şi interacţiuni între toate elementele sistemului 
propriu zonei noastre – pădurea, păşunile, câmpul, activitatea 
în zona industrială-tehnologică, industria alimentară, turismul, 
confecţiile, serviciile, infrastructura rutieră, sistemul de instruire, 
începând cu cel preşcolar, viaţa culturală şi spirituală, religioasă, 
sportivă. 
 Doresc să subliniez  prin precizările făcute mai sus fap-
tul potrivit căruia renaşterea individualităţii, care le-a conferit 
atâta farmec  aşezărilor mocanilor săceleni, se va produce doar 
în condiţiile promovării unei situaţii economice care va con-
sidera echilibrarea tuturor sectoarelor ce s-au afirmat în condiţiile 
normalităţii interbelice ca un deziderat. Să nu uităm că în acea 
perioadă chiar tehnologii de ultimă oră, cum au fost telefonia, 
radioul, folosirea curentului electric, automobilul s-au impus în 
viaţa comunităţii ca nişte momente istorice generatoare de bine, 
de progres şi de confort, pe care mintea mereu trează și receptivă 
la înnoiri a săceleanului nu avea cum să nu le accepte.
 Cum s-ar putea numi viaţa unei populaţii în afara 
trăirii pline de emoţii, a întoarcerii în timp, la amintirile, 
este drept, adeseori purtătoare de gingaşe nostalgii, decât 
searbădă, fără culoare, anostă şi lipsită de acel germene care 
animă existenţa şi o îndeamnă la procesul creator!?
 Ce viaţă este aceea în care nu pulsează fibra legăturilor 
noastre sacre cu familia care ne-a dat viaţă, cu părinţii, buni-
cii şi rudele noastre apropiate, cu care am împărţit de atâtea 
ori bucuriile şi tristeţile inevitabile ale trecerii, în mijlocul 
cărora ne-am trăit sărbătorile, aniversările şi comemorările, 
toate parte integrantă a vieţii, absenţa cărora este tot mai 
resimţită odată cu sporirea anilor pe care îi purtăm de la o 
vreme tot mai anevoios!?
 În comunităţile care au avut de-a lungul anilor şi dece-
niilor şi chiar al veacurilor parte de linişte şi bunăînţelegere tre-
cerea, de la o vârstă, peste încercările vieţii se face mai lesne, 
iar convingerea împlinirilor şi a datoriei faţă de cei apropiaţi 
sufletului tău se înscrie în firescul anotimpurilor vieţii, primite 
cu seninătatea omului străluminat de înţelepciune. Ce fericit este 
semenul şi fratele nostru-omul de binecuvântarea existenţei sale 
şi a trecerii prin dumbrăvile vârstelor, înconjurat de tradiţii, obi-
ceiuri şi datini, toate, cândva, izvorâte din seninătatea inimii atât 
de doritoare de bine şi frumos!
 Oamenii, care de sute de ani s-au împământenit într-un 
anume loc, au dobândit nu doar o experienţă a binelui material, 
asigurându-şi pentru ei şi pentru urmaşii lor „o zi de mâine” din 
ce în ce mai îmbelşugată, mai lipsită de griji, dar şi seninătatea 
mulţumirii sufleteşti a traiului în pace, înconjurat de iubirea ce-

lor apropiaţi ca înrudire, dar şi a celor ce le dăruiesc afecţiunea 
şi frumosul crescut în suflet pentru a fi dăruit la zile anume, de 
sărbătorile creştine şi cele ale neamului, de aniversări, la nunţi, 
botezuri şi petreceri tradiţionale şi chiar cu prilejul evenimentelor 
mai triste, când spiritul solidarităţii este chemat să aline inimile 
greu încercate.
 Munca împlinită cu spor şi plăcere, munca ce atrage 
admiraţia şi stima comunităţii, „numele bun” al fiecăruia dintre 
noi, conferă fiecărui individ dintr-o comunitate personalitate, 
pe care acesta, în condiţiile normalităţii vieţii, se străduieşte 
să şi-o sporească, să şi-o consolideze, atât prin contribuţia sa 
profesional-materială la efortul general, cât şi  prin participarea la 
viaţa spirituală a obştei, ce îşi află manifestarea în amintitele deja 
tradiţii şi obiceiuri specifice fiecărei zone existenţiale.
 Cei veniţi de pe alte meleaguri şi stabiliţi în cadrul 
comunităţii datorită diverselor circumstanţe ale vieţii, cum sunt 
căsătoria, profesiuni, obligaţii de seviciu, trebuie să fie primiţi cu 
căldura confratelui purtător de gânduri bune şi experienţa de viaţă 
cândva folositoare propăşirii vieţii obştei. Săcelenii au fost prin 
timp, nu o dată, părinţi adoptivi, destoinici şi plini de afecţiune 
sinceră, fapt care i-a determinat pe mulţi dintre cei ce au ajuns 
pe meleagurile noastre prin diverse împrejurări ale vieţii-simple 
treceri, serviciu militar, repartizări după absolvirea unor instituţii 
de învăţământ superior sau, pur şi simplu, găsirea unui loc de 
muncă-să se stabilească aici la noi, să-şi întemeieze familii şi să 
se integreze în spiritul comunităţii. Nu cred că greşesc afirmând 
că sunt foarte mulţi aceia, aparţinând tuturor categoriilor sociale, 
care au devenit săceleni onorabili şi care acum se mândresc cu 
apartenenţa lor la tot ceea ce le-a oferit această atât de onorabilă 
comunitate umană.
 Sunt ferm convins că în următoarele decenii, când nor-
malitatea vieţii se va aşeza în fireasca sa albie, vechile tradiţii, 
cândva născute din experienţa săceleană, cum sunt tradiţia oieri-
tului, cea a prelucrării raţionale a lemnului şi a altor daruri ale 
pădurii, cultura cartofului şi a sfeclei de zahăr, cultura legumelor, 
şeptelul şi industria cărnii şi cea alimentară în general, vor favori-
za o prosperitate de invidiat, bineînţeles în condiţiile tehnologice 
şi agrotehnice pe care ni le va oferi tehnica modernă, prezentă 
deja în multe ţări europene.
 Niciodată nu mi-a trecut prin cap să renunţ la ideea unor 
Săcele aflate sub semnul unui continuu progres tehnologic, im-
plementat în viaţa gospodăriilor mocanilor şi cele ale confraţilor 
maghiari, cum au fost de pildă folosirea curentului electric nu doar 
pentru iluminat, chiar de la jumătatea anilor 20 ai trecutului secol, 
ci şi a  diferitelor utilaje, a tractoarelor şi a camioanelor acţionate 
de motoare Diesel, a telefoanelor, a radioului, la începutul anilor 
30, a maşinilor agricole, a mijloacelor de transport în comun, prin 
crearea unei linii proprii de autobuze (1940, ACS), care venea să 
dubleze legătura cu Braşovul asigurată de aşa-numitul „tramvai”, 
care funcţiona de prin anii 90 ai secolului XIX.
 Anii războiului (1941-1945) au întrerupt iureşul avântu-
lui economic interbelic, continuat de industrializarea socialistă, 
oarecum haotică în prima sa fază a anilor 50, dar care a ânţeles 
că Săcelele reprewzintă un areal geografic deosebit de preţios 
din punctul de vedere al resurselor materiale şi umane, cărora 
li se pot adăuga valorile etnografice reprezentate detradiţiile fo-
arte bogate ale oieritului transhumant. Din nefericire, orânduirea 
socialistă a ignorat vectorul esenţial al „doctrinei” transhumanţei 
şi al promovării acestei îndeletniciri – libertatea de mişcare şi 
iniţiativă a oierului – limitându-i astfel perspectiva dezvoltării 
şi, implicit, interesul personal pentru promovarea acestei 
ocupaţii atât de organic legată de pasiunea pentru creşterea, în-
grijirea şi prosperarea turmelor de ovine, dar şi a procesării 
tuturor produselor rezultate din această nobilă profesiune.
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Cine s-a aplecat cu mai multă luare aminte asupra istoriei 
transhumanţei oierilor va constata că, în timp, toate perioadele 
evoluţiei sunt marcate de progres în ceea ce priveşte numărul tur-
melor, al teritoriilor utilizate pentru păşunat şi iernat, dar şi al mij-
loacelor utilizate pentru îngrijirea turmelor şi procesarea laptelui, 
lânei, a cărnii, pentru extinderea preocupărilor în zona agricultu-
rii, ca sprijin al efortului de procurare a nutreţului pentru perioada 
de iarnă, iar cu timpul chiar a agriculturii propriu-zise, cerealiere 
şi celei a porumbului şi chiar a domeniului agrozootehniei.
 Acesta este punctul de vedere care ar trebui adoptat de 
cei ce se vor ocupa de destinul Săcelelor în deceniile viitoare, cu 
amendamentul potrivit căruia în ceea ce priveşte oieritul în noua 
strategie să fie atraşi cei ce se disting nu doar prin pasiunea pentru 
animal şi viaţa sa, dar care poartă în fiinţa lor şi pasiunea pentru 
progres, tehnologia modernă a îngrijirii turmelor, a ridicării ra-
selor de oi la standarde deosebite de rezistenţă şi productivitate , 
lucruri care să le procure deopotrivă satisfacţii materiale şi mo-
rale pe măsură.
 Produsele lactate de calitate deosebită, produsele din 
carne, lână, blănurile îşi vor afla întotdeauna căutarea necesară, 
cu o singură condiţie – calitatea excepţională a produsului 
oferit. Trebuie să ne vindecăm de meteahna lăsată nouă drept 
moştenire de către tovarăşii, aşa-zişi socialişti „lasă că merge şi 
aşa”. Presimt că în curând lucrul de mântuială, făcut în mod in-
corect, deliberat necinstit, neconform cu reţeta tradiţională a 
produsului, va dispare de pe piaţă, va fi blamat, iar producătorul 
pus pe căpătuială necinstită va fi eliminat din circuitul economic. 
Săcelenii de odinioară au dobândit prosperitate şi faimă prin cin-
stea lor, prin onorabilitatea deosebită în relaţiile cu clientela, iar 
un „nume bun” se dobândea odinioară pe parcursul la două 
şi chiar mai multe generaţii, se transmitea din tată în fiu.
 Da, acesta este un adevăr izvorât dintr-o lecţie de viaţă 
pe care generaţia mea o mai ţine minte şi o propune generaţiei 
astăzi în formare, dacă aceasta doreşte să-şi asigure succesul în 
viaţă şi lumea afacerilor. Am mai amintit această idee în scrie-
rile mele publicate în revista noastră – trebuie să avem curajul 
să renunţăm la jumătăţile de măsură, să oferim lucruri care stau 
sub semnul excelenţei şi al superlativului, să readucem în cen-
trul atenţiei vechile reţete tradiţionale, chiar dacă costurile vor 
fi, pentru început, ceva mai mari. Lumea le va aprecia şi nu va 
pregeta să plătească ceva mai mult pentru un produs de calitate 
superioară. Vine o lume care va aprecia performanţele de altădată 
în materie de produse, fie ele industriale, fie ele alimentare, fie că 
este vorba de pâine, de un pahar cu lapte, de o felie de telemea 
sau un burduşel de brânză. Vremea când această mutaţie se va 
produce în mentalitatea oamenilor este pe aproape , eu îi simt deja 
adierea, iar săcelenii mi-ar fi drag să ştiu că vor fi în fruntea lumii 
„celei noi”, care va fi cu atât mai nouă cu cât va şti să aprecieze, 
să reevalueze avantajele lucrului făcut cu temei, onest, în spiritul 
vechilor tradiţii.
 Desigur, dezvoltarea ramurii tradiţionale a oieritului de 
munte va trebui să adopte tot ceea ce ţările cu tradiţii vechi au 
făcut de-a lungul timpului în perfecţionarea civilizaţiei creşterii 
animalelor (adăposturi, hrană, protejarea lor împotriva bolilor), 
dar şi a procesării laptelui în produse atât de gustoase odinioară 
şi căutate chiar şi în zilele noastre de cunoscătorii occidentali 
în variantele lor ideale.Piaţa europeană, cred că şi cea din cele 
două Americi, este şi va fi mereu deschisă produselor lactate şi 
celor din carne care poartă marca excelenţei, iar participarea la 
o competiţie ce implică concurenţa nu va fi niciodată o problemă 
pentru un producător avizat şi competent. De altfel, sunt convins 
că produsul lactat obţinut în condiţiile respectării riguroase a 
reţetelor tradiţionale nu numai că nu va întâmpina dificultăţi în 
afirmare, dar se va impune chiar viguros pe pieţele internaţionale. 

Tot aşa de convins sunt că succesul săcelenilor în acest domeniu, 
idee general valabilă şi pentru alte ramuri alimentare, este acela 
al afirmatei mai sus excelenţe, al reînvierii „brand-ului”, al eta-
lonului atât de preţuit şi admirat în lumea normalităţii de acum 
trei sferturi de veac.
 Acelaşi lucru este valabil pentru turismul cu locaţii în 
familie, purtând un grad foarte înalt al apropierii sufleteşti de 
gazdele ce ar oferi asemenea servicii în casele care dispun de 
condiţii civilizate de „viaţă la ţară”, atât de dorită astăzi de lo-
cuitorii metropolelor şi marilor aglomerări umane. Am în vedere 
case dotate cu toate utilităţile – curte cu livadă, linişte în apro-
pierea pădurii, regim de viaţă simplu, dar foarte ordonat, hrană 
ecologică, posibilităţi de agrement, ce mai, regim „ca la mama 
acasă” sau, mai bine zis, cum a fost odinioară „la mama acasă”.
 Vizitatorul (sezonistul cum i se spunea odinioară) trebuie 
să încerce sentimentul unui profund regret la încheierea perioa-
dei de sejur şi să poarte mereu în suflet dorul revenirii; nu viaţa 
de hotel sau pensiune, ci viaţa într-o casă cu o familie veselă, 
echilibrată, foarte sociabilă, dispusă să creeze acea atmosferă atât 
de necesară unei reale relaxări a citadinului venit din atmosfera 
mereu încinsă şi tensionată a marilor oraşe.
 Viaţa săceleanului va trebui să-şi afle şi alte îm-
pliniri pentru dobândirea doritei şi presupusei prosperităţi a 
următoarelor decenii ale secolului XXI şi asta, în primul rând, în 
zona preponderent tehnologică a vremii. Cred că va fi vorba de 
industria comunicării, a energiei, când acumulatorii, unii chiar 
de proporţia „mini”, vor acţiona mijloace de transport în comun, 
dar, mai ales, individual (biciclete, trotinete, motorete şi maşinuţe 
electrice), aparate de uz casnic şi de uz instructiv şi vor trebui 
să urmeze exemplul din zilele bune ale „Electropreciziei”, care, 
să recunoaştem, a jucat un rol pozitiv în formarea a cel puţin 
două generaţii de săceleni „neoieri”. Săcelenii au demonstrat pe 
parcursul ultimei jumătăţi de veac deosebita lor capacitate şi în 
administrarea şi promovarea industriei construcţiei de maşini, 
oricum am pune problema, baza oricărei organizări modernea 
economiei.
 Pentru promovarea unei economii moderne, săcelenii 
vor trebui să reflecteze în modul cel mai serios la viitorul unei 
industrii care să promoveze „un brand” care să consacre un pro-
dus foarte căutat pe piaţă (mă gândesc la ceva legat de folosirea 
şi producerea energiei hidro, solare sau de altă natură, dispozi-
tive folosite în automatizări, refrigerări, utilaje pentru confecţii, 
industria alimentară) pe care să le alăture produselor agricole 
ecologice, produselor industriei laptelui şi cărnii, confecţionării 
mobilei, turismului, panificaţiei, conservelor din fructe de pădure 
şi ciuperci, etc.
 Ideea care trebuie inoculată tinerei generaţii este aceea 
a superlativului sub semnul căruia trebuie să se afle tot ceea ce se 
produce, se construieşte sau se oferă la Săcele.Numai în acest fel 
vom readuce în primul plan al existenţei vechile tradiţii, obiceiuri 
şi datini şi vom spori interesul pentru etnografia locului, pentru 
valorile morale ale mocanilor săceleni, oameni care s-au bucurat 
de aprecieri deosebite ale tuturor celor ce veneau în contact cu 
ei – clienţi, negustori de brânzeturi, carne, lână şi chiar cultivatori 
ai pământurilor în care au început să-şi construiască gospodării 
complexe, unele dintre ele deosebit de prospere şi ingenioase. 
Doar această cale va asigura, aşa cum am mai arătat, revigorarea 
aspăectelor etnografice ale existenţei mocanilor săceleni, reflec-
tate în disponibilităţile materiale alocate arhitecturii tradiţionale, 
susţinute în infrastructură de tot ceea ce va însemna aspectul 
modern al construirii unei locuinţe confortabile şi civilizate, con-
ferind peisajului urbanistic aspectul atât de dorit al arhitectoni-
cii de odinioară. Acest lucru va fi posibil doar în condiţiile unor 
soluţii de prosperizare a zonei, care să producă resursele necesare 
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alocării unor investiţii care să confere Săcelelui aspectul civilizat 
al unei aşezări urbane care a acceptat modernizarea cu respec-
tarea tuturor datelor etnografice tradiţionale.
 Tuturor acestor gânduri îl adaug pe acela al unui centru 
cultural inexistent încă, în ciuda resurselor materiale de care dis-
pune oraşul, dar şi a resurselor etnografice care se cer de urgenţă 
identificate , înregistrate pentru valorificarea lor cândva, când 
vremurile vor fi mai prielnice pentru aceasta.
 Să nu stăm liniştiţi şi să ne gândim la faptul că normali-
tatea va reveni într-o zi şi pe aceste meleaguri şi atunci se vor 
întreba urmaşii noştri, în modul cel mai firesc posibil, ce a făcut 

generaţia părinţilor şi a bunicilor lor pentru ca modelul, exemplul 
care a generat un mod de viaţă, de gândire, o mentalitate a pro-
gresului continuu să depăşească momentele istorice dificile.
 Săcelele aşteaptă, sunt convins, noua generaţie de 
întreprinzători, cu minte limpede, vizionari, pozitivi care să pună 
de acord bogatele daruri naturale cu nobleţea tradiţiilor şi dra-
gostea, pasiunea pentru înflorirea întru prosperitate a acestui de-
osebit de frumos şi încântător meleag.

Pof. Univ. dr Dimitrie D. Cazacu

URMELE MOCANILOR SĂCELENI ÎN DOBROGEA

uzeul de Etnografie Braşov, împreună cu Muzeul Etno-
grafic Săcele, au organizat o expoziţie tematică despre 
importanţa mocanilor săceleni în Dobrogea, al cărei 

vernisaj a avut loc în ziua de 15 mai 2012, la sediul muzeu-
lui săcelean, sub coordonarea doamnei Ligia Fulga, directorul 
muzeului braaşovean.
 Au răspuns invitaţieireprezentanţi ai instituţiilor de 
învăţământ, cultură, economice, precum şi un numeros public 
din Săcele, Braşov şi împrejurimi. Expoziţia a fost onorată şi de 
reprezentaanţi ai Primăriei Hârşova , printre care părintele Nico-
lae Mândra, parohul bisericii “Sfântul Dumitru” din localitatea 
dobrogeană.
 Atât panourile expoziţiei cât şi prezentarea lor au scos 
în evidenţă aportul familiilor Medianu, Oancea şi Bobeş şi a altor 
familii de săceleni la promovarea şi dezvoltarea economiei agrare 
dobrogene prin toate ramurile sale. 
 Luările de cuvânt au evidenţiat minunatele fapte de 
muncă săvârşite în tăcere şi anonimat ale acestor mocani şi ale 
familiilor lor, fapte care acum, după mulţi ani, trebuie cunoscute 
de noi ca o dovaadă a faptului că numai prin muncă asiduă şi 
cinstită se pot obţine rezultate durabile, avantajoase pentru toţi.
 La recomandarea făcută românilor de Mihail 
Kogălniceanu de a merge în Dobrogea pentru a-i cultiva pământul 
s-au înscris şi mocanii săceleni, cărora li s-au alăturat şi sibienii 
din Sălişte, Tilişca, Jina şi Poiana Sibiului. Ei au cumpărat pământ 
şi au adus pe meleagurile dobrogene, leagăn al creştinismului 
românesc propovăduit de Apostolul Andrei, energii creatoare 
, stăruinţă şi rodnicie în înfăptuiri. De altfel, viaţa mocanilor 
săceleni era şi până atunci legată de ţinutul dobrogean prin bălţile 
Ialomiţei şi Brăilei, unde îşi păşteau oile. Aşa că au pornit la 
drum, găsind loc de popas şi odihnă în comunele Făcăeni, Topalu, 
Piua Petrii şi pătrunzând în podişul dobrogean prin Primitoarea 
Hârşovă. 
 Valul amintirilor rostogolindu-se, ne afundăm în amin-
tirile trecutului  care ne spune că atunci când omul ascultă, Dum-
nezeu lucrează aşa cum s-a întâmplat şi cu fraţii Gheorghe şi 
Ion Golea din Stulung, stabiliţi în comuna Ciocârlia de Jos. Prin 
muncă cinstită au ajuns ca pe sutele de hectare de pământ arabil 
pe care le aveau în proprietate să crească turme de oi, cirezi de vite 
şi herghelii de cai. Meritele gospodarilor săceleni au fost curând 
recunoscute, Camera de Agricultură din Constanţa încredinţând 
preşedinţia sa lui Gheorghe Golea, iar vice-preşedinţia unui alt 
săcelean harnic, Valeriu Roşculeţ.
 În numărul din trimestrul I pe anul 1938 al “Foii Pluga-
rului”, publicaţia oficială a Camerei, se spune că cei ce pun la-
crimi sub brazdă culeg bucurii, bucuriile concretizându-se în prob-
lematica economiei agrare prin: investiţii, înfiinţarea asociaţiilor 
cultivatorilor  de pământ şi creşterea animalelor, rentabiliza-
rea acestora, procurarea tehnicii agricole, vânzări-cumpărări de 
pamânt, amenajarea perdelelor de protecţie.

 Gheorghe Golea 
a trebuit să se retragă, con-
trar voinţei lui, la matca 
săceleană, lăsând urmaşilor 
săi cele mai frumoase amin-
tiri.
 În harta pregătită 
de părintele Mândra cu toate 
traseele mocanilor săceleni, 
se înscrie şi cel ce porneşte 
de la Hârşova şi trece prin 
comunele Horia, Crucea, 
Nicolae Bălcescu, oprindu-
se la Caramurat-Ferdinand-
Mihail Kogălniceanu, iniţial 
ocupaată numai de tătari, 
apoi şi de germani şi români. 
Primul mocan săcelean în 
Caramurat a fost Vasile Popa din Satulung, urmat de Radu Tocitu, 
Radu Moroianu, Valeriu Roşculeţ, Ion Jinga, Costache Şeitan, 
Făşie Butu, Stoian, Petcu, Sasu şi Teşileanu, oameni harnici şi 
energici. Prin munca lor pentru existenţă au dat aşezării stabili-
tate şi au creat civilizaţie prin agricultură şi creşterea animalelor, 
purtându-şi împreună suferinţele, visele, speranţele şi bucuriile. 
Cu timpul, Caramuratul a devenit comună urbană cu clădiri fru-
moase şi instituţii orăşeneşti. Mocanii şi-au ales primar pe Octav 
Moroianu, preot pe Alexe Moroianu, iar prefect pe Belu.
 Printre realizarile comunei se inscriu: infiintarea can-
toanelor, silvic, veterinar, agricol, constructia de drumuri si 
poduri, izlazuri de 350 si de 250 ha, baie comunală, dispensar 
medical, centru cultural, biblioteca comunală, societate de cruce 
roșie și editarea revistei „Ogorul Românesc”.
 Astfel, Caramuratul a devenit un așezământ de oameni 
gospodari, cu deprinderi frumoase, primitori și ospitalieri, dornici 
de petreceri în familie și prietenești, cu vin din abundență pentru 
că numai el așterne veselia și buna-dispoziție pe toate fețele.
 Din 1949, vântul s-a schimbat și a început sa bată 
aducând cu el mari dureri atât la Ciocarlia de Jos cât și la Cara-
murat , oamenilor luânduli-se agoniseala și fiind trimiși în cele 4 
zări.
 Un anonim al Caramuratului a redat în chip nostalgic, la 
12.01.1956, gândurile sale legate de satul natal:
„Caramurat – Caramuratul
E un nume ce se spune apasat
E satul care m-anvatat aratul
Si nu-i ca el mai mandru sat.

E a tineretii mele gazda
Si cuibul visurilor mele.
Le semanam toamna sub brazda

M
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Cand primavara infloreau 
Peste razoare maracinii
Cu soarele mieii zburdau
De se opreau in loc vecinii.

In nopti cu luna, in nopti cu ploi,
In timp uscat sau vremi de moina
Purtam pe camp turma de oi
Cu sufletul prea plin de doine.

Din visuri a ramas doar scrumul
Din tinerete mai nimic.

Azi melancolic privesc la drumul
Ce-l strabateam alt-dat voinic.

Nu mai pot spune apasat
Caramurat – Caramuratul.
E mult de cand plecat din sat
Si nu mai stiu cum e aratul.”

 Sufletele mocanilor nostri morti nu dispar. Ele traiesc in 
lumea ce nu se vede si care ne inconjoara, nu stim unde s-au dus, 
dar stim unde au ramas...In sufletele noastre.

Ec. Dumitru Voinea

 Membrii Asociaţiei Cultural – Sportive „Izvorul” Săcele aduc şi pe această cale un ultim omagiu dom-
nilor Constantin Bobeş şi Gheorghe Ionescu, săceleni devotaţi tradiţiilor şi trecutului acestor minunate plaiuri, care 
au trecut la cele veşnice în perioada scursă de la ultima apariţie a revistei noastre. Dumnezeu să-i odihnească în pace.

INGINERUL ȘTEFAN DUMITRESCU
(1930-1999)

nginerul silvic Ştefan Dumitrescu, din Turcheş, a fost 
un specialist de top în cultura, amenajarea și exploata-
rea pădurii şi un expert  în știința și arta vânătorii. Prin 

muncă şi pricepere a ajuns inspector şef al Inspectoratului Silvic 
Mureş. Ştefan Dumitrescu a fost şi un sportiv de performanţă. A 
făcut parte din echipa de fotbal “Izvorul” şi-a fost cooptat în lotul 
naţional de schi. 
 Cartea scrisă de el „Vânătoarea între pasiune şi decepţii”, 
apărută în 1996, la Editura Tipomur,începe aşa: 
 “Nu am avut  niciodată veleităţi de povestitor, dar 
regăsiri în taina condeiului, în a scrie  despre o poiană cu flori 
galbene, un munte avântat spre cer, un copac rămuros, un asfinţit 
de jăratic, o noapte adâncă şi un răsărit de soare cum mai fru-
mos nu putea fi altundeva decît pe Mărdăgăul din Turcheş din 
Săcele, unde m-am deprins cu frumuseţile acestei lumi, au apărut 
sporadic încă din cea mai frumoasă copilărie şi adolescenţă trăită 
cîndva. Poate că şi casa bătrânească de sub pădure şi luminişurile 
descoperite de timpuriu în Piatra Poienii, pe Valea Muşatului, pe 
Curmătură şi alte locuri tăcute şi fermecătoare   m-au deprins să 
descopăr frumosul, să-l depozitez şi să-l scot la lumină când i-o 
veni timpul”. 
 Lucrarea este cu conţinut cinegetic,este un reportaj des-
pre întâmplări hazlii sau dramatice din viaţa  vânătorilor, dar şi 
un document istoric de excepţională valoare privind obiceiurile 
conducătorilor comunişti de la noi, din „epoca” postbolşevică 
(1964-1989).
 Vremurile frumoase pe care le-am trăit în Săcele, ni 
le reaminteam cu Ştefan, prietenul meu din copilărie, mai ales 
în zilele de odihnă pe care le petreceam la Lăpuşna, din munţii 
Harghitei. Vorbeam pe nesăturate de vacanţele de vară şi de iarnă, 
când urcam împreună Highişul, Piatra Mare, Postăvarul sau 
Ciucaşul, iar mai târziu, când deveniserăm adolescenţi, de maia-
lurile din Poiana Angelescu şi de  balurile mocăneşti.
 Prietenii noştri mureşeni ascultau fascinaţi relatările noa-
stre despre obiceiurile pământului. Ştefan evoca cu amănunte, fără 
zor, cu inflexiuni nostalgice, cum se organizau în fiecare an balul 
strugurilor şi balul plăcintelor mocăneşti. Atunci, în Săcele, spu-
nea el, se isca o stare de agitaţie generală, de aşteptare neliniştită. 
Unii zeloşi se pregăteau cu săptămâni înainte de eveniment. Îşi 
comandau haine noi, îşi cumpărau pantofi, cu alte cuvinte se în-
noiau. Organizatorii balului nominalizau familiile care făceau 

plăcintele mocăneşti şi se comanda necesarul de bere la fa-
brica Zell din Dârste. Se obişnuia ca aceste petreceri să fie des-
chise de un festival, iar capul de afiş îl deţinea conferinţa ţinută 
de eminenţi, remarcabili intelectuali care aveau ce spune. Urmau 
recitări de  poezii, coruri şi, obligatoriu, o piesă de teatru mult 
aşteptată şi gustată de public. 
 Orchestra lui Damian îşi distra invitaţii cu hore, sârbe, 
tangouri, valsuri şi foxtroturi. Damian era şeful, dar primaşul, 
violonistul, era Ruja, un ţigan stilat, „domnit”,care ştia ca nimeni 
altul să mânuiască arcuşul, alungind ţigăneşte valoarea notelor 
unei romanţe, ca să stârnească simţirile suferindului. Ruja ne 
arăta deseori un ceas de aur primit cadou de la un  grof. Ţiganul 
i-a cântat ăstuia o noapte-ntreagă cântece de petrecere ungureşti. 
Contele, aburit de licoarea de  Tokaj, de  notele în gamă minoră 
scoase de arcuşul ţiganului vrăjitor şi bulversat de amărăciuni, 
dezamăgiri şi de  pierderea speranțelor, i-a făcut cadou ceasul. 
 Festivalul se deschidea sâmbăta seara la ora 8 şi dura 2-3 
ore după care urma petrecerea cu dans până duminică dimineaţa, 
la răsăritul soarelui. Când marşul dimineţii anunţa sfârşitul 
distracţiei, se stârneau voci dezaprobatoare care însoţeau cadenţa, 
pentru că toţi regretau sfârşitul balului.
 Ştefan le mai spunea prietenilor mureşeni că la aceste 
petreceri se trimiteau fetelor răvaşe, cărţi poştale cu  declaraţii 
de dragoste sau cu epigrame ad-hoc.  Fata care primea cele mai 
multe era declarată regina balului. Ulterior se nominaliza şi re-
gina dansului care-şi alegea un partener cu care dansa în faţa 
asistenţei un vals-boston sau un slow-fox, ca să-şi arate măiestria 
sau frumuseţea şi să demonstreze că alegerea a fost corectă şi bine 
gândită. Se glumea, se râdea, se aduceau critici, se făceau aranja-
mente şi se purtau cochetării. 
 Cei mai mulţi săceleni făceau parte din clasa de mijloc. 
Meseriaşii, negustorii, proprietarii de oi şi de pământ erau majori-
tari. Mai exista un număr destul de mare de funcţionari publici, 
învăţători, profesori de liceu şi  universitari, judecători, avocaţi 
şi medici, toţi cu ţinută morală cutumiară şi o  înaltă calificare  
profesională, culţi, formaţi la şcoli şi universităţi de prestigiu. Oa-
menii locului erau înstăriţi, dar nu-şi permiteau, din bun simţ, să-şi 
construiască  vile cu 20 de camere. Erau pragmatici, nu vanitoşi. 
Nimeni n-o ţinea într-un dolce farniente. Aşa au fost educaţi de 
mici. Lenea era jenantă şi de batjocură. Toţi munceau, dar ţelul 
strădaniei lor nu era  numai agoniseala. Îşi găseau timp de câteva 

I
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ori pe an, vara, să petreacă câteva ore la maialul din Poiana Ange-
lescu sau la cel de pe Curmătura Turcheşului, cu fanfara lui Parea, 
cu mititei, cu bere Zell  şi nu uitau să joace chindia, alunelu sau 
ciuleandra. 
 Distracţia ţinea până la lăsatul serii când fiecare îşi  ve-
dea de drum pentru că a doua zi îl aştepta munca. Dacă vreunul se 
cherchelea, era subiect de discuţie pentru mult timp. Toate acestea 
se păstrau ca o cutumă, iar săcelenii  erau mulţumiţi cu aceste 
obiceiuri şi asta până când a dat şi-acolo, peste ei, iama, nenoroci-
rea, marea teroare bolşevică autohtonă. După 1946 toate tradiţiile 
locului au fost anulate dintr-un condei şi regulile reconcepute de 
„sfertodocţi” în vederea  modelării unui „om de tip nou” subme-
diocru, ignorant, neabecedat, duplicitar. Este singurul lucru reuşit 
bine de bolşevicii băştinaşi.
 Într-o dimineaţă splendidă de iarnă, pe terasa cabanei 
din Lăpuşna, înconjuraţi de omăt de-un metru, de liniştea brazilor 
încărcaţi cu zăpadă şi de soare puternic, tolăniţi în şezlonguri, la 
un pahar de cafea şi o porţie sănătoasă de glume, l-am întrebat pe  
prietenul meu:
 - Măi, Fane. Ai fost, nu de mult, la norvegieni, într-un 
stagiu de informare. Cât timp ai stat pe-acolo şi ce obiceiuri mai 
neobişnuite au urmaşii vikingilor?
 - Şase luni. Am umblat prin mai multe ocoale silvice. 
Am văzut  ce şi cum se lucrează pe la ei în materie de silvicultură. 
Sunt amabili, prietenoşi, binevoitori, dar nu sunt comunicativi. 
Ai impresia că sunt distanţi sau neprietenoşi sau posaci, dar nu-i 
tocmai aşa. Uite, la terminarea stagiului, mai mulţi colegi nor-
vegieni au organizat în cinstea mea o petrecere de rămas bun. 
Într-o pădure, la o cabană, au venit vreo cinsprezece colegi să mă 
sărbătorească. La un moment dat i-am întrebat :
 - Bine, dar soţiile voastre nu-s invitate?
 - Nu, mi-a răspuns şeful lor, nu le-am chemat  pen-
tru că dorim să facem o petrecere frumoasă. Nordicii nu ştiu să 
folosească megaevaluări ca noi. Nu pot să spună petrecere pe 
cinste, grozavă, trăsnet, dărâmătoare, nemaipomenită, teribilă, 
apocaliptică, fabuloasă, catastrofală, groaznică, înfiorătoare sau 
soră cu moartea. În mare linişte am intrat cu toţii în cabană şi ne-
am aşezat la masă. Unul dintre colegi a împărţit nişte pahare din 
lut ars, de  dimensiuni  mici, iar  altul le-a umplut cu whisky, ochi. 
Toţi, ca la comandă, au ridicat paharele cu mâna-ntinsă la nivelul 
gurii  şi, ex abrupto, au turnat tot lichidul pe gât. Nimeni  n-a scos 
o vorbă, un sunet. Nu s-a urat, nu s-a toastat, nu s-au făcut  glume. 
Era o tăcere mormântală. Aşa a continuat petrecerea cu “secarea” 
paharelor câteva ore, fără poticneli, până când toţi, pe rând, au 

părăsit sufrageria - direktion gerade aus-  la culcare. Se făcuseră 
„praf”. Nu ştiam ce să-mi spun. Eram încurcat, zăpăcit, stingherit. 
Nu mă simţeam în largul meu.O seară întreagă să goleşti pahar 
după pahar, fără o vorbă, fără o glumă, fără râs, fără muzică, fără 
voie bună, nu mai văzusem în viaţa mea o asemenea distracţie.
 A doua zi, când am coborât în sufragerie, am întâlnit acolo 
o parte dintre colegi. Stăteau pe scaune în jurul mesei, mahmuri, 
fără să scoată o vorbă.
 - Bună dimineaţa, am zis eu destul de tare şi apăsat. Toţi 
mi-au răspuns amabil, dar cu efort. Am găsit un scaun liber lângă 
şef. La un moment dat, mi s-a adresat pe un ton sincer, degajat,  
firesc:
 - Ei, ce zici. Ce bine am petrecut aseară. A fost o distracţie 
foarte frumoasă. Nu mă aşteptam ca sărbătoarea noastră să 
reuşească atât de bine şi să fie atât de plăcută.
 - Şi tu ce-ai răspuns la aprecierile lui?
 - Am rămas bouche bée. La un asemenea punct de ve-
dere  n-ai replică. Într-un târziu am îngânat un da evaziv, de  
circumstanţă şi de politeţe şi-am fost cât pe-aci să fac o gafă şi să-i 
spun de minunatele şi fermecătoarele noastre petreceri săcelene 
cu muzică, cu dans,cu glume, râsete, flirturi, bârfe, chemări, aran-
jamente, cereri la orchestră, anunţuri, prezentări de persoane şi cu 
jocuri.Îl vedeam  în faţa ochilor pe prietenul nostru şi vecinul meu 
Puiu, care, la un bal, se „afumase” binişor. Poruncitor, i-a cerut lui 
Parea trompeta. A atenţionat sala şi apoi a anunţat cu glas ferm: 
Îl veţi auzi acum pe Tino Rossi la piston. Cu trompeta în sus, cu 
trompeta în jos, cu trompeta în marş pe scenă, în poziţie de drepţi,  
fandare înainte, fandare lateral, în hohotele de râs ale spectato-
rilor se chinuia să ia o notă, dar trompeta, Luft, nu-l asculta. Toată 
lumea ştia că şansonetistul francez Tino Rossi nu avea nici în 
clin, nici în mânecă cu trompeta, de aici şi comicul. „Comedia 
franceză”, un fel de nimic pe lângă ce făcea vecinul nostru. Ce 
vremuri, ce petreceri, ce veselie, ce sărbători, ce OAMENI !! 
 Ascultându-i povestea lui Ştefan, gândul mi-a fugit la zi-
sul poetului franţuz: „Unde sunt ninsorile de altădată”? Unde sunt 
petrecerile săcelene de altădată? zic eu. Unde-i acea lume harnică 
,onestă, condusă de cutume?
 Peste noi, cam de mult timp s-a abătut cenuşiul depri-
mant, roşul agresiv, cărămiziul mohorât şi plumburiul analfabeti-
zant, iar consecinţele le plătim cu dobândă  şi astăzi.
 „Trei culori cunosc pe lume”!!!
   Hei, voi acestea, aţi amuţit?!

Dr.Onoriu Corfariu

CRĂCIUN

irabilă,
înseninată
şi dalbă-aniversare,

mărturisind un început,
mereu grăunte de speranţe vii,
izvoditor de bucurii,
de amintiri
şi nostalgii,
de doruri şi mistere,
adevărate giuvaere,
izvor de linişte
născută în limpezimi celeste
E timpu-acum
când toate darurile aceste
asupră-ne pogoară înfrăţite,
purtate de solia gândului curat,

adus cu-atâta gingăşie
de cântecul colindului străbun
în pragul casei gingaş murmurat 
-n Ajunul zilei de Crăciun.

Prof. Dr. Dimitrie D. Cazacu
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acă ar fi să parafrazăm, atemporal şi obiectiv, titlul unei 
pelicule cinematografice de pe vremuri „Muzica e viaţa 
mea”, atunci am descoperi chiar filmul vieţii profeso-

rului braşovean Ştefan Stanciu, personalitate emblematică pen-
tru peisajul cultural al renumitei aşezări de la poalele Tâmpei, 
Braşovul celei de a doua jumătăţi a secolului trecut, botezat o 
vreme, pe nedrept şi umilitor, „Oraşul Stalin” sau, neoficial, ... 
„Cetatea Roşie”! Timpurile de terfelire a memoriei neamului, să 
sperăm c-au apus pentru totdeauna!
 Ştefan Stanciu a văzut lumina zilei pe 24 februarie 1913 
în localitatea Sângeorgiu de Pădure, aşezare pitorească pe râul 
Tărnava-Mică care taie aşezarea în două şi, după cum arătă pro-
fesorul Stanciu într-un memoriu postum: „...Tărnava-Mică curge 
prin grădina părintească, curge, curge frumos până la Blaj, unde 
întâlneşte Târnava-Mare, unindu-se cu ea până la Teiuş, unde se 
varsă în Mureş ...” .
 Lumea satului ardelean e lumea lui Octavian Goga, a lui 
Aron Cotruş sau Lucian Blaga. Familia lui Ioan şi lelea Florica 
Stanciu era una stimată, ca fiind recunoscuţi gospodari ai locului, 
o familie darnică şi evlavioasă.  
      Copilul Ştefan se naşte sub zodia contrariilor. Îl 
impresionează, de la început, două edificii impunătoare ale satu-
lui natal: biserica ortodoxă, frumoasă şi impunătoare, „clădită în 
stil bizantin, albă, scoasă parcă din spuma mării”, dar şi fortăreaţă 
inexpugnabilă în calea celor ce aveau intenţia de a o preface în ... 
„biserică protestantă” după exemplul nefericit al „Hagiei Sofia” 
de la Constantinopol. Şi, tot acolo, în mijlocul satului, fiinţa un 
castel medieval, relicvă a unor vremuri apuse, propretatea unor 
grofi scăpătaţi sub numele de Schuller, austrieci prin origine. 
Primele clase le face la Sângeorgiu de Pădure. La început îl are 
ca învăţător pe unul Tiberiu Laşiţă de loc din Lancrămul lui Bla-
ga. Pentru elevul silitor şi bine educat, acesta era o adevărată 
„catastrofă” şi, pe de-asupra, vorba lui Creangă, dascălul „avea 
şi darul suptului”, băutura fiindu-i zilnic tovarăşul cel mai bun! 
Elevii promovau clasa, dar nu ştiau mai nimic, mai cu seamă în 
domeniul scris-cititului, deoarece pe la casele lor, românii vor-
beau mai ales ungureşte. Salvarea a venit de la învăţătorul lo-
cal Victor Pop. Om ager şi priceput, de toată lauda în mijlocul 
constătenilor lui. Obştea satului îi spunea cu respect „Domnu Di-
rector sau Igăzgătăul nost”. Victor Pop era cunoscut şi recunoscut 
în tot judeţul Mureş. Îi spunea adeseori baciului Ion, că „Ştefan 
merge bine cu învăţătura” şi că ar fi bine dacă l-ar face învăţător 
aici în sat, că a citit el în „Universul” (la care era abonat) că Mi-
nisterul Învăţământuli acordă burse pentru elevii din şcolile nor-
male şi că se simţea atunci lipsă de învăţători români în Basarabia 
şi Secuime”.
 Aşa că, tatăl obţine de la primărie un „Certificat de pau-
peritate” şi copilul e înscris la Şcoala Normală din Sibiu, aceasta 
întâmplându-se şi cu ajutorul unchiului Elisei Cocişiu, şef de post 
la jandarmi, în localitatea Lisa, din fostul judeţ Făgăraş. Peste ani, 
profesorul Stanciu îşi aminteşte că „... Acest unchi i-a spus tatălui 
meu că aici am să învăţ repede şi bine să vorbesc româneşte, pen-
tru că în Sângeorgiu şi acasă şi pe stradă (pe maidan) se vorbea 
numai ungureşte ...” 
 Viitorul profesor de muzică îşi mai aminteşte: „... Eram 
la ora de botanică, la domişoara Maria Rociu, la Sibiu, când 

apare pedagogul Săvuţiu, 
la mijlocul orei, şi întreabă, 
care este elevul Stanciu 
Ştefan. Mă ridic în picioare şi 
răspund: Eu sunt. – „Să vii cu 
mine la dl. director al Şcolii 
Normale. Mă speriasem şi-i 
spuneam pe drum d-lui peda-
gog: - „Dar eu n-am făcut 
nimic. De ce mă duceţi la dl. 
director?” 
 Îmi răspunde scurt: 
„Ai să vezi”. Mă introduce 
în cabinetul directorului 
arhimadrit dr. Vasile Stan, 
o persoană impunătoare, cu 
barbă mare şi cu ochelari 
cu ramă de aur”. Acesta mă 
întreabă: Cum te numeşti, băiete? De unde eşti? Ia scrie-ţi aici 
numele! Mi-am scris numele caligrafic: Stanciu Ştefan. Atunci, 
Preasfinţitul arhimadrit îmi spune: „Dar ce este cu bazaconia asta 
de pe Extrasul tău de naştere? Ia, uită-te şi tu ce scrie aici: Sz-
táncsuly István. Te rog să-i spui tatălui tău să facă o cerere la 
judecătorie prin care să ceară imediat modificarea Extrasului tău 
de naştere, să fie scris în româneşte. Altfel, vei avea necazuri 
dacă ţi se va trece pe diplomă acest nume falsificat ...”. Am ple-
cat uşurat la clasă şi apoi am făcut cererea aşa cum m-a învăţat 
dl. director arhimandrit dr. Vasile Stan, directorul Şcolii Nor-
male din Sibiu”. La această vestită Şcoală confesională, Stanciu 
are profesori remarcabili: Timotei Popovici, George Maior sau 
Nicolae Oancea. Sub cupola Catedralei Mitropolitane din Sibiu, 
tânărul vlăstar de pe Târnave îşi îndumnezeieşte sufletul şi mint-
ea sub vraja cântecelor bisericeşti, a priceasnelor şi axioanelor, 
răspunsuri mari şi emoţionante la Sfânta Liturghie, în limba cu-
rat românească a moşilor şi strămoşilor săi. Profesorul braşovean 
Stanciu îşi mai aminteşte: „Aşteptam postul Paştelui ca să aud 
corul cântând „De Tine se bucură ...” de Gh. Dima. Învăţasem 
după cor partea contrapunctică „Lauda fecioriei”. De asemenea, 
îi plăcea enorm de mult „Imnul de Mărire” a lui Nicolae Oancea, 
care până astăzi este o piesă de concert de mare elfect, care te 
îndeamnă la rugăciune şi meditaţie”. Îşi mai aduce aminte Ştefan 
Stanciu şi de vraja neasemuită a colindelor care i-au înveşmântat 
copilăria în clipe fericite, l-au transpus pur şi simplu în lumea ba-
smelor. Aceste sfinte clipe legate de Sibiul de altădată l-au deter-
minat să devină profesor de muzică dar mai ales dirijor. „Eu i-am 
iubit pe toţi profesorii mei” declara la vârsta senectuţii profesorul 
de muzică Ştefan Stanciu de la Braşov. 
 Acest sentiment primordial – IUBIREA – s-a revărsat 
apoi cu dărncie şi generoziate asupra generaţiilor de copii pe care 
i-a învăţat şi i-a determinat să îndrăgească melosul, educându-i 
cât se poate de corect. Iubirea s-a revărsat şi asupra soţiei şi co-
legilor, asupra prietenilor şi nu în ultimul rând asupra destinelor 
poporului român, a istoriei şi limbii sale, tradiţiilor şi obiceiurilor, 
atât de bogate şi de variate, de care se simţea legat prin mii şi mii 
de fire invizibile. Deoarece avea rude la Făgăraş, după cum am 
relatat mai sus, în calsa a IV-a este transferat la Şoala Normală din 

„UN MARE ROMÂN DE PE TARNAVE, APRECIAT MUZICIAN LA BRAȘOV – PROFESORUL 
ŞTEFAN STANCIU” (1913-1994)

                                                           Moto: 
„La noi sunt cântece şi flori 
Şi lacrimi multe, multe ...”

O. Goga

D
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acest oraş, unde are profesori pe Vasile Buică şi Coriolan Simu, 
un bănăţean talentat şi dibaci violonist. Acesta l-a iniţiat în muz-
ica lui Ioan D. Chirescu, D. I. Kiriac sau Ion Vidu. Stanciu n-a 
uitat o clipă că profesorul său Vasile Buică l-a învăţat să cânte la 
vioară şi, foarte important, tot acesta i-a dat prima oară bagheta de 
dirijor iniţiindu-l, cu migală, în arta dirijatului, darea tonului, ges-
tica mâinilor, mimica, etc. În vacanţe, la Sângeorgiu, citea mult, 
aşa „printre picături”, în răstimpul când uneletele agricole „se 
odihneau” şi ele după istovitoarea muncă a câmpului. După ani 
buni, profesorul Ştefan Stanciu îşi mai aminteşte: „.. Îi însoţeam 
pe-ai mei la fân, la secerat, la treierat, acolo, pe batoză sau în 
spatele acesteia, la pleavă sau la paie. Eram plin de praf de nu 
mă mai cunoştea nimeni... Dar, după o baie bună la Târnavă, ce 
era binefăcătoare şi reconfortantă, adormeam în fânul de curând 
cosit, sus, în şopronul nostru ...”. 
 Se împrieteneşte cu Rudi (Rudolf) care învăţa la liceul 
din Tg. Mureş şi, în paralel, studia şi pianul. Cântau, unul la pian 
iar celălalt la vioară. Contactul cu muzica lui Felix Mendelshon 
Bartholdi, dar mai ales cu Capriciile şi Concertul în sol major 
de Beethoven, cimentează această prietenie la care se adaogă 
şi contactul cu marea bibliotecă a familiei Schuller, cu cărţi în 
limba maghiară. Lucrul acesta nu l-a împiedicat pe tânărul român 
Ştefan Stanciu să conchidă, realist, că „... Indiferent în ce limbă, 
cultura generală e una”. A citit cu nesaţ, puiul de român de pe 
Târnave, în limba maghiară, pe Tolstoi şi Dostoievschi, pe marele 
Shakespeare, Victor Hugo, Al. Dumas, pe Arany Janos, Moricz 
Zsigmond, pe Imre Madacs, cu a sa „Tragedie a omului”, tradusă 
admirabil de către Octavian Goga în româneşte. Nu neglijează, 
în paralel, nici valorile clasice ale literaturii române: Sadoveanu, 
Cezar şi Camil Petrescu, Duiliu Zamfirescu, Trilogia istorică a lui 
Barbu Şt. Delavrancea, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu etc. Îşi 
procurase ediţiile de buzunar cu poeziile lui Eminescu, Coşbuc, 
Topârceanu şi alţii. Ca-ntr-un tablou idilic de Grigorescu citea 
liniştit în carul cu fân, iar vitele ştiau drumul spre casă fără a da 
vreodată greş ... 
 În anul 1932 absolvă Şcoala Normală şi este numit 
învăţător în comuna natală. La şcoală, dă peste un „harmoniu” 
căruia impropriu, i se zicea „orgă”, dar care i-a fost de mare folos 
în activitatea de pionierat. 
 Începe acum să pregătească minuţios formaţii corale 
şi studiază asiduu tratatele de armonie ale lui Marţian Negrea şi
Alexandru Zirra. Înjghebează un cor mixt de vreo 80 de persoane 
de diferite vârste. Corul acesta dădea răspunsurile la Sf. Liturghie 
sub cupola impunătoarei biserici ortodoxe de la Sângeorgiu de 
Pădure. Serbările erau foarte reuşite. În perioada interbelică co-
muna Sângeorgiu este „dezlipită” de judeţul Mureş şi trecută la 
judeţul Odorhei. Între timp, învăţătorul Stanciu Ştefan îşi satisface 
servicul militar obţinând gradul de sublocotenent în rezervă. La 
unul dintre spectacole este remarcat de prefectul judeţului care era 
însoţit şi de protopopul Sebastian Rusan, care după anul 1945, în 
timpul guvernului dr. Petru Groza, ajunge mitropolit al Moldovei. 
Aşadar, Ştefan Stanciu este adus la Odorhei ca învăţător la Şc. Nr. 
1, şi dirijor al corului bisericesc de la Catedrala ortodoxă. Acestea 
se petreceau în toamna anului 1937. Are ambiţie şi-şi dă diferenţa 
la liceul „Şt. O. Iosif” din localitate şi totodată obţine diploma 
de bacalaureat. În timpul celui de-al doilea război mondial este 
concentrat la Şcoala Militară din Bucureşti, pe Dealul Spirei. 
Alcătuind şi aici un cor „de toată frumuseţea”, sublocotenentul 
Ştefan Stanciu impresionează asistenţa şi mai ales pe comandan-
tul şcolii, colonelul Aurel Runceanu cu sprijinul căruia va urma 
cursurile Conservatorului din Bucureşti. Aici îi are profesori 
pe: I. D. Chirescu, Dimitrie Cuclin, George Breazul, Constantin 
Brăiloiu, Antonio Castaldi şi alţii. Profesorii erau foarte exigenţi. 
Anul 1940. La numai trei zile după cedarea Ardealului de Nord 

în mâinile pline de sânge ale fascismului hortist, Stanciu îşi 
părăseşte plaiurile natale, familia, prietenii... cu mare durere în 
suflet. În toamna aceluiaşi an se căsătoreşte cu Elena Finghe, o 
colegă cunoscută într-o comună din Mureş. Nunta va fi tristă, 
la casa socrilor din localitatea Vlădeni, nu departe de Braşov. 
După august 1944 este trimis la Colegiul militar al orfanilor de 
război din Braşov. Mirat, cu o uşoară undă de umor englezesc, 
Ştefan Stanciu notează în memoriul său următoarele: „... Am în-
tors armele spre Apus. De mine, probabil, uitaseră unităţile, iar 
în 1946 am terminat conservatorul. Astfel, am ajuns profesor de 
muzică la Şcoala pedagogică de fete din Braşov”. Stabilit defini-
tiv aici, tânărul profesor ardelean de pe Valea Târnavei – Mici, va 
cinsti aşa cum se cuvine Cetatea lui Coresi şi Honterus, în primul 
rând cu personalitatea sa de excepţie înscriindu-şi numele alături 
de cele ale gloriilor muzicale ale renumitului centru cultural din 
Sudul Transilvaniei, unde au trăit, o parte a vieţii lor, mari muzici-
eni şi compozitori ai naţiunii române: Anton Pann, George Uce-
nescu, Ciprian Porumbescu, Gheorghe Dima, Iacob Mureşianu, 
Tiberiu Bradiceanu, Nicolae şi Timotei Popovici, Nicolae Oan-
cea, Dinu Niculescu, Paul Richter şi mulţi alţii.    
 Desele şi reuşitele concerte din sălile Apollo (Astra), 
Reduta, sau cele de la Biserica Neagră stau mărturie că Braşovul 
s-ar putea numi pe drept cuvânt „Salzburgul românilor”, iar cine 
şi-a urmat studiile în oraşul „Coroanei” nu va uita niciodată ca-
pacitatea intelectuală şi evidenta formaţie spirtuală dublată de 
strădania dascălilor de la vestitele şcoli de aici, în mod deosebit 
pepiniera de talente care a fost şi a rămas Liceul „Andrei Şaguna”, 
unde profesorul Ştefan Stanciu este numit la catedra de muzică cu 
condiţia de a dirija în acelaş timp şi corul de la biserica „Sf. Nico-
lae” din Şchei. În anii 1950-1960 formaţiile corale braşovene au 
susţinut numeroase spectacole având un repertoriu bogat şi variat 
din care lipseau piesele închinate „partidului unic”, dar se găseau 
în schimb cântecele patriotice şi populare sau cele din valoro-
sul repertoriu al muzicii clasice şi universale. De multe ori corul 
primea aplauze la scenă deschisă. În cariera sa pedagogică şi 
dirijorală de peste 40 de ani, Ştefan Stanciu a susţinut faptul că 
„... Prestaţia şi autoritatea dirijorului rezidă, mai întâi de toate, în 
cultura sa genarală şi apoi în cea profesională”. Condiţia de om 
cult este una indispensabilă dirijorului care trebuie să stăpânească 
o solidă documentare în sfera atribuţiilor sale, condiţie de bază 
în ceea ce priveşte asigurarea disciplinei membrilor formaţiei 
corale al cărei prim – performer este dirijorul însuşi. Cei care 
l-au cunoscut în de-aproape, susţin în unanimitate că profesorul 
Stanciu, pe la şcolile unde a predat, a fost o capaciate în ceea ce 
priveşte predarea istoriei muzicii universale. Fiecare lecţie era o 
prelegere de aleasă sărbătoare. De fiecare dată profesorul avea 
o ţinută vestimentară ireproşabilă şi ceea ce-i conferea o mare 
calitate morală era faptul că dumnealui „nu-i pâra” pe elevii 
„indisciplinaţi” la conducerea şcolii sau la domnii diriginţi. 
 La Şcoala specială de doi ani, o adevărată facultate 
muncitorească, studenţii îl stimau mult, încît, după ore îl con-
duceau în grup până la uşa cancelariei. La cursurile de folclor 
sau la cele închinate lui Ciprian Porumbescu, Franz Schubert 
sau Ludwig van Beethoven, studenţii şi eleviI erau încântaţi şi 
de-a dreptul vrăjiţi sub imperiul trăirii artistice. Cu respiraţia 
abia stăpânită se ascultau „cu sfinţenie” „Sonata lunii”, „Apasio-
nata”, „Patetica”, „Sinfoniile a-III-a, a-IV-a , a-VII-a sau a IX-a 
(Eroica)”, „Oda bucuriei”, pe versurile poetului german Frederich 
Schiller, au răsunat pe scenele braşovene, la concerte greu de ui-
tat, pe la concursuri câştigate, unde se realiza un perfect liant între 
orchestra Filarmonicii „Gh. Dima”, sub bagheta lui Dinu Nicules-
cu, şi corurile reunite „Tractorul”, „CFR”, „PTTR” „Învăţământ”. 
De mare forţă artistică erau corurile Liceului „Andrei Şaguna” şi 
Liceului Padagogic, corul Bisericii „Sf. Nicolae”, toate dirijate de 
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acelaşi neobosit profesor Ştefan Stanciu. 
 Muncea mult, istovitor dar nu se plângea pentru că era 
pasionat şi îndrăgostit de cariera şi vocaţia sa nobilă. De multe ori 
zicea: „De m-aş naşte din nou, tot profesor de muzică m-aş face 
...” . Cu mult har şi dăruire didactică cu care fusese înzestrat de 
Bunul Dumnezeu, Ştefan Stanciu a fost un dascăl de excepţie. Se 
spune că era un adevărat magnet. Avea idei clare, iar conţinutul 
ştiinţific al demersului său didactic impresiona prin acurateţea 
organizării activităţilor. Era un sfătuitor şi un desăvârşit padagog, 
un model pentru viitorii învăţători sau pur şi simplu pentru toţi 
iubitorii muzicii de caliate. Nu pot fi uitate unele piese dirijate de 
el şi interpretate atât de emoţionant de către elevii săi: „Valurile 
Dunării” de Iosif Ivanovici, prelucrările „Sara pe deal” sau „La 
oglindă”, dar mai ales „Fantezia pentru cor, pian şi solişti” din 
uriaşa şi inegalabila muzică a lui Ludwig van Beethoven. 
 Printre discipolii profesorului Stanciu se numără oa-
meni de înaltă ţinută artistică şi intelectuală cum ar fi maestrul 
Gheorghe Şolovăstru, bas, prim-solist al Operei din Iaşi, care-
şi aminteşte faptul că „... Domnul profesor era mândru de mine 
fiindcă eram solistul corului, iar eu îi datorez dumnealui întreaga 
mea carieră artistică”. 
 Domnul Şolovăstru îşi mai aduce aminte că, în cali-
tate de solist în corul Liceului „Şaguna”, era acompaniat la pian 
de renumitul interpret Radu Lupu. Zâmbind, artistul ieşean ne 
mai spune că „Domnul profesor Stanciu avea şi o motocicletă 
sovietică K-175 şi că locuia cu familia în curtea Bisericii Negre 
din centrul Braşovului. La rândul domiei sale, doamna profesor 
Elena Criveanu se mândreşte cu faptul că domnul Stanciu a fost 
foarte încântat atunci când i-a predat „cârma” catedrei de muzică 
de la Liceul Pedagogic de la Braşov. 
 O minunată ştafetă a talentelor, având în vedere că doam-
 na Criveanu îi fusese elevă şi solista profesorului Stanciu!
 Un alt fost elev şagunist, domnul prof. univ. Vaşaş Fe-
rencz (Bucureşti) îl numeşte „Un muzician desăvârşit, cald, iubit 
de colegi, o figură distinsă. Când se mai enerva (rar) atunci arun-
ca cu diapazonul, dar nu ne nimerea (râde!). Drept recunoştinţă 
pentru activitatea neobosită a profesorului, dl. inginer Alexandru 
Brin, absolvent al Liceului „Andrei Şaguna” promoţia 1959, a 
avut iniţiativa fixării unei fotografii a profesorului Stanciu în 
podişorul Bisericii „Sf. Nicolae”. 
 De asemenea, în holul Colegiului Naţional „Andrei 
Şaguna” din Braşov, promoţiile anului 1962 şi 1977 au fixat o 
placă  comemorativă din marmură, cu următorul conţinut: „Oma-
giu prof. Ştefan Stanciu 1913-1994”. Pe mulţi din foştii corişti 
braşoveni îi auzeai, cu diferite ocazii spunând: „E o plăcere şi 
de-a dreptul odihnitor să lucrezi cu profesorul Stanciu pentru că 

ştie  ce să ne ceară şi învăţăm repede neplictisindu-ne”. 
 Poate că cea mai fidelă şi sinceră caracterizare a omului 
Ştefan Stanciu şi a familiei sale, a făcut-o doamna Loşonczi, o 
colegă din tinereţe: „Mama ta este o Doamnă, deşi e ţărancă iar 
tu eşti un Domn, de o fineţe sufletească extraordinară ...” „Deşi 
era maghiară, notează profesorul Stanciu, mi-a spus că românii se 
trag din neam de nobili, din romani ...”. 
 Iată aşadar, în concluzie, cum se oglindeşte un arc lumi-
nos peste timp.
 Munca de dirijor, o pasiune mistuitoare, a început-o aco-
lo, pe Valea Târnavei – Mici şi şi-a încheiat-o în mod fericit, în 
inima Braşovului, adică în chiar inima românilor de pretudindeni.
 O trudă de o viaţă, grea dar înnălţătoare. Referindu-se la 
propria viaţă, profesorul Ştefan Stanciu afirmă, cu o undă firească 
de regret motivat: „Ce scurtă a fost!”. Spune Vergiliu în „Geor-
gicele” sale, (III, versul 284): „Fugit irreparabile tempus”. 
 Timpul zboară fără întoarcere, dar lasă urme solide şi de 
luare-aminte pentru generaţii.

Prof. Emilia FEIER
Prof. Liviu DÂRJAN

 Notă: 
 Autorii lucrării de faţă aduc cuvenite mulţumiri doam-
nelor şi domnilor profesori: Ana Ioniţă, Dimitrie D. Cazacu, Ele-
na Criveanu, Valeria Matei, Constantin Catrina şi Petru Ludoşan 
pentru preţioasele informaţii referitoare la viaţa şi activitatea pro-
fesorului şi dirijorului braşovean Ştefan Stanciu. 
 De asemenea, mulţumim amabilităţii domnului Ion Stan-
ciu (nepot) care ne-a înlesnit contactul cu memoriul – manuscris 
rămas post-mortem în grija sa. 

        Bibliografie: 
1. Memoriu autobiografic (Curriculum vitae) – manuscris 

purtând semnătura autorului, paginile 1-15, întocmit la data 
de 15 august 1989.

2. Anuarele Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, anii 
1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974.

3. Dimitrie D. Cazacu: „Colegiul Andrei Şaguna ...” 2011.
4. Simion Toma: „Un templu al culturii: Colegiul „Andrei 

Şaguna” – 150 ani – o monografie a şcolii”, Editura „Concor-
dia”, Braşov, 2000.

5. Steluţa Pestrea-Suciu: „Ierusalimul românesc – Liceul „An-
drei Şaguna” din Braşov, 2001.

RESCRIEREA  ISTORIEI

 scriere istorică se referă la fapte şi evenimente ce 
marchează procesul de evoluţie dintr-un anumit dome-
niu (societate, ştiinţă, artă etc.).  Dacă o istorie nu este 

prezentată în mod explicit drept imaginară, este firesc să presu-
punem că faptele şi evenimentele descrise într-un astfel de text 
aparţin sferei realităţii. Am putea fi de asemenea tentaţi să credem 

că se poate scrie o istorie în care este cuprins adevărul despre 
realitate. Cititorul ar trebui să fie însă conştient, că accesul la re-
alitate prin intermediul unei naraţiuni istorice are limitele sale. 
Indiferent cât de bine documentat este un istoric, el nu va putea 
oferi o perspectivă totală asupra unei situaţii. Niciodată nu vom 
şti tot ce s-a întâmplat. Pe lângă aspectul cantitativ al informaţiei

O
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disponibile este important să avem în vedere şi aspectul calitativ. 
Orice relatare a faptelor constituie în mod inevitabil şi o inter-
pretare a lor. Simpla selecţie şi ordonare a informaţiei favorizează 
anumite concluzii şi oricât ar tinde către obiectivitate, niciun autor 
nu se poate elibera pe deplin nici de propria personalitate, nici de 
influenţele mediului său. Naraţiunile istorice sunt marcate într-o 
mai mică sau mai mare măsură de convingeri personale, concepte 
ştiinţifice şi ideologii, astfel încât nu pot fi considerate adevărate 
la modul absolut. Din aceste motive istoria nu poate fi scrisă o 
dată pentru totdeauna, ci se cere rescrisă în permanenţă, spre a 
face loc unor noi informaţii, perspective şi interpretări. Într-o so-
cietate liberă acest tip de rescriere a istoriei este un exerciţiu în 
care istoricul este şi trebuie să fie permanent angajat.
 Conştientizând ce este posibil din punct de vedere 
omenesc, resimţim totuşi o insatisfacţie de ordin epistemologic 
şi etic. Oricâte istorii se vor scrie, nu putem ajunge la cunoaştere 
deplină şi dreptate unanim acceptată. Există însă o mare diferenţă 
între faptul că nicio istorie nu corespunde realităţii, deoarece re-
alitatea nu poate fi efectiv cuprinsă şi transpusă într-o naraţiune şi 
faptul că anumite istorii nu corespund realităţii, deoarece autorul 
nu prezintă în mod onest informaţiile pe care le deţine. Vorbind 
despre abuzurile memoriei, Tzvetan Todorov amintea exemplul 
unui împărat aztec care ordonase distrugerea tuturor documente-
lor ce conservau memoria scrisă a poporului său, pentru a încerca 
apoi recompunerea din perspectivă proprie şi impunerea unei alte 
tradiţii în scopuri legitimatoare. Rescrierea devine o „reinven-
tare” a trecutului, investit cu rolul de piedestal pentru un cult al 
prezentului. 
 În secolul al XX-lea, regimurile totalitare, de dreapta 
şi de stânga, se folosesc de mijloace similare, ocultând anumite 
evenimente şi interpretând altele în funcţie de interesul propriu. 
Un exemplu în acest sens îl oferă modul în care a fost prezentată 
situaţia României în cel de-al doilea război mondial pe vremea 
comunismului. Istoriografia acelei perioade situează în primplan 
participarea trupelor române alături de Armata Roşie la luptele 
de pe frontul de vest. În schimb, participarea militară a României 
alături de Germania nazistă pe frontul din est reprezenta un su-
biect tabu, iar modul în care fusese etichetată oficial nu ţinea cont 
de faptul că, până la un punct, intervenţia ordonată de Antonescu 
la 22 iunie 1941 a urmărit eliberarea teritoriilor pe care România 
le pierduse în urma ultimatului sovietic din 26 iunie 1940. De 
altfel, protocolul adiţional secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, 
protocol pe care Uniunea Sovietică nu îl recunoscuse oficial, a 
fost trecut şi în România multă vreme sub tăcere. Abia în 1981, în 
manualul universitar de istorie, redactat sub coordonarea profe-
sorului Aron Petric, se precizează faptul că la punctul 3 al acestui 
act era consemnat interesul pe care partea sovietică îl manifesta 
pentru Basarabia, iar partea germană îşi declara dezinteresul poli-
tic faţă de aceste teritorii. Istoriografia de după 1989 şi-a permis 
o abordare mai echilibrată şi se poate observa un efort către o 
istorie sinceră, care prezintă atât aspectele care ne convin cât şi pe 
cele care ne displac în prezent. 
 În societăţile totalitare, politicul nu exercită control 
doar asupra discursului ştiinţific, ci şi asupra celui literar, care 
prin mai larga sa difuziune este susceptibil de a impune mai rapid 
noua istorie. În plus eficienţa manipulatoare a discursului literar 
este sporită de faptul că poate împleti fără reţinere documentul şi 
ficţiunea, iar „invenţia” nu se reduce doar la selecţie, perspectivă, 
ordonare şi interpretare, ca în discursul istoric. În romanul Delirul 
de Marin Preda există de exemplu o scenă pur ficţională, în care 
mareşalul Antonescu ia masa alături de mama sa. Este un episod 
care umanizează în mod evident personajul, distanţându-l de por-
tretul dictatorului sângeros conturat de propaganda comunistă în 
anii ’50. S-a speculat că acestă carte ar fi fost scrisă la comandă, 

deoarece romanul nu numai că a trecut de cenzură, dar se 
încadrează într-un demers mai amplu de reevaluare a participării 
României la cel de-al doilea război mondial, sesizabil începând 
cu jumătatea anilor ’70. În plus, un alt capitol, nu mai puţin condi-
mentat ficţional pare dedicat „tinereţii revoluţionare” a lui Nico-
lae Ceauşescu. Este greu de spus în ce măsură Delirul reflectă şi 
convingerile autorului său, cert este că plăteşte un oarecare tribut 
politicului. 
 Nu toate rescrierile istoriei produse într-un regim totalitar 
sunt instrumente în mâinile regimului. Din contră ele pot fi arme 
îndreptate împotriva lui, cum este cazul Arhipelagului Gulag, 
dar în acestă situaţie şansele de a trece de cenzură şi de a apărea 
în cadrul acelui regim sunt aproape nule. Cartea lui Soljeniţîn, 
ne aduce într-un punct foarte interesant pentru rescrierea isto-
riei, deoarece oferă perspectiva victimelor. De regulă, după o 
confruntare, după o schimbare politică majoră, scrierea istoriei 
acelei întâmplări este monopolizată, cel puţin pentru o vreme, de 
învingători, de cei ajunşi în poziţie de forţă. Roata istoriei se în-
vârte însă şi cei proclamaţi eroi la un moment dat pot ajunge să 
fie consideraţi ulterior călăi. Fapte ce păreau glorioase pot să-şi 
arate o latură de mizerie şi inechitate. După o luptă este de cele 
mai multe ori clar cine a câştigat; de partea cui a fost dreptatea, 
poate rămâne însă o problemă deschisă. 
 Rescrierea istoriei caută adesea să facă dreptate unor 
categorii sau grupuri ignorate în scrierile anterioare. Realitatea 
istorică poate fi abordată dintr-o multitudine de perspective. Is-
toriografia tradiţională opteză pentru o viziune de ansamblu ce 
înregistrează doar evenimente, personalităţi şi mase. Selecţia fap-
telor relevante este strictă şi necruţătoare. Istoriile vieţii private 
au scos în schimb din uitare cotidianul şi oamenii obişnuiţi, re-
cuperând frânturi din infinitul faptelor mărunte. Feminismul s-a 
revoltat împotriva androcentrismului şi a adus în discuţie faptele 
şi rolul femeilor. Aceste şcoli şi direcţii istoriografice moderne 
care şi-au îndreptat atenţia asupra aspectelor considerate până 
atunci secundare, păstrează totuşi perspectiva integratoare. Tex-
tele literare îşi permit abordări mai inedite. În literatură, istoria 
poate fi surprinsă din perspectiva unui personaj implicat care nu 
înregistrează ansamblul, ci frânturi şi detalii (exemplul cel mai 
cunoscut îl oferă Mănăstirea din Parma). Ceea ce într-o naraţiune 
istoriografică are coerenţă, poate părea absurd din perspectiva 
unui om prins în vâltoarea evenimentelor. În măsura în care sur-
prinde o trăire autentică, textul literar este susceptibil de a ne
apropia de realitatea istorică, în ciuda caracterului său ficţional.
 Sintetizând, putem afirma că rescrierea istoriei este în 
principiu un fenomen firesc şi necesar, care cunoaşte însă şi forme 
condamnabile. Contribuţiile la rescrierea istoriei vin atât dinspre 
domeniul istoriografiei, cât şi dinspre cel literar şi sunt legate ade-
sea de un sentiment al dreptăţii, al adevărului sau al autenticităţii. 
Existenţa unor înrudiri între modaliăţile ştiinţifice şi cele literare 
de rescriere a istoriei se explică prin aceea că şi textul istoric este 
în fond un artefact literar şi funcţionează pe aceleaşi principii. 
Astfel, studiul rescrierii istoriei solicită atenţie şi pentru chestiuni 
narative, precum problema perspectivei. Rescrierea istoriei are 
meritul de a completa un tablou, ce va rămâne însă, în mod inevi-
tabil, incomplet şi doar un tablou, adică o reprezentare a realităţii 
şi nu realitatea în sine. De ce ar trebui să ne intereseze faţetele 
multiple ale realităţii şi de ce nu avem voie să pregetăm în efortul 
de a le descoperi şi cunoaşte? Pentru că nevoia de a înţelege ceea 
ce ni se întâmplă ne defineşte ca oameni, iar înţelegerea nu este 
o stare, ci un proces, o acţiune. În momentul în care ne oprim, ne 
oprim pentru că am ales, nu pentru că am înţeles.

Diana Florea
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SISTEMUL COMUNIST

etapersonajul cel mai de temut din 
“Jurnalul fericirii” apare doar ca o 
umbră permanentă şi ameninţătoare. 

La acest nivel al lecturii, cartea se consti-
tuie drept o radiografie document cu valoare 

incomensurabilă pentru cei ce n-au cunoscut adevărata faţă a unui 
sistem dictatorial.
 Universul concentraţionar nu este doar o închisoare 
a regimului în care sunt supravegheaţi cu maximă atenţie toţi 
cei care au altă părere politică decît cei aflaţi la guvernare, este 
definiţia gulagului românesc pentru întregul sistem comunist din 
perioada anilor 1950 - 1960.
 “Jurnalul fericirii” debutează incoativ cu un testament 
politic. Autorul propune ingenios trei soluţii eseistice pentru a 
scăpa curat din sistem. Soluţia întîi: a lui Soljeniţîn. Inadaptatul 
faţă în faţă cu Securitatea îşi impune ideea că deja este mort şi ca 
atare nimeni nu-i mai poate face nimic. Cum nu se poate muri de 
două ori, din postura de mort se poate sfida orice sistem, oricît 
de absurd ar fi. Soluţia a doua: a lui Alexandru Zinoviev. Totala 
inadaptare în sistem. Nonconformistul nu trebuie să aibă domi-
ciliu, acte, serviciu, familie pentru a nu se face presiuni asupra 
lui. Asta-nseamnă că “e liber, e liber, e liber”. Este un soi de 
vagabond nomad, un outsider care nu poate fi încorsetat în nici un 
sistem pentru că nu face parte din el. Soluţia a treia: a lui Winston 
Churcill şi Vladimir Bukovski. Propune o abordare în forţă a siste-
mului. Împotrivirea cu orice chip şi sub orice formă. “Te înfrîng: 
le sfidezi. Eşti pierdut: ataci”. Este o soluţie tip ”care pe care”, 
pentru esenţe tari ce au convingerea că pot lupta pînă în pînzele 
albe. Presupune totui o mediatizare puternică a luptei, altfel siste-
mul înghite uşor, cu tot cu oase, un astfel de revoltat necunoscut. 
Închisorile comuniste de la Aiud, Piteşti, Gherla, Jilava, Canal, 
din Siberia şi de oriunde, au fost pline de cazuri în speţă.
 De ce este atît de periculos acest personaj malefic, siste-
mul comunist? Pentru că e inuman şi antiuman. “Jurnalul ferici-
rii” oferă una dintre cele mai cutremurătoare mărturii de detenţie 
din literatura română, caracterizînd un personaj nepalpabil şi ab-
stract, dar totodată (oximoronic) foarte concret. Prin instrumen-
tul său direct, Securitatea, sistemul comunist atacă cu virulenţă 
distrugătoare oameni şi idei ce nu-i sunt pe plac. Anchetatorii, 
cu ochelari negri, “sunt semnul şi pecetea fiarei, tată al minciu- 
nii şi  prinţ al tenebrelor, voievodul întunecimii”. Sistemul, prin 
mîna lungă a Securităţii şi ai altor torţionari, se autocaracterizează 
indirect prin metodele folosite. “Cu mine – precizează deţinutul 
Nicolae Steinhardt - a preferat-o pe a îndelung repetatelor lo-
viri cu capul de pereţi; alteori sunt călcat în picioare (poartă 
cizme)”. Uneori e bătut cu ranga şi ameninţat cu moartea. Între 
timp unii colegi de detenţie mor, stinşi în bătăi prelungite. Siste-
mul nu iartă nimic. Se adaugă înfometarea, nesomnul şi mai ales 
înfrigurarea, căci celulele nu sunt încălzite, iar pe jos gardienii 
toarnă apă  ca să-i împiedice pe deţinuţi să se aşeze. Sadismul 
sistemului depăşeşte orice imaginaţie. Nu numai Gherla şi Jila-
va sunt manifestări ale Antihristului. În celulă apar noi colegi 
de la Aiud care relatează “amănunte autentice despre Ţurcanu 
şi reeducare”. Torţionarii au o imaginaţie morbidă, o patologie 
specifică doar bolnavilor mintali, neîntrecută nici măcar de dia-
volii care pot născoci chinuri cumplite. “Căţărări cu unghiile pe 
ziduri... Excremente mîncate. (Se socoteşte privilegiat cel care-i 
pus să şi le mănînce pe ale sale)... Preoţi siliţi să facă onanie... 
Orele de somn reduse la patru...” Cum se poate rezista în lup-
ta inegală cu acest sistem terifiant care permite, încurajează şi 
instituţionalizează astfel de practici? Nicolae Steinhardt propune 
în acest monumental Jurnal al fericirii a patra soluţie: salvarea 

prin credinţa nestrămutată în Dumnezeu.
 Soluţia încreştinării le depăşeşte pe celelalte trei pentru 
că este piatra unghiulară, piatra de poticnire, piatra de cremene 
din care sar scînteile revelate de divinitate. Ca şi Saul, evreul 
din Tars, peste aproape 2000 de ani, un alt evreu, Steinhardt, are 
aceeaşi revelaţie care-i va schimba total viaţa: încreştinarea.
 Vasile Lovinescu puncta filozofic ideea revelaţiei în 
cartea Jurnal alchimic: căutând piatra filozofală în toate părţile, 
nu conștientizăm că o avem ca o cască de diamant în jurul capu-
lui, cum ar zice hinduşii energia urmează gîndirea. Branşat la 
nemărginirea harului Duhului Sfînt simţit ca o aură, revelaţia este 
în fapt retragerea conştiiţei dinspre exterior spre interior. Visita 
Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem Ve-
ram Medicinam; tradus: Vizitează adâncurile pământului şi, puri-
ficând, vei găsi piatra ascunsă, adevăratul remediu, medicament. 
”Medicamentul” este harul ce se coboară şi oferă creştinului 
autentic o pace interioară şi o putere de a rezista demnă doar mar-
tirilor. Este în fond revelaţia clasică a oraculului din Delphi: nosce 
te ipsum. Sunt adîncurile propriei fiinţe care ascund piatra potic-
nirii, conştiinţa divină. Remediul medicament este unul singur: 
identificarea cu Hristos, adică încreştinarea. Odată aleasă Calea, 
se va cunoaşte Adevărul şi adevărata Viaţă. Iată de ce Steinhardt 
oferă cea mai viabilă soluţie de supravieţuire, ca şi mucenicii 
primelor veacuri creştine.
 Trecerea de la iudaism la creştinism a făcut-o prin taina 
împărătească a botezului. Un ritual formal pentru unii, ezoteric 
şi ontologic pentru evreul înzestrat cu conştiinţa îndumnezeirii 
fiinţei umane.
 În Tratat de istoria religiilor, M. Eliade observa perti-
nent: orice ritual are un model divin, un arhetip. Misterul, ne 
informează Dicţionarul de mitologie generală (autor V. Kern-
bach), vine din lat. mysterium, care este o ceremonie religioasă 
secretă, în care există un iniţiat, un paznic al misterelor sacre, un 
mistagog. Acest custode, preot însărcinat cu inţierea prin prac-
tici rituale a unor fideli, cunoaşte calea mîntuirii şi îi luminează 
şi pe ceilalţi, devenind iniţiaţi la rîndul lor şi fiind obligaţi prin 
jurămînt să nu trădeze taina celor petrecute în sanctuar. Iar ritua-
lul, se precizează în acelaşi Dicţionar, este un termen care provine 
din lat. ritus, obicei, datină, ceremonie; ritul, la rîndul său fiind o 
expresie concretă a unei atitudini religioase, un ansamblu de ri-
tualuri. Orice ritual, din orişicare cultură, are la bază o experienţă 
de cunoaştere mitică,  transmisă din generaţie în generaţie. 
Cunoaşterea este, cum se vede, doar reamintire, dacă e să-i dăm 
crezare lui Platon. 
 Cu alte cuvinte, eseistul Steinhardt operează printr-o de-
loc simplă, imitatio dei, întreprindere  nu lipsită de pericole şi 
eşecuri, plătind drept tribut, suferinţe şi sacrificii. Rene Guénon 
observa în cartea Simbolurile ştiinţei sacre: autorul joacă, de 
fapt, un rol analog poporului profan ce păstrează şi transmite fără 
să ştie datele iniţiatice, la care ajunge, adăugăm noi, via inspira-
tionis. Steinhardt însuşi uneori se comportă ca un mare iniţiat, iar 
atunci: armonia este pentru el singura realitate perceptibilă prin 
toate simţurile ca porţi ale spiritului individual care se uneşte cu 
cel universal, în vreme ce uneltele lui de lucru cuvintele nu sunt 
decât formule care slujesc la fixarea voinţei – Cf. Chei majore şi 
pentaclul lui Solomon, Editura Antet, 2000, p.7 şi  85.
 Ar trebui însă reținut un teribil avertisment făcut de re-
nascentistul Pico de la Mirandola: oricine se socoteşte în pose-
sia Adevărului trebuie înlăturat din societatea umană. Dacă ne 
gîndim la marginalizarea marilor înţelepţi sau trăitori creştini, la 
încarcerările de la Aiud sau aiurea (vezi cazul filozofului Petre 
Ţuţea), în mod cert sistemul comunist a dat semne clare că nu
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acceptă să recunoască oameni care mărturiseau Adevărul.  
 Adevărul mărturisit de Nicolae Steinhardt este cel care 
recunoaşte univoc Calea şi Viaţa. În momentul sacru al euharistiei 
există un singur Adevăr cu care nici cel mai aprig sistem dictato-
rial, precum cel comunist, nu poate avea sorţi de izbîndă în timp. 
Sistemul comunist nu a fost doar ateu, a fost profund anticreştin, 
condamnînd la detenţie sau moarte martirică numeroşi creştini.  
Iar prin această atitudine este demonic.
 Pe lîngă botez, în altă taină, în euharistie, avem sim-
bolul graţiei divine, unul din chipurile Mîntuitorului, dar şi 
cunoaşterea absolută, fiind punctul unic în care toate lucrurile 
sunt contemplate din perspectiva eternităţii, cf. René Guénon, 
op. cit. Împărtăşirea din acelaşi pahar cu elixir de lumină / spirit 
este o deplină şi ultimă consacrare (aici s-ar impune o paralelă 
cu textul voiculescian În Grădina Ghetsemani). Aşadar, iniţiatul 
creştin, Steinhardt, inspirat, poate dobîndi suprema înţelepciune 
într-o lume în care sistemul comunist coercitiv, criminal şi opre-
siv coexistă întru frumuseţe cu taina încreştinării unui evreu 
înţelepţit. Aşa cum adînc scrie în Cartea Sfântă: cei înţelepţi vor 
lumina ca strălucirea cerului - cf. Daniel; 12, 3 - . 

 Ca şi Dante ce fusese călăuzit prin Infern de spiritul lui 
Vergiliu, N. Steinhardt străbate şi înfrînge iadul închisorilor co-
muniste luminat de fervoarea credinţei autentice. A monahului de 
la Rohia. 
 Într-o epocă în care nonvaloarea, oportunismul şi dema-
gogia devin priorităţi naţionale, sistemul comunist rămîne în isto-
rie un personaj de tristă amintire. Lecţia de istorie, de supravieţuire 
ca individ şi ca popor este demonstrată în cărţi document precum 
“Cel mai iubit dintre pămînteni“ (Marin Preda), “Închisoarea 
noastră cea de toate zilele” (Ioan Ioanid), “Fenomenul Piteşti” 
(Virgil Ierunca), “Gherla” (Paul Goma), sau “1984” a lui George 
Orwell, respectiv “Arhipeleagul Gulag” a lui Alex. Soljeniţîn. 
  

Nicolae Munteanu
Liceul Teoretic ”George Moroianu”

Notă: articolul a fost publicat în revista ”Vatra veche” nr. 11 / 
2012 din Tîrgu Mureş şi prezentat de autor la Radio Tg. Mureş 
în cadrul unui simpozion omagial dedicat centenarului Nicolae 
Steinhardt.

TURISMUL SĂCELEAN - ÎNTRE IDEAL ŞI REALITATE
umea civilizată a adus în viaţa membrilor 
săi, alături de ideea de muncă asociată cu 
utilitatea acesteia, nu doar retribuţia pe 

măsura calităţii şi cantităţii prestaţiei ca una din 
formele de răsplată a efortului şi a priceperii in-
vestite, dar şi ideea de răsplătire a eforturilor prin 
perioade de concediu stabilite chiar contractual. 

Există în mentalul omului civilizat ideea de a pet-
rece această perioadă a anului în locuri care dispun de ofertele ce 
corespund dorinţelor şi exigenţelor fiecăruia dintre noi.
 Vacanţele şi concediul au cunoscut de-a lungul timpu-
lui evoluţii dintre cele mai spectaculoase plecând de la revenirea 
la locurile copilăriei şi a plaiurilor natale până la pretenţioasele 
locaţii exotice în condiţii de excelenţă maximă din care nu 
lipseşte nimic din ceea ce tehnica şi tehnologia modernă ar putea 
oferi celui mai pretenţios dintre potenţialii oaspeţi, beneficiari ai 
unei binemeritate perioade de concediu.
 Şi totuşi, urbanizarea excesivă îi răpeşte fiecăruia din-
tre noi perspectiva petrecerii vacanţei într-o manieră diferită de 
obişnuitul cotidian, uneori atemporală. Acesta era argumentul 
esenţial pentru care odinioară, şi în mod deosebit în perioada 
interbelică, locuri pitoreşti cum erau plaiurile săcelene locuite 
de familii de gospodari deosebiţi erau căutate pentru posibili-
tatea revenirii la origini în care se împleteau bucuria unor zile de 
odihnă cu trăirea nostalgiilor unei lumi lăsate în trecut.
 Oamenii sunt interesaţi deopotrivă de trăirea bucuriei 
întâlnirii cu oameni dragi în atmosfera unei petreceri a timpu-
lui plăcută sufletului, susţinută prin satisfacerea tuturor plăcerilor 
privind bucatele care aduc în prim plan aromele şi gusturile 
copilăriei, dar şi prin crearea unui fond armonios şi echilibrat 
necesar odihnei. Gusturile şi exigenţele cetăţenilor se schimbă în 
timp, renunţându-se la mofturile şi stilul marilor restaurante şi 
hoteluri, căutându-se intimitatea unei case comfortabile, căldura 
serviciilor în care fiecare gest şi ofertă sunt pătrunse de spiritul 
acelei gospodării. Aşa s-a creat în perioada interbelică un lanţ 
nevăzut de asemenea case care-i integrau pe „sezonişti” (musafi-
rii acceptaţi pentru una-două săptămâni sau chiar pentru o lună 
şi integraţi familiilor-gazdă). Se trăia într-o perfectă comuniune, 
cu un program foarte riguros, integrat familiei, cu bucate alese, 
cu lucruri pregătite în casă. Toate aceste lucruri se încearcă acum 
să fie recompuse de cei care oferă diverse servicii turistice, dar 

modul în care se operează pentru reconsiderarea lor conduce într-
o măsură mai mică sau mai mare la ideea de restaurant.
 Aceste servicii de odihnă şi recreere sunt căutate de fiec-
are persoană din diverse motive.
 Poate pentru că omul caută o oază de linişte, trecutul 
acelei oaze, caută viaţa oamenilor de odinioară cu părţile ei ro-
mantice, oameni ce au conferit acestor locuri farmec şi căldură 
sufletească, caută chiar parte din sufletele celor care au înnobilat 
acest loc cu ineditul său. Poate pentru că turismul a fost, este şi 
va fi mereu parte din istoria fiecărui oraş, pentru că omul caută 
trecutul şi „comorile” care fac cinste zonei respective şi vrea să 
găsească o modalitate pentru a evada din rutina cotidiană. Acesta 
este scopul turismului, un mijloc de a te elibera de povara unei 
zile, a  unor lungi şi istovitoare săptămâni de muncă, de mono-
tonia vieţii care uneori este letală. Omul vrea diversitate şi este 
dornic să întâlnească locuri noi, cu un farmec deosebit pentru că 
turismul reprezintă fascinaţia întâlnirii cu necunoscutul, cu ceva 
inedit şi deosebit.
 Totuşi, succesul turismului nu constă doar în a căuta în 
exterior ceva ce nu ai, ci şi în a căuta în interior, la tine acasă, 
rearanjând piesele de puzzle care se află aici, astfel încât valo-
rile locului să nu moară şi să fie redescoperite puţin câte puţin. 
Săcelele reprezintă un caz fericit al îmbinării unor traiecto-
rii existenţiale care poartă în ele şi farmecul divin al locurilor, 
şi paginile unei existenţe pastorale neobişnuite, şi deschiderea 
oamenilor spre comunicare, desăvârşita lor ospitalitate, spre 
hărnicia lor, spre bucuria întâmpinării oaspeţilor cu bucate alese, 
rod al unor experienţe culinare seculare, bazate pe produsele 
tradiţionale ale oierilor de odinioară. Acest amănunt nu poate 
fi indiferent unor oameni cu înclinaţii spre călătorie şi desco-
periri de locuri noi, atât ca peisaj, cât şi ca profil al existenţei.
 Astfel că şi la Săcele, 
cei care conduc destinele 
meleagurilor noastre tre-
buie să fie mai inventivi şi 
mai atenţi cu valorificarea 
datului tradiţional, trebuie 
să gândească mai creativ la 
acest aspect al vieţii pus în 
egală măsură la dispoziţia 
vizitatorilor noştri, dar şi la a 
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acelor localnici care doresc cu anumite ocazii să retrăiască mo-
mentele de odinioară ale vieţii şi tradiţiilor înaintaşilor lor. Cei 
care au puterea de decizie trebuie să înveţe să dea un nou suflu 
oraşului pentru ca, atunci când cei care vor căuta să se relaxeze 
pe plaiurile atât de frumoase prin simplitatea lor, să privească 
aceste locuri cu ochiul unui turist şi să găsească şi aici modalităţi 
plăcute ochiului, minţii şi sufletului prin care să se destindă şi să 
răsufle uşuraţi după câteva zile grele de muncă. Cel care vrea să 
trăiască ca odinioară, să se integreze în trecut şi să devină una cu 
acesta, ar putea, dacă ar exista câteva minţi luminate şi cu voinţă, 
să afle şi la Săcele locuri care evocă trecutul şi care amintesc de 
principalele ocupaţii ale mocanilor, oieritul şi negustoria. Ce-ar 
fi ca şi aici să recreem această lume care mai păstrează parfumul 
deceniilor, poate chiar secolelor trecute? Atunci, turismul s-ar 
face, nu cu suplimentare de tehnică deranjantă, atât fizic, cât şi 
psihic, ci prin aducerea elementelor de odinioară în prezent. Prin 
susţinerea financiară şi materială a gospodăriilor care pot produce 
tradiţional, s-ar putea reconstitui casele de pe vremuri, răcoroase, 
plăcute sufletului şi inimii, cu flori viu colorate în pridvor, cu 
o curte bogată cu animale şi păsări domestice tradiţionale care 
încântă ochiul vizitatorului, cu pomi umbroşi, hrană ecologică şi 
proaspătă (lactate, brânzeturi, pâine de casă, plăcinte mocăneşti, 
sarmale în oale de lut şi supe ca pe vremea bunicii, tocăniţe de 
berbec fierte la ceaun şi servite cu mămăliguţă, un pahar de vin 
bun, din struguri culeşi din propria recoltă sau de undeva de pe 
Valea Călugărească sau Odobeşti), cu o masă de prânz luată la 
o oră anume şi încheiată cu delicioasele plăcinte mocăneşti cu 
brânză de burduf, în care totul să reamintească că aşa trăiau 
generaţiile anterioare.
 Măsura în care săcelenii care se vor angaja în practicar-
ea serviciilor de turism specific zonei vor reuşi să refacă oferta 
de delicatese săcelene (preparate lactate - iaurt, lapte gros, lapte 
bătut, brânzeturi, preparate din carne de porc crescut şi hrănit 
tradiţional din care să se producă deliciosul jambon, slaninuţa, 
cârnăciorii, răciturile şi şoriciul care ţi se topeşte în gură, acompa-
niate toate de ţuiculiţa de dincolo de munte de la Văleni) va con-
stitui un punct important de plecare spre succes, iar publicitatea 
se va naşte de la sine şi va deveni o forţă capabilă să învingă orice 
concurenţă, oricât de acerbă ar părea ea.
 Desigur că un asemenea mod de primire a turiştilor nu ar 
exclude posibilitatea realizării de întâlniri cu prietenii, cu oamenii 
locului, cu cei care reuşesc să strângă în jurul lor, prin farmecul 
graiului şi al povestirii, o audienţă numeroasă, întâlniri care să nu 
poarte cu sine pecetea restaurantului, a localului sau a cârciumii, 
ci să se petreacă simplu, în mijlocul naturii, pe o bancă sau o 
laviţă, în faţa unei mese din lemn, aranjată cu fructe proaspăt cu-
lese sau cu dulciuri de casă, alături de câinele care latră, de găina 
care cotcodăceşte sau de păsările care încântă auzul cu trilul lor. 
Turiştii şi-ar putea confecţiona, cu ajutorul localnicilor, folosind 
tiparele de altădată, diferite obiecte vestimentare consacrate zonei 
(cojoace, ii, năframe), în casele în care vor fi găzduiţi existând 
aşa-numitele „homespun”, adică acele ateliere de croitorie care 
folosesc etaloanele şi materialele de pe vremuri. 
 Casele vechi din Săcele ar putea fi refăcute, restaurate, 
păstrându-se stilul şi specificul vechi, cu porţi mocăneşti verita-
bile, iar aici turismul ar putea deveni unul de succes, un adevărat 
model apropiat de idealul dorit de omul ce se prinde într-o aseme-
nea aventură. Turiştii ar urma să fie cazaţi în gospodării care să 
facă pâine, produse lactate, produse de patiserie, dulceţuri celebre 
de pe vremea bunicilor în curţi frumos amenajate unde să vină 
să se odihnească şi să guste din bunătatea produselor, iar dacă 
serviciile vor fi pe măsură, clienţii vor veni şi vor reveni pe aceste 
plaiuri binecuvântate, îmbătaţi de parfumul trecutului şi de cel al 
lucrului bine făcut. Astfel, turismul trebuie să păstreze din speci-
ficitatea zonei, cu obiceiurile şi mâncărurile proprii.

 Realizând o analogie între târgurile care se făceau în 
zona Braşovului şi a Săcelelui, dar şi în alte regiuni ale ţării, când 
negustorii săceleni plecau la Bucureşti cu preparate din carne, 
brânzeturi adevărate pregătite în instalaţii specifice adiacente 
stânelor, şi la Săcele s-ar putea organiza astfel de târguri cu pro-
duse de-ale locului, după reţete vechi al căror superlativ a fost în-
delung încercat de-a lungul anilor, o piaţă tradiţională săceleană, 
dar nu o dată sau de două ori pe an, ci măcar o dată pe săptămână 
(cum era „Târgul de luni” când veneau din zonele învecinate şi 
din depărtări producătorii de legume, fructe şi tot felul de produse 
de uz casnic) pentru a se produce o permanenţă, atrăgându-se ast-
fel un număr tot mai mare de turişti şi promovându-se bunătăţile 
locale. 
 Poate că în proiectele verbale există asemenea idei, dar 
ele trebuie să se transforme în realitate, să se treacă de la vorbele 
despre tradiţie la fapte. Chiar dacă s-a început prin a se amenaja 
câteva locaţii în pădurile săcelene cu băncuţe şi mici adăposturi, 
acestea ar trebui să existe în cât mai multe locuri pentru ca cei 
care ies la plimbare sau cei care vor să scrie, să picteze în aer 
curat, în mijlocul celei mai frumoase surse de viaţă şi inspiraţie, 
să îşi petreacă timpul într-un mod cât mai confortabil şi revigo-
rant. Prin câteva mijloace simple, dar utile şi care pot provoca o 
schimbare considerabilă, omul ar simţi o îmbunătăţire a calităţii 
timpului petrecut în calitate de turist, chiar dacă asta înseamnă 
doar contemplarea schimbărilor din natură, fiind cuprins de ar-
monia dintre plante şi animale, de echilibrul pe care ar trebui să 
învăţăm să-l păstrăm.
 Şi pentru că omul mai are nevoie, pe lângă hrană şi 
plimbări, de câteva momente de socializare, de comunicare cu 
semenii săi, ar putea să se înfiinţeze cluburi tematice ale tinerilor 
în cadrul fostelor case de cultură, în care să fie organizate întâlniri 
interactive, seri de dans cu trataţiile de rigoare, în care tinerii să 
aibă ca subiecte de discuţie perspectivele şi aspiraţiile lor, în care 
prietenia şi comunicarea să cuprindă sfere cât mai largi. Totodată, 
tinerii vor fi învăţaţi să respecte anumite tipuri de ţinută conforme 
cu evenimentul, conferind întâlnirilor eleganţa şi distincţia pe 
care cu toţii o dorim în anumite împrejurări. Drumeţiile şi ex-
cursiile în jurul oraşului, în zonele binecuvântate de divinitate cu 
peisaje care îţi fură inima şi ochii, ar mai putea constitui un punct 
important de dezvoltare în infrastructura turistică, ca şi întâlnirile, 
de tipul seratelor sau al cenaclurilor cu personalităţi ale vieţii 
săcelene de unde cei mai tineri pot afla amănunte interesante, 
adevărate înţelepciuni de viaţă.
 Tradiţiile săcelene sunt pe cale de dispariţie şi, de aceea, 
trebuie ajutate să supravieţuiască şi să se consolideze, să cuprindă 
o formă fezabilă. Dacă asemenea lucruri nu se vor înfăptui până 
când nu dispar şi ultimii martori ai turismului săcelean din trecut, 
posibilitatea dezvoltării unui turism original care să ajute la pro-
movarea oraşului va fi greu de realizat pentru că această chesti-
une nu va mai putea fi recuperată. Este necesar să se întreprindă 
un efort  de refacere a fiinţei spirituale şi materiale a oraşului, 
de reanimare şi promovare în rândul noii generaţii a tradiţiilor. 
Tinerilor trebuie să li se ofere modelul tradiţional care nu se face 
doar prin afirmarea dorinţei, ci şi prin transpunerea ei în reali-
tate. Chiar dacă perspectiva prezentată poate părea una puternic 
idealizată, o parte din ideile expuse pot fi transpuse în fapte, dacă 
există un sprijin material şi financiar, dorinţă, dar mai ales voinţă 
pentru reînvierea trecutului prin intermediul turismului.

P.S.: articol realizat cu ajutorul unor informaţii primite de la 
domnul profesor univ. dr. Dimitrie D. Cazacu

Alexandra-Giorgiana Banciu, 
masterand Facultatea de Litere, Universitatea 
„Transilvania” Braşov
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FONDURI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI

rupul Şcolar Victor Jinga Săcele a derulat în două etape, 
4.06 – 24.06 2012 şi 24.09 – 14.10 2012, un proiect de 
mobilităţi Leonardo da Vinci finanţat prin Programul de 

Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. 
 Proiectul, intitulat “Dezvoltarea abilităților antrepreno-
riale pentru o economie sustenabilă” şi având numărul LLP-LdV/
PLM/2011/RO/133, s-a adresat unui grup de 9 persoane cu stu-
dii medii şi/sau superioare în domeniul economic care doresc 
să-şi deschidă propria afacere. Concret, timp de 3 săptămâni, 
participanţii au derulat o serie de activităţi practice mentine să le 
dezvolte abilităţile şi competenţele profesionale în domeniul an-
treprenoriatului în cadrul a două instituţii din Uniunea Europeană: 
Camera de Comerţ şi Industrie din Arcos de Valdevez, Portuga-
lia, şi Assesoramiento Tecnologia e Investigacion  din Galicia, 
Spania.
 Sub îndrumarea unui tutore de stagiu, participanţii au 
dobândit cunoştinţe privind nişa de piaţă cu potenţial pentru de-
mararea unei afaceri, cadrul legislativ în vigoare pentru constitu-
irea şi conducerea unei entităţi economice, demersurile necesare 
a fi parcurse de către asociaţi în vederea înregistrării şi legalizării 
afacerii, precum şi efectele factorilor interni şi externi asupra 
activităţii firmei. Pe lângă aceste cunoştinţe, participanţii au de-
prins abilităţi profesionale, aceştia putând defini şi stabili nivelu-
rile ierarhice din cadrul firme alese, au definit produsele livrate 
şi serviciile prestate în funcţie de obiectul de activitate al firmei 
nou înfiinţate, au simulat planificarea şi organizarea activităţii 
afacerii şi au aplicat tehnicile de negociere simulând încheierea 
de contracte cu noi parteneri de afaceri. Nu în ultimul rând, au 
dobândit competenţe privind elaborarea planului de afaceri pen-
tru dezvoltarea firmei nou înfiinţate, definind strategiile ce com-
pun mixul de marketing (politica de produs, preţ, promovare şi 
plasare). Participanţii au lucrat într-un mediu certificat prin stan-
darde de calitate implementate în cadrul instituţiilor de primire 
(standarde de management, mediu, protecţia muncii şi respon-
sabilitate socială).
 Având deja o vastă experienăă în domeniul derulării 
proiectelor de mobilităţi, instituţia de trimitere, Grup Şcolar Vic-
tor Jinga s-a ocupat de realizarea tuturor demersurilor necesare 
organizării plasamentului, iar instituţiile de primire au asigurat 
suportul material şi uman pentru derularea activităţilor practice în 
vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. 
 Pentru participanţi, plecarea în Portugalia, respe-

ctiv Spania a reprezentat şi o nouă experienţă personală. Fiind 
absolvenţi de studii medii sau superioare în domeniul vizat prin 
proiect, stagiul le-a oferit acestora posiblitatea de a aplica practic 
noţiunile teoretice dobândite anterior, s-au putut integra într-un 
mediu de lucru nou, alături de un personal foarte bine pregătit, 
iar comunicarea în limba ţării gazde le-a dat încredere în sine şi 
au putut acumula cunoştinţele şi abilităţile necesare înfiinţării 
şi conducerii unei afaceri. Alături de experienţa profesională 
şi personală obţinută pe parcursul stagiului, participanţii au la 
îndemână planul de afaceri dezvoltat pentru afacerea pe care fiec-
are dintre ei visează să o deschidă.
 Experienţa acumulată în cadrul proiectului, i-a făcut pe 
participanţi să conştientizeze importanţa perfecţionării continue, 
mai ales datorită faptului că domeniul economic este unul di-
namic, aflat permanent în schimbare. Apoi, cei 9 participanţi au 
intrat în contact cu cultura organizaţională din cadrul instituţiilor 
de primire, cu mediul de lucru şi rigorile specifice unei instituţii 
europene şi au descoperit modul de viaţă şi specificul socio-eco-
nomic al Portugaliei, respectiv Spaniei. 
 Diplomele obţinute de participanţi în urma plasamentului 
de formare, în special documentul Europass Mobility, reprezintă 
garanţia faptului că abilităţile şi competenţele dobândite pe par-
cursul stagiului sunt recunoscute la nivel internaţional, fapt ce 
aduce un plus de valoare activităţii profesionale a participanţilor. 

Roxana Dinovici

G

O  NOUĂ  INVESTIŢIE  ÎN  INFRASTRUCTURĂ
  DATĂ  ÎN  FOLOSINŢĂ  LA  SĂCELE

n prima zi de marţi a lunii decembrie, în prezenţa unor 
oficiali braşoveni, a celor de la Primăria Săcele şi de la 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

au fost recepţionate lucrările la ocolitoarea mică a municipiului 
Săcele şi tronsonul a fost deschis circulaţiei rutiere.
 Varianta ocolitoare a municipiului Săcele s-a realizat în 
două etape. Primul tronson, cu o lungime de 4,5 km, a fost inau-
gurat în septembrie 2010, iar lucrările la cel de-al doilea tronson 
s-au finalizat în 26 noiembrie. Traseul  inaugurat recent  are o lun-
gime de 4,22 km şi face legătura între DJ 103 B (spre Tărlungeni), 
trece prin spatele platformei industriale Electroprecizia, după care 
se intersectează cu DN 1 A în zona cartierului Gârcin. 
 Investiţia, în valoare totală de 13,75 milioane de lei, a 
fost făcută de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România şi a fost finanţată de Ministerul Transpor-

turilor şi  Infrastructurii.  
 O dată cu finalizarea acestei artere, traficul greu a fost  de-
viat în totalitate din Săcele. Până acum, vehiculele de mare tonaj 
treceau prin centrul oraşului, iar casele, cele mai multe dintre ele 
foarte vechi,  erau în pericol.  Demersuri  privind realizarea aces-
tui tronson s-au făcut încă din 2008, dar finanţarea din bani de la 
bugetul de stat a fost obţinută abia în luna februarie a acestui an.
 Ulterior, în iulie,  lucrările la acest tronson au fost sistate  
temporar, pentru că trebuiau executate lucrări de relocare a unor 
reţele de utilităţi. Construcţia a fost reluată în 14 septembrie şi 
finalizarea ei este o mare realizare a actualei administraţii locale 
săcelene, fiind una dintre lucrările de infrastructură cele mai 
necesare şi mai importante din ultimii ani.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

Î
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n zilele de 26, 27 şi 28 octombrie 2012, a avut loc la 
Sovata şi Sângeorgiu de Pădure (Mureş) cea de a 107-a 
Adunare Generală a ASOCIAŢIUNII TRANSILVANE 
PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA 

POPORULUI ROMÂN – (Astra), organizată anul acesta de 
Despărţământul „Teodor Muică”, condus de inimoasa profesoară 
Emilia Feier, într-o frumoasă şi armonioasă colaborare cu forurile 
de resort din întreg  judeţul Mureş.  
 Tema reuniunii a fost: „Asociaţiunea ASTRA – mentor 
al unităţii românilor de pretutindeni”.
 La eveniment au luat parte peste 100 de delegaţi şi 
invitaţi din întraga ţară.
 Din Republica Moldova a participat o delegaţie 
alcătuită din patru doamne, în frunte cu profesoara Doina Focşa, 
preşedintele Despărţământului „Iulia Haşdeu” de la Cahul. Adu-
narea a fost, de asemenea, onorată de prezenţa domnului academi-
cian Ionel Valentin Vlad, Vicepreşedinte al Academiei Române, 
domnului deputat Cristian-Sorin Dumitrescu – preşedintele 
Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Ti-
neret şi Sport a Camerei Deputaţiilor, 
doamna prof. univ. dr. Corina Adriana 
Dumitrescu – Rector al Universităţii 
Creştine „Dimitrie Cantemir” (Bucureşti) 
şi a altor personalităţi de pe plan local 
(preoţi, primari, consilieri, directori de 
unităţi de învăţământ etc.). În cadrul dez-
baterilor din plen, domnul profesor Liviu 
Dârjan (Săcele-Braşov) a propus ca, în 
viitoarea legislatură a noului Parlament 
al României, să se dezbată şi să se adopte 
„Legea privind apărarea identităţii şi 
valorilor perene ale limbii şi literatu-

rii române”, prin implicarea factorilor de răspundere din stat şi 
în primul rând a Academiei Române. Din seria manifestărilor 
care au avut loc, spicuim: o interesantă sesiune de comunicări 
ştiinţifice, cu secţiunile: „Românii de pe  Văile Târnavelor şi din 
afara graniţelor ţării” şi „Astra în actualitate”, un electrizant spec-
tacol folcloric intitulat „Pe Mureş şi pe Târnavă”, lansarea de al-
bume şi cărţi editate de către astrişti  etc. 
 Delegaţii au ales apoi, în unanimitate, pe preşedintele 
Asociaţiunii şi noul Comitet Central al ASTREI care vor răspunde 
de activitatea Asociaţiunii în viitorii patru ani.  În funcţia de 
preşedinte al ASTREI a fost reales domnul prof. univ. dr. Dumitru 
Acu (Sibiu). 
 Din delegaţia despărţământului „Fraţii Popeea” Săcele 
au făcut parte: prof. Liviu Dârjan – preşedinte, ing. Constantin 
Zavarache – prim-vicepreşedinte şi consilier judeţean,  sing. 
Ştefan Durbălău – secretar, prof. Corina Bărăgan-Sporea – Cer-
cul Cultral Vama-Buzăului, jr. Mircea Şoană – Cercul Cultural 
Tărlungeni, ec. Cristina Vrabie, ec. Coman Rodica – membri. 

Judeţul Braşov a mai fost reprezentat şi de 
către alte două delegaţii care au reprezen-
tat Despărţămintele Central Braşov şi 
„Piatra Craiului” Zărneşti.     
  Dreptate avea Nicolae Iorga, 
care afirma pe la 1905, urătoarele: „De 
la început Asociaţiunea a fost şi a lui 
Şaguna şi a lui Şuluţiu şi a sibienilor şi 
a blăjenilor, şi a uniţilor şi a neuniţilor. 
Şi aceasta alcătuieşte însuşirea ei de 
căpătenie şi cea mai scumpă ... Unde 
dezbină legea, uneşte cartea, lumina”.

Liviu Dârjan

CRONICĂ

Î

• Diverse GANODERMA LUCIDUM - UN REMEDIU EXCELENT
PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ

anoderma Lucidum este o ciupercă roșie rară, cu 
proprietăți terapeutice deosebite, fiind cunoscută încă 
din antichitate. Trebuie să știm că probele arheologice 

indică folosirea/consumarea ciupercilor (terapeutice) de mai mult 
de 7000 de ani. Multe civilizaţii orientale au realizat o sănătate 
uluitoare prin consumarea unor ciuperci sigure, care în civilizaţia 
occidentală actuală sunt încă relativ necunoscute.

 Ciuperca Reishi (Ganoderma 
Lucidum) are o istorie care 
datează de peste 5.000 de ani, 
mărturii despre folosirea ei se 
găsesc, mai ales, la popoarele 
din Extremul Orient. Japone-
zii o numeau Reishi sau Man-
netake (ciuperca de 10.000 
de ani), în China şi Coreea 
era cunoscută ca Ling Chu 
sau Ling Zhi (planta potenței 
spirituale). În tradiția populară 
românească această ciupercă 
era denumită Lingurița zânei. 
Ganoderma este cel mai fo-
losit remediu în Asia, din cele 
mai vechi timpuri și până în 
prezent. Era considerată a fi „o 
plantă superioară” care conferă 

sănătate, rezistenţă, longevitate, energie şi memorie; este o plantă 
cu putere de detoxifiere rapidă și regenerare, fără niciun fel de 
efecte secundare negative, chiar dacă este consumată un timp în-
delungat.
 Ganoderma era considerată atât de promiţătoare încât 
efectele sale curative au fost atestate în vechile texte medi-
cale chineze. În manualul original a ştiinţei medicale orientale, 
“Herbal Pharmacopoeia”, scris de părintele medicinii chineze, 
Shen Nong (Dinastia Han), legendarul botanist tratează 365 
de specii de plante/remedii medicinale, printre care principala 
plantă medicinală descrisă în detaliu a fost Ganoderma Lucidum. 
(Această carte este considerată de referință și în zilele noastre.)
 În “Compendium of Materia Medica” (Ben Cao Gang 
Mu) care conţine sute de medicamente naturale folosite în China 
de mii de ani, celebrul fizician şi naturist Li Shi Zhen (1518~1593) 
descrie astfel beneficiile ciupercii Reishi: „ajută energia vieţii 
sau „chi” al inimii, remediind zona pieptului. Consumând o 
perioadă lungă, agilitatea corpului nu încetează, şi anii se pre-
lungesc atingând nemurirea.”
 Ganoderma se regăsește ca recomandare și în tratate con-
temporane farmaceutice, fiind adăugată în Catalogul american de 
plante medicinale și terapeutice ”American Herbal Pharmaco-
poeia and Therapeutic Compendium”. Interesul cercetătorilor 
este în continuă creștere, pentru a demonstra și verifica eficiența 
sa în diferite afecțiuni. Ca urmare, Ganoderma este studiată și 
cercetată în diferitele instituții și clinici, din toate colțurile lumii. 

G
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De exemplu, pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate din 
Statele Unite ale Americii, www.pubmed.org, sunt publicate la 
ora actuală peste 1000 de studii despre ea, față de 480 de studii la 
începutul anului 2007, ceea ce demonstrează interesul accentuat 
și valoarea excepțională a acestei ciuperci (remediu). 
 Conform studiilor realizate la diverse institute din lume, 
Ganoderma are mai multe proprietăţi importante, care  sunt 
binevenite pentru noi.

 Proprietăţiile principale ale Ganodermei:
 1. Purificator, detoxifiant: fără o detoxifiere profundă a 
organismului nu există regenerare şi vindecare. Dr. Bert Berkson 
afirmă: „sistemul imunitar se străduieşte în mod constant să eli-
mine toxinele din sânge şi ţesuturi”.  Se știe la ora actuală că ma-
joritatea bolilor se datorează toxinelor acumulate în organism. De 
unde toxine? Avem suficiente surse: chimicalele din (așa zisele) 
alimente, din apă, din aerul poluat, substanțe generate în urma 
stresului, etc.
 Ganoderma are capacitatea de a semnala boala ascunsă 
în organism și de a elimina toxinele, permițând organismului să 
fie cel mai bun medic pentru sine. Elimină rezidurile metabolice 
(care rezultă în cursul proceselor de oxido-reducere, neutralizare, 
fermentare, etc.), toxinele chimice, metalele grele, acidul uric 
și acidul lactic, precum și celulele îmbătrânite, compromise sau 
în apoptoză (moarte). Absorbția toxinelor se realizează atât din 
spațiile intercelulare cât și din celulele organelor interne.

 2. Imuno-stimulator şi imuno-modulator: Dr. Jesse 
Stoff susţine că în cazul unui sistem imunitar robust  nu există boli 
severe sau cronice. Dr. Yulius Poplyansky afirmă: „Fiecare boală 
severă şi cronică este direct asociată cu disfuncţia imunitară”. 
Ganoderma crește imunitatea, atât prin neutralizarea radicalilor 
acizi, cât și prin activarea limfocitelor (celulele albe/lecocite) și a 
interleukinei; mărește imunitatea datorită producerii crescute de 
imunoglobuline și creșterii oxigenării țesuturilor.
 Principala caracteristică terapeutică a Ganodermei este 
imunomodularea, care asigură restabilirea perturbaţiilor de comu-
nicare ale sistemului citochin (citochine, interferoni, interleucin); 
se optimizează răspunsul imunitar (celule T, monicite, macrofagi 
citotoxici, limfocite, neurofile, celulele NK), organismul devine 
astfel capabil să răspundă mai eficient agresiunilor. Imunomodu-
latorii nu sunt nocivi, nu au efecte secundare, ajută adaptarea or-
ganismului la factorii fiziologici şi de mediu, şi sprijină sistemul 
nervos, endocrin şi imunitar. Îmbunătăţirea comunicaţiei dintre 
sistemul imunitar, cel endocrin şi sistemul nervos optimizează 
toate funcţiile organismului. Ca imunomodulator ciuperca Reishi 
(Ganoderma) asigură funcţionarea sănătoasă a organismului.

 3. Antioxidant: elimină radicalii liberi, încetineşte pro-
cesele de îmbătrânire. Germaniul organic este un puternic anti-
oxidant, reduce efectul radicalilor acizi și efectele secundare ale 
câmpului electromagnetic și îmbunătățește activitatea celulară.
 4. Regenerator celular, reechilibrează funcţiile organ-
ismului, fortifiant al sistemelor: endocrin, neuronal, cardiovas-
cular, digestiv (ficat, pancreas, stomac, intestine). Optimizând 
aportul de oxigen la nivelul întregului organism, se va îmbunătăți 
funcționarea corectă a tuturor organelor interne. Celulele și 
țesuturile distruse de diferiți ”agresori” sunt ținta unei regenerări 
lente sub influența compușilor Ganodermei. Are loc îmbunătățirea 
metabolismului local și stimularea regenerării țesutului afectat. 
 Ganoderma intervine la nivel digestiv, ajutând refa-
cerea florei intestinale distruse prin diete neadecvate, antibiotice 
sau altele. Este un hepato-protector. Intervine în metabolismul 
grăsimilor, prin scăderea în sânge circulant a colesterolului și tri-
gliceridelor, realizându-se, practic, o scădere a viscozității sânge-
lui, favorizând circulația sângelui în flux continuu și împiedicând 
producerea trombozei și a formarea unor plăcuțe numite trombi. 
Este tonicul creierului, îmbunătățind circulația sângelui la nivel 
cerebral și crește oxigenarea acestuia.
 O altă acțiune benefică a Ganodermei este aceea de reglare 
a metabolismului, prin menținerea pH-ului normal în sânge și a 
echilibrului endocrin. Scade glicemia doar în situațiile de hiper-
glicemie (la cei cu diabet zaharat) și reface funcția pancreasului.
 5. Alcalinizant: Conform teoriei lui Robert O’Young 
(microbiolog și nutriționiast), numit ”biologia nouă”, sănătatea 
depinde, în principal, de un echilibru adecvat între mediul alcalin 
și cel acid din corpul uman (echilibrul acido-bazic). În mediu prea 
acid, când acest echilibru se deteriorează, organismul începe să 
prezinte semne de boală, nivel redus de energie, oboseală, surplus 
de greutate sau dureri.
 Ganoderma, prin conținutul său ridicat de germaniu or-
ganic și de adenozine, alcalinizează organismul și menține pH-ul 
normal în sânge.
 6. Revitalizant: Ganoderma realizează activitatea de 
tonificare prin creșterea oxigenului din sânge, datorită germa-
niului organic din componența sa, care totodată protejează corpul 
și de oboseala cronică instalată ca urmare a expunerii organismului 
la radiațiile câmpului electromagnetic (calculatoare, telefon mo-
bil, televizor, aparatură de birotică, etc.). Ganoderma acționează 
atât la nivel membranar, prin modificarea potențialului electric, 
cât și la nivel celular, favorizând producerea de energie, prin me-
canisme diverse. Deasemenea echilibrează și revitalizează corpul 
din punct de vedere energetic, printr-un fin reglaj al echilibrului 
acido-bazic și menținerea pH-ului ușor alcalin, optim pentru buna 
funcționare a tuturor organelor.
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 7. Adaptogen: ajută organismul să restabilească homeo-
staza (echilibrul intern al corpului) şi să armonizeze funcţiile bio-
logice; măreşte rezistenţa corpului la stres, traume, anxietate şi 
oboseală.
 Stresul negativ cotidian duce la dezechilibru în acti-
vitatea secretorie a glandelor suprarenale, demontează treptat 
apărarea noastră naturală, calmul în fața pericolului și în anumite 
situații mai extreme, decizia înțeleaptă în fața agentului care ne 
agrează. Practic, prin mecanismul adaptogen, de scădere a stre-
sului prin stimularea glandelor suprarenale, ne reamintim cum să 
acționăm și să reacționăm cel mai bine, pentru o viață de calitate.

 8. Antialergic, antiviral, antibacterial, antitumoral: 
efetul antitumoral al Ganodermei este datorat polizaharidelor și 
Germaniului organic, care acționează sinergetic, potențându-se 
reciproc. Unele plante o pot conține pe una sau pe cealaltă, însă 
Ganoderma le înglobează pe amândouă. 

 Ganoderma are efecte de lungă durată și, la o adminis-
trare permanentă, îmbunătățește spectaculos calitatea vieții.

 Relații la Dl. Ninel Eftimie, număr telefon: 0723328758

Articol redactat de Gyerko Andras

oetului Mircea Dinescu,

La o agapă prelungită cu vinu lu Dinescu
E drept că o mai faci de oaie,
Dar eu, ca semn că te iubesc,
Ţi-am construit vreo trei butoaie
Din doagele care-ţi lipsesc.

Unei moderatoare TV,
Invitaţii tăi probează
Că ar fi persoane culte
Însă ne exasperează Cât suportă să te-asculte!

Actorului de comedie Romică Ţociu,
De laTeatrul de Revistă „Constantin Tănase”
Ţociu este genial,
(mi-a şoptit unul în sală)
Fiindcă pare om normal
Doar când face pe nebunul.
Unui afemeiat cu chelie
Când te ţii de ghiduşii 
Şi mai faci pe fantele, Zi-mi: cu care din chelii
Zăpăceşti amantele?

Soţie ardeleancă
Ea cu soţu-i delicată:
Tace, şade cum o pui...
N-o ţâpat decât o dată
Vreo cinci oale-n capul lui!

Epigrame de Aculin Tănase
Din volumul „Aculin şi maeştrii caricaturii”, Bucureşti 2007

EPIGRAME

P



1 Alexandrescu Emil
2 Andrieşi Monica
3 Andronic Maria
4 Anton Alexandrina
5 Ardeleanu Adina
6 Arion Mircea
7 Balint Iuliu
8 Banciu Neculai
9 Bandi Şeitan Maria

10 Barbat Claudiu
11 Barbu Dan Mircea
12 Barbu Liviu
13 Barbu Nicolae
14 Barbu Silvia
15 Bârsan Horia
16 Bălan Eugen 
17 Beciu Ioan
18 Beleuţă Eugen
19 Benga Gheorghe Dănuţ
20 Berteanu Dumitru
21 Biriș Mirel
22 Bîja Ioan
23 Bîrsan Nicolae
24 Bobeş Constantin
25 Bobeş Gheorghe
26 Bobeş Haricleea
27 Bobeş Ioan
28 Bobeş Maria
29 Bobeş Ovidiu
30 Boca Gabriel
31 Bogeanu Alexandru
32 Bondrea Mihai
33 Bratosin Canu Raluca
34 Bratosin Maria
35 Bratosin Sanda
36 Braun Adrian
37 Brăinaş Mihai
38 Bucurenciu Sandu
39 Bucurenciu Ana
40 Bulat Elena
41 Bulat Florentin
42 Bulea Horia
43 Butu Mihai
44 Caian Pandrea Aurel
45 Califaru Gavril
46 Caloinescu Ioan
47 Caloinescu Jenel
48 Cazacu Dimitrie
49 Cerbu Dorel
50 Chiţac Geta
51 Cimpoaie Gabriel
52 Cioroianu Aurelia
53 Ciulu Mircea
54 Ciupală Mariana
55 Ciurea Daniel
56 Clinciu Sorin
57 Codreanu Elena
58 Cojocneanu Olimpia
59 Coliban Nicolae
60 Colţ Radu

61 Comşa Eugen
62 Comşa Fulga Stelian
63 Corfariu Iunian Onoriu
64 Cornea Ioan
65 Cosma Ioan
66 Coşerea Vasile
67 Cozma Corneliu
68 Crăcană Petru
69 Croitoru Viorel
70 Damian Alexandru
71 Daneş Dumitru
72 Diaconescu Adrian
73 Dîrjan Liviu
74 Dopovecz Iuliu
75 Dragomir Dănuţ
76 Drăghici Valentin
77 Dudu Minodora
78 Dumitrescu Sorin
79 Eftimie Bogdan
80 Eftimie Ioan
81 Ene Tudoran Anca
82 Ene Gheorghe
83 Faust Remus
84 Filip Ştefan
85 Filipescu Adriana
86 Filipescu Dan
87 Filipescu Gheorghe
88 Filipescu Octavian
89 Flangea Roxana
90 Florea Traian
91 Florescu Gheorghe
92 Fodor Levente
93 Găitan Ovidiu
94 Georgescu Ioan
95 Ghia Petre
96 Ghişoiu Dorin
97 Ghiuţă Benone
98 Gîrceag Viorel
99 Grozea Gheorghe

100 Guiu Ştefan
101 Hermenean Sorin
102 Homorozean Gheorghe
103 Ionescu Aurora
104 Ionescu Ghe. Nae
105 Ionescu Ghe. Petre
106 Ionescu P. Gheorghe
107 Iordache Dumitru
108 Ivan Daniel
109 Ivan Gheorghe
110 Jerău Gheorghe
111 Jinga Romulus
112 Jinga Victor
113 Jipa Virgil
114 Lăcătuş Mariana
115 Lăzărescu Elena
116 Leucuţa Cristina
117 Leşescu Mihai
118 Lipan Florin
119 Lukaci Mihai
120 Lungu Constantin

121 Lupu Florica
122 Lupu Nicolae
123 Manciulea Gelu
124 Manea Vasile
125 Măţărea Ovidiu
126 Median Susana
127 Median Traian
128 Median Valeriu
129 Mihaiu Aura
130 Miklos Levente
131 Mircioiu Lucian
132 Mircioiu Sebastian
133 Mitachi Emilia
134 Mocanu Elena
135 Modest Zamfir
136 Moldovan Ghia Roxana
137 Moraru Adrian
138 Moraru Florin
139 Moroianu Cantor Emilia
140 Moșoiu Alin
141 Munteanu Dan
142 Munteanu Gheorghe
143 Munteanu Gigi
144 Munteanu Livia
145 Munteanu Nicolae
146 Munteanu Puiu
147 Munteanu Ştefan
148 Munteanu Vasile
149 Munteanu Virgil
150 Muscalu Vasile
151 Nagy Gabor
152 Neacşu Lucian
153 Nechifor Constantin
154 Nechifor Septimiu
155 Necula Dan
156 Nedelcu Claudiu
157 Niculescu Gheorghe
158 Nistor Horia
159 Niţescu Romulus
160 Ognean Dorel
161 Ognean Luca
162 Oncioiu Maria
163 Oprin Gabriel
164 Pascu Liviu
165 Pastor Sanda
166 Paraipan George
167 Pelin Matei Alina
168 Perciog Constantin
169 Perciog Gelu
170 Petrea Ştefan
171 Poenaru Lautenţiu
172 Poenaru Nuțu
173 Poenaru Ovidiu
174 Poenaru Roxana
175 Pop Olga
176 Popa Dumitru
177 Popa Florin
178 Posedaru Gheorghe
179 Primăvăruş Elena
180 Purcăroiu Nicolae

181 Rîşnoveanu Marius
182 Rîşnoveanu Mihai
183 Rîşnoveanu Paul
184 Rîşnoveanu Ştefan
185 Rîjnoveanu Dan
186 Robu Adrian
187 Roșculeț Claudiu
188 Sălăgean Lucian
189 Sârbu Corneliu
190 Schläpfek Urs
191 Simion Adriana
192 Sîrbu Adriana
193 Slăbilă Gheorghe
194 Spiru Gheorghe
195 Spîrchez Viorel
196 Stanciu Vasile
197 Stoea Gheorghe
198 Stoian Emilia
199 Stroe Emil Jr.
200 Sabo Viorica
201 Szasz Sebeşi Paul
202 Șeitan Mircea
203 Şerban Eugen
204 Şerban Ioana
205 Șerban Nicolae
206 Şerban Raul
207 Şerban Valentin
208 Şerbu Adrian
209 Şerbu Andrei
210 Şerbu Iulian
211 Șorban Ștefan
212 Ştefănescu Constantin
213 Taraş Ioan
214 Taraş Mircea
215 Taraş Octavian
216 Taraş Răzvan
217 Taraş Emil
218 Tagarici Laurenţiu
219 Teacă Dorin
220 Teşileanu B. Barbu
221 Teşileanu Costin
222 Teșileanu Ghia Eugenia
223 Țâru Mihaela
224 Tocitu Viorel
225 Tudose Aurel
226 Tuian Radu
227 Ursu Nicolae
228 Ursuţ Gabriel
229 Vamoş Aurelia
230 Vlad Adriana
231 Voicescu Nicoleta
232 Voinea Dumitru
233 Voinea Emilian
234 Vrabie Cristina
235 Vrabie Ioan
236 Vrabie Decebal
237 Zamfir Bogdan
238 Zamfir Dan
239 Zamfir Radu
240 Zangor Lucian

241 Zangor Traian
242 Zavarache Constantin
243 Zărnescu Ioan
244 Zbarcea Maria

• Plaiuri Sacelene
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SPRE ŞTIINŢĂ

Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Gr.Şc.„Victor Jinga”.
http://www.izvorulsacele.ro/
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