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FILE DE MONOGRAFIE

DOCTORUL VALERIU I. ROŞCULEŢ - 
UN FIU DE SEAMĂ AL SATULUNGULUI

 Revista noastră și-a făcut o datorie de onoare din rememorarea trecutului și aducerea în prim-plan a personalităților 
originare din Săcele, a căror activitate a marcat viața științifică, politică sau culturală națională. Una dintre aceste personalități, 
mai puțin cunoscută, dar nu mai puțin valoroasă decât celelalte, este doctorul Valeriu I. Roșculeț, descendent al renumitei familii 
a Roșculeților din Satulung, familie căreia, prin amabilitatea unui alt descendent al ei, domnul doctor Sorin Vintilă Nicolaescu, 
stabilit în prezent în Olanda, îi vom consacra mai multe articole în revista noastră.

octorul Valeriu I. Roşculeţ s-a născut la 13 martie 1866 
în comuna Izvoarele, din jud. Prahova, în familia lui 
Ioan Voicu Roşculeţ (Moşicu), originar din Satulungul 

Săcelelor şi Ecaterina Isvoranu. 
 Copilăria și-a petrecut-o în Satulung, a urmat liceul 
german din Braşov şi apoi  cursurile universităţilor din Viena 
şi Berlin, devenind în 1890 doctor în medicină la Universita-
tea din Berlin  şi, în acelaşi  an, la Universitatea din Iaşi cu 
teza inaugurală „BEITRAGE ZUR ENTWICKELUNGSGE-
SCHICHTE DES GENITALHOCKERS BEIM MENSCHEN 
UND BEIM SCHWEINE”. Diploma de absolvire i-a fost 
semnată de marele profesor – renumit anatomist german, 
J.Bardeleben.
 După absolvire, s-a stabilit în România şi, la 4 noiem-
brie 1892, a primit postul de medic de plasă la Tecuci și tot în 
1892 a fost numit asistent supranumerar la Institutul de Bacteri-
ologie și Patologie din București.
 S-a căsătorit cu Eufrosina Calimach (“Tante Duduia”) 
descendentă din familia domnitorului Scarlat Calimach.
 În 1895 a devenit medic al spitalului rural Ivești -Te-

cuci, iar în 1896 medic la 
Spitalul Nicorești, pentru ca, 
în octombrie 1897, să fie nu-
mit medic primar provizoriu 
al județului Bacău, iar în no-
iembrie 1898 medic primar 
definitiv la Tutova.
 Dând dovadă de o pregătire 
profesională de excepţie şi 
de reale calităţi de cercetător 
şi pedagog, din 1899, până 
în 1901, îl găsim  suplinitor 
al prof. Pușcariu la Catedra 
de Istologie de pe lângă Fa-
cultatea de Medicină din Iași, 
iar din 1901 devine și profe-
sor suplinitor la catedra de 

bacteriologie și patologie 
experimentală la aceeaşi 
facultate.
 Încă de timpuriu, 
îşi dedică o bună parte 
a timpului cercetării 
ştiinţifice şi face repetate 
experimente de microbi-
ologie care constau în fil-
trarea unor produse pato-
logice conținând bacterii 
și viruși ca și atenuare lor 
prin injectare în structura 
canaliculară (harweiană) 
a copacilor. Experimen-
tele aveau loc chiar pe 
copacii de pe domeniul 
conacului Calimachilor 
din Stâncești. Toate aceste 
cercetări aveau ca obiect 
găsirea unui vaccin contra treponemei palida (bacilul sifilisu-
lui), a bacilului Koch (TBC) și, după primul război mondial, 
contra virusului gripei von Economo („gripa spaniolă”).
 În paralel cu activitatea de cercetare, are şi preocupări 
publicistice, studiile sale fiind găzduite de reviste de speciali-
tate din ţară şi din străinătate. A scris şi a publicat studii di-
verse, cu teme diverse, de la tehnici şi metode de antisepsie, la 
popularizarea staţiunilor balneare sau problemelor generale de 
medicină. În această categorie intră studiul igienologic asupra 
Staţiunii Balneare şi Climaterice Strunga. Continuă activitatea 
publicistică în 1900 cu lucrarea de popularizare „Despre mi-
crobi - Ochire asupra igienei publice”, apoi în literatura de spe-
cialitate contribuie la dezvoltarea procedurilor de antisepsie cu 
lucrarea „Anilinat, ein neues Antisepticum” – în 1901 publicată 
de Institutul de igienă din München. Preocupat și de probleme 
statistice sanitare, participă la „Congresul Asociațiunii Române 
pentru răspândirea științelor”, din 1901, cu comunicări în 

D

 Sorin Vintilă Al. Nicolaescu s-a născut la Ploieşti la 05 II 1937 în familia magistratului  Alexandru Dem.I. 
Nicolaescu, căsătorit cu Valeria I.Predescu, profesoară, descendentă prin mama sa din familia Roșculeț din 
Satulung.
 Școala primară a urmat-o la Ploiești și București, iar liceul la Colegiul Național „Sfântul Sava” București 
(devenit din 1949 Liceul de băieți nr.1„Nicolae Bălcescu”).În 1960 a terminat Facultatea de Medicină Generală 
din București şi a obținut doctoratul în 1880 la IMF București. Pe parcursul acestor ani a publicat articole în 
reviste de specialitate din țară și străinătate, a contribuit la alcătuirea unor lucrări colective din domeniul ra-
dioterapiei, radiodiagnosticului și radiobiologiei. 
 Din aprilie 1986 a ales exilul – din motive personale, dar pe fondul situației politice din țară, între 1988 – 
1991 fiind radiolog la spitalul „St.Etienne” din Bruxelles – Belgia, pentru ca apoi, ca pensionar, să se stabilească 
în Olanda, unde locuieşte și azi. În afara activităţii profesionale a avut şi preocupări artistice, materializate 
prin:expoziţii personale de desen şi pictură (Lausanne-Elveţia, iunie 1988, Echtenach-Luxemburg, iunie 1989, 

Galeria Parvis “St. Gilles”-Bruxelles, iulie 1990, Ojai-SUA, iulie 1991), participarea la activităţile cenaclului “IL Caragiale” din Koln, 
este redactor în comitetul de redacție al revistei “Balada” din Koln, a publicat în numeroase reviste cicluri de materiale pe diverse teme 
(“Secolul de aur al picturii olandeze”, “Jurnal de călătorie în China”,  “Fragmentarium got”, “Muzee din America”, “Poeme din 
sertar”-365 de sonete, “Poeme din exil”, etc.)

Prof. dr Valeriu I. Roșculeț în 1906, 
îmbrăcat cu costum din stofă de casă 

țesută din lână din Satulung

1886 – Valeriu I. Roșculeț (21 ani), 
împreună cu sora Cornelia și 2 veri primari
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domeniu. În 1902 
participă la „Congresul 
Asociațiunii Române 
pentru Răspândirea 
științelor” cu lucra-
rea „Sisteme noi de 
desinfecțiune la etuvă”.
 A c t i v i t a t e a 
didactică a cunos-
cut şi ea o ascensiune 
semnificativă odată cu 
numirea doctorului Vale-
riu Roșculeț ca profe-
sor titular la catedra de 
Anatomie Patologică și 
Bacteriologie de la Fa-
cultatea de Medicină din 
Iași, urmând profeso-
rului Pușcariu, chemat la 
Facultatea de Medicină 

de la București. Din anul 1910 (dată probabilă – în lipsa docu-
mentelor vremii) ) este profesor de Anatomie Patologică și Bac-
teriologie la Facultatea de Medicină din București.
 În 1906 participă la importanta „Еxpoziție Generală” 
cu o spectaculoasă invenție, o etuvă autopurtată cu formaldehidă 
(„Еtuvă de desinfecțiune cu aldehidformic vacuum”), premiată 
cu medalia de aur. Invenția fusese brevetată la Dresda în 
același an. Se pare că automobilul pe care fusese montată etuva 
era alimentat cu benzină solidă...o altă invenție a lui ! “Benzina 
solidă” a fost rodul cercetărilor pe care doctorul Roşculeţ le-a 
făcut în laboratorul propriu din Ploieşti. Noua descoperire a fost 
brevetată în 1910, în Anglia, sub titlul “An Improved Process of 
Solidifyng Liquid Hydrocarbons”.
 La solicitarea unor industriași britanici a fost nevoit să-
și vândă brevetul şi, cu mare probabilitate, invenția lui a servit 
la punerea în mişcare a primelor avioane și tancuri britanice în 
timpul Primului Război Mondial.
 În același an obține, tot la Londra, și brevetul (în cola-
borare) pentru o lampă cu vapori incandescenți. (“Improvements 
In Vapour Incandescent Lamps”, 1910).
 Doctorul Valeriu Roşculeţ a fost şi un admirabil mesa-
ger al plaiurilor săcelene, fiind mândru să poarte în marile capi-
tale europene haine din “ţesături de casă”, realizate de mama 

sa, ca şi de alte femei din Satulung. La Berlin, Viena, Dresda 
sau Londra, în saloanele de elită pe care le frecventa, profeso-
rul român fusese declarat chiar “arbitru al eleganţei”, datorită 
hainelor sale de o calitate şi croială desăvârşite. 
 A participat, cu grad de maior, la primul război mondial. 
Etuva sa mobilă a ajutat substanțial la reducerea infecțiilor în 
plăgile tratate de chirurgii de pe front.
 Din 1919, după război, în plină pandemie a „gripei spa-
niole” experimentele sale s-au orientat cu precădere către 
găsirea unui vaccin contra virusului gripei Van Economo. În 
acest scop el a extins tehnica injectării materialului patogen în 
sistemul canalicular al copacilor și la această nouă amenințare.
 Manipularea virușilor atenuați obținuți prin experimen-
tele de filtrare, a culminat cu vaccinări repetate asupra sa. Tes-
tarea eficacității produselor insuficient de purificate, se pare că 
s-a soldat cu urmări tragice, deoarece s-a îmbolnăvit grav. 
 Cu toată infirmitatea, el rămâne o personalitate respectată 
și stimată, vizitat adesea de colegi și prieteni, printre care unii 
celebri precum prof. dr.Gh. Marinescu. 
 Profesorul doctor Valeriu Roșculeț se stinge la numai 
câțiva ani de la Primul Război Mondial (probabil după 1924). 
 A fost înmormântat la capela conacului din Stâncești, 
alături de soția sa. 

Dr. Sorin Vintilă Nicolaescu,
Olanda

Prima pagină a brevetului
benzinei solide, 1910

Diplomă obținută la Expoziția Generală Romțnă a Jubileului, în 1906

DUNĂREA ÎMPĂRĂTEASCĂ

Academicianul Alexandru Surdu 
s-a născut la 24 februarie 1938 în 
Braşov. A fost elev al Liceului „Andrei 
Şaguna” din Braşov (1952-1955). 
Este absolvent al Facultăţii de Filoso-
fie a Universităţii din Bucureşti (1958-
1963). Din 1964 a fost cercetător 
la Centrul de Logică al Academiei 
Române (şi apoi al Academiei de 
Ştiinţe Sociale şi Politice) înfiinţat şi 
condus de acad. Athanase Joja. La 
Centrul de Logică a făcut parte din 
Sectorul de logică clasică, condus de 
acad. Dan Bădărău şi a colaborat cu 

Aram Frenkian, Anton Dumitriu şi Constantin Noica. În 1965, 
Constantin Noica a reînfiinţat un fel de Seminar „Nae Ionescu”, 

neoficial, la care participau şi Virgil Bogdan şi Constantin Floru 
(din Şcoala lui Nae Ionescu), la care Alexandru Surdu prezen-
ta traduceri din Logica Mare şi Logica Mică ale lui Hegel, cu 
interpretări. Împreună cu Constantin Noica şi Constantin Floru, 
Alexandru Surdu a publicat în 1975, la Editura Univers, lucrarea 
„Mihai Eminescu, Lecturi kantiene”, cu traducerea menţionată a 
lui Titu Maiorescu în Anexă. În anii 1969-1970, Alexandru Surdu 
a beneficiat de o bursă de specializare în logică simbolică şi fun-
damentele ştiinţelor la Institutul de Matematici al Universităţii 
din Amsterdam, unde a colaborat cu profesorii Arend Heyting 
şi B. van Rootselaar, publicând ulterior două cărţi la Editura 
Academiei Române, „Elemente de logică intuiţionistă” (1976) şi 
„Neointuiţionismul” (1977). În anul 1971, Alexandru Surdu îşi 
publică teza de doctorat „Logică clasică şi logică matematică” 
(Editura Ştiinţifică din Bucureşti), pe care o va susţine abia în 
1976 cu profesorul Ion Didilescu, din cauza stingerii din viaţă 
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asile Băncilă1  (1897-1979) este un filosof mai puţin 
cunoscut, cu toate că, la vremea sa, a fost deosebit de 
activ, abordând câteva teme filosofice actuale şi pen-

tru zilele noastre. Este vorba de linia originală românească de 
inspiraţie din marile creaţii populare. Îl interesează în mod special 
legătura dintre natură (spaţialitate), reprezentările despre timp 
(procesualitatea naturală) şi trăirile sufleteşti. În lucrarea Reforma 
calendarului (1924), tratează tocmai despre astfel de probleme, 
cu referinţe speciale la români.
 Lucian Blaga, în articolul său din „Cuvântul” (nr. 45, 
1924), intitulat Sărbători fără clopote, consideră că în lucrarea 
lui Vasile Băncilă găsim „cele mai adâncite păreri ce s-au spus 
despre sufletul poporului nostru”. Iar Nae Ionescu aprecia studiul 
amintit ca „o încercare de a explica metafizica poporului român”.
Încurajat de asemenea aprecieri, Băncilă va publica Duhul 
sărbătorii (1936), care îi deschidea o perspectivă strălucită în fi-
losofia românească, dacă ar fi fost urmată şi de lucrarea programată 
despre Spaţiul Bărăganului. Anumite situaţii materiale şi obligaţii 
profesionale l-au determinat să tot amâne desăvârşirea ei. Or, 
întâmplarea a făcut ca, în aceeaşi perioadă (1936), să apară Spaţiul 
mioritic al lui Blaga şi, lucru şi mai important, să-i fie dedicată 
tocmai lui Vasile Băncilă. Situaţie deosebit de măgulitoare, dar 
inhibantă total pentru adresantul dedicaţiei.
 Oricum, Vasile Băncilă îi era devotat lui Blaga, scria 
laudativ şi fără rezerve despre lucrările sale, intervenind cu prom-
ptitudine în favoarea acestuia. Apropierea de Blaga a fost însă 

pecetluită de această dedicaţie surprinzătoare, mai ales pentru 
firea lui Blaga. Capricios, suspicios şi necomunicativ, poetul era 
greu de suportat şi, la rândul său, nu suporta pe nimeni. Şansa 
prieteniei cu Blaga a fost, în afara numeroaselor conferinţe ale 
lui Băncilă şi articole extrem de elogioase la adresa acestuia, în 
momente clar nefavorabile pentru receptarea filosofiei blagiene, 
distanţa care i-a separat în permanent. Mai precis, care l-a ferit 
pe Băncilă din calea poetului filosof, pe care nici nu-l văzuse 
vreodată. „Îmbrăţişări astralului meu Băncilă”, îi scria Blaga. 
„Am credinţa că nimenea în ţara românească nu are mai multă 
afinitate sufletească cu mine ca D-ta”.
 Toate acestea aveau să-l coste mult pe „astralul” Băncilă.
 Încercând să onoreze în continuare consideraţiunile ex-
trem de măgulitoare ale lui Blaga, Băncilă îşi va abandona toate 
proiectele, renunţând la Spaţiul Bărăganului, care nu numai că 
n-ar fi fost pe linia „afinităţii sufleteşti cu Blaga”, ci ar fi fost 
tocmai contrară acesteia, şi începe o adevărată campanie de presă 
împotriva adversarilor lui Blaga. Aceştia, la rândul lor, îl atacă 
mai mult pe Băncilă decât pe Blaga. Astfel încât „cazul Blaga” 
devine o problemă personală a filosofului nostru, care sfârşeşte 
prin întocmirea unui volum cuprinzător despre poetul-filosof, Lu-
cian Blaga, energie românească (1938).
 Cu toate că Spaţiul Bărăganului ar fi trebuit să-i îndrepte 
investigaţiile spre alte zone, cum a încercat în articolul Oraşe 
dunărene (1939), Vasile Băncilă fiind brăilean, tot din cauza 
admiraţiei pentru Blaga îşi aduce aminte de originea ardelenească 
a tatălui său, din zona pastorală Săcele-Braşov, a mocanilor 
săceleni, şi încearcă să găsească sursa de inspiraţie a Spaţiului 
mioritic pe plaiurile săcelene, publicând studiul Lucian Blaga şi 
regiunea Săcelelor (1938) în revista „Plaiuri săcelene”, care i-a şi 
inspirat, probabil, această idee. Este vorba despre faptul că Blaga 
a fost elev al Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov şi de presu-
punerea (neconfirmată, după câte ştim, de Blaga), că ar fi îndrăgit 
această regiune, în realitate montană, nu deluroasă, locuită într-
adevăr de păstori, dintre care unii de origine macedo-română, ca 
şi Blaga.
 Cert este că Vasile Băncilă, căruia Blaga însuşi îi scria

V

a conducătorului ştiinţific iniţial (Athanase Joja, în 1972). Aici 
sunt stabilite criteriile ontice, logice şi lingvistice pentru distincţia 
domeniilor clasice şi simbolice ale logicii. Tot în anul 1971, A-
lexandru Surdu participă la al IV-lea Congres internaţional de 
logică, metodologie şi filosofia ştiinţei de la Bucureşti. În 1972 
este ales membru corespondent al Centrului superior de logică 
şi ştiinţe comparate din Bologna. În 1973 participă la Congresul 
internaţional de filosofie de la Varna, iar în 1974 la Congresul 
internaţional Hegel de la Moscova. În 1975, Alexandru Surdu 
obţine premiul „Vasile Conta” al Academiei Române.
 A urmat o perioadă mai neagră, marcată de “revoluţia 
culturală” din România comunistă, perioadă în care a trebuit 
să ocupe funcţii mai puţin importante (cercetător la Biblio-
teca Centrală Universitară Bucureşti, în cadrul Ministerului 
Învăţământului, bibliotecar la Facultatea de Medicină Veterinară 
a Institutului Agronomic Bucureşti, în cadrul Muzeului Literatu-
rii Române din Bucureşti, redactor la “Revista de Filosofie”). 
Şi în această perioadă continuă să-şi aprofundeze cercetările în 
domeniul logicii, astfel că în 1989 publică, la Editura Academiei 
Române, lucrarea “Teoria formelor prejudicative”.
 După 1990, Alexandru Surdu ocupă postul de redactor 
şef al „Revistei de filosofie” şi „Revue roumaine de philosophie” 
(până în anul 2000).
 În 1992, Alexandru Surdu este ales membru corespon-
dent al Academiei Române. I se recunoaşte vechimea în cercetare 
şi ocupă prin concurs postul de cercetător ştiinţific principal 

gradul I la Institutul de Filosofie al Academiei Române. Devine 
preşedinte al Despărţământului Central-Braşov al Asociaţiunii 
Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român, Astra şi director al revistei „Astra” din Braşov. Este 
primit ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Braşov.
 Din 1992 a fost suplinitor la Catedra de istoria filosofiei 
pentru cursurile de filosofie modernă şi filosofie contemporană; 
conferenţiar din 1993 şi profesor titular (1995-2007) la Facul-
tatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. La Facultatea de 
Psihologie a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti predă 
cursurile de istoria psihologiei şi psiho-lingvistică.
 Din 1993 este membru titular al Academiei Române şi 
preşedinte al Secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie 
a Academiei Române.
 Din 1997 este director al Institutului de Filosofie şi Psi-
hologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.
Între timp a publicat numeroase cărţi şi studii , obţinând, în 1996, 
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică, istorie literară şi eseu 
„Octav Şuluţiu”.
 În anul 2004 a fost distins cu Ordinul Naţional Serviciul 
Credincios în grad de cavaler.

 Publicăm în continuare un material interesant pe care 
domnul Academician Alexandru Surdu l-a dedicat filosofului 
Vasile Băncilă, originar, pe linie paternă, din Săcele.

1 Vasile Băncilă - reprezentant al perioadei inter și post-belice și aparținând 
aproape în egală măsură istoriei gândirii filozofice românești  și istoriei literaturii; 
a fost deci: filozof, pedagog, memorialist și epistolier, orator. 
 S-a născut la 1 ianuarie 1897 la Brăila, oraș dunărean de la marginea 
Bărăganului. Tatăl său era originar din Săcelele Brașovului și mama sa era din 
Runcu-Popești (Rîmnicu-Sărat). 
 Vasile Băncilă a fost un gânditor cu profunzimi neobișnuite în domeni-
ile pe care le-a abordat.
 Este impresionant orizontul larg de cunoaștere al lui V. Băncilă (vezi 
cartea lui, aforisme și paraaforisme), curajul cu care abordează, susține și definește 
diverse teme, noțiuni, idei, sugerând sau chiar dând soluții. Se simte familiar în 
spații ca: metafizica, logica, etica estetică, pedagogia, sociologia, filozofia culturii 
și a religiei. 
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că „S-ar putea întâmpla să ne bagi 
într-o zi pe toţi în buzunar”, n-a mai 
apucat, din cauza vremilor potriv-
nice care au urmat, decât să publice 
lucrarea Semnificaţia Ardealului 
(1944), dovedindu-se, fără să vrea, 
un exemplu ilustrativ pentru gândul 
lui Blaga că românii autentici, chiar 
când locuiesc prin bărăgane, trăiesc 
cu „nostalgia plaiului”.
 Dar situaţia n-a fost în-
tru totul aceasta. Vasile Băncilă, 
într-o împrejurare considerată de el 

fericită, a reuşit să-şi impresioneze la 
rândul său idolul. Este vorba de vizita pe care i-o face Blaga în 
vara anului 1936, la Brăila.
  Băncilă se simte dator să facă anumite precizări. Spaţiul 
este unul singur, dar geografic (ca relief), putem vorbi despre trei 
forme: spaţiul înalt (muntele), cel întins (câmpia şi marea) şi cel 
intermediar (deal-vale). Problema nu ar fi doar aceea de opţiune, 
pe bază de origine, naştere şi copilărie, care ar ţine de spaţiul 
inconştientului, ci şi aceea de încadrare conştientă într-un anumit 
mediu spaţial, diferit de spaţiul matrice, pentru care să aibă afini-
tate sufletească şi care să-i ofere valenţe creative.
 Băncilă se referă din nou la Blaga şi constată că acesta, 
în ciuda fixării spaţiului intermediar ca fundamental pentru su-
fletul românesc, vorbeşte uneori în termeni admirativi şi despre 
„spaţiul supramioritic” (montan). „Muntele, zicea Blaga, era 
această privelişte în care intram, tot mai adânc, şi care, la rândul 
ei, intra şi ea în mine… Da, voi veni cândva, să-mi ogoiesc aici 
inima după un zbucium târziu al vieţii”. Se observă clar intenţia 
lui Băncilă de a-l transpune pe filosoful-poet pe tărâmul spaţiului 
„submioritic” al Dunării.
 „Era la câteva săptămâni după marea inundaţie a flu-
viului, ne relatează Băncilă, ce transformă regiunea într-un fel 
de Amazonie românească”, ni-l putem imagina cu greu pe po-
etul nostru, temător de altfel, ca pisica, de zonele lacustre şi de 
umezeală, plutind cu barca pe Dunărea revărsată. Nu ştim care a 
fost părerea lui Blaga, dar dispunem de o admirabilă descriere a 
celui care l-a însoţit.
 „Alunecam pe sub sălcii, care ne lăsau prieteneşte să 
mergem mai departe, treceam de la umbre la lumini, de la lu-
mini la umbre, vedeam jucând molcom misterele, priveam inima-
ginabilul şi ascultam inefabilul. Totul era un murmur, un susur 
discret, un ison pierdut al vastităţii, un triumf anonim al culorii 
discrete, o mirare a sunetelor uitate ori neştiute. Câte o pasăre 
rară, uşor stihializată, ieşea dintr-o tainiţă şi se îndrepta spre 
alta, în linii geometrice. Cerul îşi făcea portretul în ape, apele se 
deschideau spre cer. Flora şi fauna adâncurilor limpezi căpătau 
virtuţi muzeale. Frunzele de nufăr, descoperite în solitudinea 
lor aristocratică, se uitau parcă mirate, dar netulburate la noi şi 
rămâneau grevate în tablou, ca şi până atunci. Ochiurile mari de 

apă, aprinse de soare, un fel de poieni acvatice, păreau smaralde 
imense. Ramurile sălciilor se avântau un timp în sus, apoi se în-
dreptau nostalgic spre apă într-o arcuire rituală. Din vârfurile lor 
picurau ritmic stropi de sevă într-un plâns rar presant, la un mo-
ment dat, puteai avea iluzia că umbli pe un lac de lacrimi, ceea ce 
dădea peisajului o notă de sacralitate”.
 Aşa înţelegea Vasile Băncilă să vorbească, este uşor de 
observat, cu termenii favoriţi ai poetului, pentru a ne sugera 
trăirile acestuia. Blaga însă, ca de obicei, tăcea. Motiv pentru 
care călăuza acestuia pe covoare lacustre s-a simţit dator să-l 
omagieze. Căci, considera el, există mai multe tipuri de tăcere. 
Blaga tăcea nu fiindcă nu avea ce să spună, ci, dimpotrivă, fiindcă 
n-ar fi reuşit să comunice verbal mulţimea de idei şi sentimente. 
Ar fi şi motivul pentru care şi-a ales stilul poetic, laconic de co-
municare. De altfel, consideră Băncilă, există şi tipuri elevate de 
tăcere. Tăcerea osmoză de care „suferea” Blaga ar fi fost „starea 
de o mare lărgime, adâncime şi acuitate a senzaţiei, în care spiri-
tul nostru se pune în legătură cu spiritul lucrurilor, mai ales când 
suntem în mijlocul naturii mari”. Era firesc, deci, conchide fi-
losoful brăilean, ca poetul să tacă în mijlocul tărâmului de basm al 
Dunării. Dar mai există şi o tăcere comunicativă, o tăcere a cuiva 
pe care îl cunoaştem bine şi care nici nu mai are rost să ne spună 
ceea ce ştim, vedem şi simţim împreună. Aceasta ar fi explicaţia 
nu atât a tăcerii lui Blaga, ci a comunicării sentimentale a acestuia 
prin mijlocirea lui Vasile Băncilă.
 Nu putem fi decât parţial de acord cu această interpretare. 
Chiar din fragmentul citat, ne dăm seama că Vasile Băncilă l-ar 
fi întrecut pe Blaga în această împrejurare. Nu neapărat fiindcă 
se găseau pe spaţiul Bărăganului, de care poetul era totuşi străin, 
ci datorită faptului că filosoful din Brăila era un stilist de mare 
elevanţă, cum a şi dovedit-o în toate scrierile sale. De aceea, ne 
exprimăm regretul că nu şi-a dus la capăt propriile sale creaţii, 
dintre care cea mai importantă ar fi fost interpretarea sentimental-
filosofică a tărâmului dunărean.
 Ceva dreptate, dacă este să-l credem pe Vasile Băncilă, 
trebuie să-i acordăm şi tăcerii lui Blaga, mai ales că aceasta n-a 
fost totală. „Abia când am pus piciorul pe mal, zice brăileanul, 
Blaga, aruncând o ultimă privire spre ape, a spus ca o concluzie 
sau ca o respiraţie: Dunărea împărătească! Şi mi s-a părut că nu 
un om a vorbit, ci că peisajul însuşi a prins glas omenesc pentru o 
clipă şi a decretat sensul lui”.
 Sensul acestei „respiraţii” este evident că-i aparţine lui 
Vasile Băncilă, dacă nu cumva îi aparţine şi sintagma. În orice 
caz, dacă rostirea este a lui Blaga, atunci, cel puţin prin mijlocirea 
lui Vasile Băncilă, prin mijlocirea acestui filosof „astral”, poet-
ul-filosof şi-a dat singur o replică magistrală la Spaţiul Mioritic 
-Dunărea Impărătească.

Academician Alexandru Surdu

N.R. Acest material a fost publicat în revista “Clipa-Magazinul 
actualităţii culturale româneşti” în numărul din martie 2011.

IN MEMORIAM

UN SĂCELEAN CARE A “ARS” PENTRU “IZVORUL”

a sfârşitul lunii mai, s-a împlinit un an de când ne-a 
părăsit domnul inginer Octavian Taraş. Plecarea lui la 
cele veşnice ne-a luat prin surprindere şi ne-a îndurerat 

pe noi toţi cei care l-am cunoscut şi am colaborat cu dânsul la 
asociaţia “Izvorul”. 
 În anul care a trecut de atunci i-am simţit deseori lipsa , 
iar întâlnirile noastre au fost parcă mai puţin entuziaste fără op-
timismul, buna-dispoziţie şi sfaturile sale pline de înţelepciune 

cu care ne obişnuise. Îl ştiam alături de noi, îl preţuiam nespus 
pentru experienţa sa în conducerea asociaţiei, al cărei membru şi 
susţinător fusese din adolescenţă. Avea pentru fiecare din noi un 
cuvânt de încurajare, de întărire în eforturile pe care uneori le pre-
supunea organizarea deferitelor activităţi, punea el însuşi umărul 
pentru ca totul să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. 
 Mi-aduc aminte cu mare regret de interesul deosebit pe 
care îl acorda revistei noastre, de amabilitatea cu care se oferea să 

L
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sprijine colectivul de redacţie în antrenarea colaboratorilor pentru 
asigurarea materialelor necesare apariţiei la timp a fiecărui număr. 
Iar când acest lucru se realiza, domnul Taraş era unul dintre cei care 
se bucurau cel mai mult pentru că vedea în asta o realizare a tuturor 
membrilor asociaţiei, o contribuţie la viaţa culturală a comunităţii 
săcelene.
 Din calitatea de primvicepreşedinte pe care o avea la
“Izvorul”, a militat mereu pentru antrenarea tinerilor, pentru 
promovarea lor, considerând că acesta este singurul mijloc prin 
care asociaţia poate trăi şi îşi poate continua cu succes misiunea 
asumată. Şi dacă astăzi revista noastră are câţiva colaboratori tineri, 
de nădejde şi foarte valoroşi, dacă la acţiunile “Izvorului” vin tot 
mai mulţi ti-neri, cu un suflu şi o energie noi, acestea se datorează 
şi domnului Taraş, care poate privi cu mândrie şi bucurie, de acolo 
de unde se află, că dorinţa sa este pe cale să se realizeze. Cred că 
i-ar fi plăcut mult să vadă că tot mai mulţi tineri săceleni se întorc 
spre tradiţiile mocăneşti, că încep să preţuiască obiceiurile, portul 
mocănesc şi, cu siguranţă, s-ar simţi minunat în mijlocul perechilor 
de “mocani” şi “mocance” îmbrăcate în fermecătoarele costume 
tradiţionale cu prilejul diferitelor acțiuni ale asociaţiei.
 Domnul Octavian Taraş a reprezentat o generaţie care 
a “ars” pentru comunitatea din mijlocul căreia s-a ridicat, care a
activat în vechea asociaţie “Izvorul” şi a pus bazele noii asociaţii, 

cea de după 1990, având ca ideal continuarea unor tradiţii şi obi-
ceiuri, care fără abnegaţia ei s-ar fi pierdut cu siguranţă. Dânsul, 
alături de domnii Victor Carpin, Tică Voinea, Andronic Moldovan, 
Victor Secăreanu, Dan Zamfir, Milu Alexandrescu, Ninel Eftimie, 
împreună cu cei mai tineri, au realizat o punte de legătură peste ani, 
unind visurile săcelenilor vizionari, încrezători în destinul perpetuu 
al spiritului mocanilor săceleni.
 A fost un om deosebit care şi-a pus amprenta pe tot ceea 
ce “Izvorul” a realizat în ultimii 20 de ani, a dat suflu şi energie 
activităţilor asociaţiei şi şi-a câştigat 
un loc binemeritat în sufletul
tuturor săcelenilor care simt ceva 
pentru aceste meleaguri.
 Pentru toate acestea, 
acum, la împlinirea unui an de la 
plecarea sa la cele veşnice, să ne 
oprim o clipă şi să rememorăm, 
cu recunoştinţă şi regret, figura şi
personalitatea domnului inginer 
Octavian Taraş.
 Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

Horia Bârsan

• In Memoriam

“ONOARE, DEMNITATE ŞI CREDINŢĂ”
- poveşti de viaţă -

mai 2015 - 70 de ani de la sfârşitul celui de al II-lea 
Război Mondial. Un timp care s-a scurs cu bune şi cu 
rele, cu împliniri şi regrete. Memoria timpului îşi cere 

drepturile şi, spre liniştea noastră, mai există martori ai evenimen-
telor de atunci. De această dată, veteranii de război, puţini, dar 
gata să rememoreze anii războiului. Reuniţi în “Asociaţia Vetera-
nilor de Război”, sunt mesagerii unui eveniment care le-a marcat 
tinereţea şi conştiinţa, i-a călit în lupta cu viaţa.
 La Săcele, filiala “Asociaţiei Veteranilor de Război” 
este condusă de domnul Neculae Coliban. La înfiinţare, în 1990, 
asociaţia număra la Săcele aproximativ 200 de membri. Acum 

mai sunt doar 11...: Barbu Ghe. Gheorghe (născut în 1920), Boca 
Simion (născut în 1918), Coliban Neculae (născut în 1921), Cor-
faru Ioan (născut în 1923), Kererekes Ştefan (născut în 1923), 
Mezei Gheorghe (născut în 1921), Marin Ion (născut în 1918), 
Partin A. Andrei, Partin I. Andrei (născut în 1923), Sarai Istvan 
(născut în 1919).
 În 1998, au fost distinşi cu “Crucea Comemorativă”.
 Am avut plăcerea să discut cu o parte dintre veteranii de 
război din Săcele. Cu domnul Neculae Coliban am stat de vorbă 
în pridvorul casei sale din Cernatu. Copleşit de emoţie, a reme-
morat anii războiului, evenimentele trăite pe front. A fost încor-
porat în 1941, la numai 20 de ani, în Batalionul II Vânători de 
Munte, ca radiotelegrafist. Era sergent t.r. şi a ajuns în linia întâi, 
la Voineşti. La Iaşi era radiotelegrafist Traian Medianu (1921-
1997, domiciliat pe strada Unirii, la nr. 50); a intervenit pe lângă 
Comandament şi a fost scos din linia întâi. Camarazii lui au fost 
luaţi, ulterior, prizonieri la ruşi. Din faţa atacului rusesc ei s-au 
retras pe o culme; au căzut mulţi morţi şi răniţi, dar el a scăpat 
teafăr.
 Apoi au fost martorii începutului retragerii trupelor ger-
mane, iar în noaptea Armistiţiului se aflau la Mărăşeşti. A urmat 
cea de a doua parte a războiului, cu organizarea trupelor româneşti 
şi participarea la misiunea de a-i scoate pe nemţi din ţară. Odată, 
peste noapte, s-au retras în marş şi au fost cantonaţi la localnici. 
Când s-au trezit dimineaţa, au aflat că unitatea plecase în zori. 
Pentru că era sergent t.r., şi-a asumat comanda grupului format din 
5 soldaţi şi, după indicaţiile gazdei, au pornit spre Braşov. A fost 
un drum lung, în care grupul s-a lărgit cu alţi rătăciţi, ajungând la 
aproximativ 40 de persoane. La o stână au întâlnit soldaţi nemţi, 
rătăciţi şi ei de unităţi. Solidaritatea umană, specifică momentelor 

9

Neculae Coliban (primul din stânga), (94 ani) la Ziua Veteranilor de Război, Brașov, 2015

 Vara aceasta se împlinesc 10 ani de când a trecut la cele veșnice domnul profesor Andronic Moldovan. Se cuvine să 
păstrăm un moment de reculegere și să ne aducem aminte de contribuția semnificativă pe care domnia-sa a dus-o la dezvolta-
rea asociației noastre și la creșterea treptată a revistei “Plaiuri Săcelene“. Amintirea sa a rămas neștirbită în inimile celor care 
l-au cunoscut și au colaborat cu dânsul, iar urmele trecerii sale se regăsesc în calitatea și conținutul revistei noastre. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace pe Domnul Profesor!
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dificile i-a unit. Pe drum, noaptea se odihneau păziţi de plantoane 
formate dintr-un român şi un neamţ. La Sita-Buzăului, au întâlnit 
plutoane nemţeşti în retragere. Tovarăşii lor germani au explicat 
situaţia şi au obţinut bilete de liberă trecere. Din Ciucaş au co-
borât la Babarunca şi au poposit în Săcele, la familia Medianu. 
Între timp, Traian Medianu ajunsese acasă şi le-a oferit găzduire. 
 Domnul Coliban şi-a continuat, după câteva zile, dru-
mul spre casă, în Prund, pe strada Pajiştei, la numărul 20. După 
aproape 2 săptămâni, s-a prezentat la unitate, declarând că a fugit 
de nemţi. Cu o unitate reorganizată a ajuns pe Someş, dar au fost 
retraşi din luptă (toamna lui 1944). A fost trecut în rezervă. În 
2011 a participat la comemorarea eroilor celui de al II-lea Război 
Mondial la Brno şi a fost distins cu “Medalia Comemorativă”. 
 După război s-a căsătorit cu Sanda Alexandrescu din 
Răbeşti-Buzău (1947), împreună cu care a avut trei copii: Marile-
na, Nicolae şi Lucian. S-a pensionat în 1981, de la CFR, unde a 
lucrat ca merceolog.

 Cu domnul Ion Marin, sta-
bilit în Săcele în 1968, am stat de 
vorbă la umbra unui pom din curtea 
casei. În 1939 a plecat să-şi satisfacă 
stagiul militar la Unitatea 10 Roşiori 
Ploieşti. De acolo a plecat pe front la 
începutul războiului şi a fost lăsat la 
vatră în 1945. Cei cinci ani de război 
l-au purtat ca şofer (între timp uni-
tatea se motorizase) până în Caucaz, 
spre Cotul Donului, de unde au fost 
respinşi de ruşi . În Caucaz au trecut 
printr-o încercuire de unde au fost 
salvaţi de nemţi. După mărturisirea 
domnului Marin, războiul a fost 

greu, dar la Cotul Donului a fost prăpăd. Ruşii atacau noaptea, la 
lumina rachetelor; au pierit mulţi combatanţi. Locul celor morţi 
era luat de soldaţi aduşi din ţară. Erau obligaţi să facă faţă şi ata-
curilor partizanilor, în urma unuia dintre acestea murind nouă 
ofiţeri şi şoferul, surprinşi în maşina atacată. În Caucaz, din mer-
sul maşinii, s-a întâlnit cu fratele mai mare, Florea, care l-a în-
demnat să-şi poarte de grijă. A apucat să-i răspundă: “Ce-o vrea 
Dumnezeu!” Erau în familie trei băieţi: Florea, Ion şi Rică. Toţi 
au luptat pe front, dar s-au întors cu bine acasă. Rică a fost pentru 
scurt timp prizonier la nemţi. Domnul Marin a ajuns, în ofen-
siva împotriva nemţilor, până la Praga, de unde s-a întors, după 
Armistiţiu, pe jos, acasă, la Ploieşti, unde a ajuns pe 23 august 
1945. A fost lăsat la vatră în 10 octombrie 1945. Printre actele 
pe care le păstrează cu grijă se află permisul de conducere, eli-
berat în 16 sept. 1943. Apoi, s-a căsătorit cu Florica, din Făcăieni-
Ialomiţa, împreună cu care are o fată, Maria.
 Domnul Marin ne-a relatat o întâlnire emoţionantă, pe 
care a avut-o în Germania, cu un german care fusese salvat în 
timpul războiului de o familie din Ploieşti. Familia Marin se afla 
în vizită la fiica lor (care este căsătorită cu un sas din Buneşti), 
unde au ieşit la un restaurant. De masa lor s-a apropiat un domn 
care vorbea româneşte. Le-a mărturisit că în timpul războiului, pe 
când se retrăgeau, stătuse ascuns, împreună cu alţi camarazi de-ai 
săi, în podul unei case din Ploieşti. Oamenii o duceau greu, dar 
au împărţit cu ei mămăliga, singura lor hrană, gest care l-a impre-
sionat profund şi pe care nu l-a uitat toată viaţa.
 Pe domnul Ioan Grozea l-am întâlnit în locuinţa fiicei 
sale, Liliana.
 A plecat pe front în 1943, în preajma Sfintelor Paşti, cu 
Divizionul II Vânători de Munte. A fost trimis la o şcoală de tu-
nari, în Moldova, sub comandă germană. 
 A fost martor la momentul când a început contraofensiva 

rusească. Un tun a explodat, al doilea a 
fost avariat. S-au retras spre Negreşti, 
dar sub tirul aviaţiei ruseşti au cazut 
mulţi dintre camarazii săi. S-au retras 
apoi spre Ploieşti, pe terasamentul 
căii ferate, ale cărei şine fuseseră dis-
truse. Pe drum s-au hrănit cu fructe şi 
porumb copt. De la Ploieşti, s-a întors 
acasă cu trenul şi s-a prezentat la uni-
tate, la Codlea, unde a fost mobilizat 
din nou. A ajuns în zona Târgu-Mureş. 
Nemţii distruseseră podul peste Mureş 
şi în locul lui se făcuse unul din pontoane. A fost repartizat într-un 
observator, de unde trebuia să ţină legătura cu baza din Târgu-
Mureş. Trecea zilnic pe podul bombardat şi pentru curajul său 
în îndeplinirea misiunii a fost decorat cu “Bărbăţie şi Credinţă 
cu spade clasa a III-a” prin Ordinul de Zi 762 din 21 oct. 1944, 
semnat de generalul C. Vasiliu-Rădescu. În înaintare le ieşeau în 
cale românii cu flori, pâine şi ţigări, erau aclamaţi. Se aflau în 
drum spre Cluj, când s-a terminat eliberarea României. Apoi, s-au 
retras, pe jos, spre Codlea (50 km. pe zi). Cât a fost pe front s-a 
întâlnit şi cu alţi săceleni: Traian Medianu, Dumitru Costea, Ion 
Bodeanu, Vasile Mircan.
 A urmat o nouă concentrare, pentru defilarea de 23 
August 1945, ocazie cu care a trecut pe sub Arcul de Triumf. În 
tribună, l-a remarcat pe regele Mihai. În acelaşi an, a fost lăsat 
definitiv la vatră. 
 Între 1946-1949, s-a alăturat tatălui său la stâna din Ur-
latu, dar regimul cotelor i-a determinat să lichideze turma. S-a 
angajat la “Republica” (croitor), apoi la Electroprecizia, până la 
pensionare, în 1981. În 1951 s-a căsătorit cu Elena Mereţ (din 
Bod) şi au avut doi copii: Ion şi Liliana. 
 Domnul Sarai Ist-
van vorbeşte despre război 
cu durere. Poate pentru că 
starea sănătăţii îl apasă, dar 
mai ales pentru că războiul 
l-a îndepărtat de părinţii, pe 
care îi iubea nespus. La în-
ceputul războiului era militar 
la Iaşi, în Unitatea II Trans-
misiuni. Pe front a plecat cu 
trenul, din Braşov, împreună 
cu Balint Andrei, din Cer-
natu. Au ajuns în Basarabia, 
unde localnicii i-au primit 
cu multă căldură, rugându-i 
să-i apere de trupele ruseşti. 
Cea mai mare greutate era cu 
hrana, care era puţină şi greu 
de procurat. Au stat în Basarabia până în 1944, când au plecat 
spre ţară. Au aruncat armele, încredinţaţi că războiul se sfârşise. 
Ameninţarea că vor fi pedepsiţi nu i-a înspăimântat pentru că 
doreau să ajungă cât mai repede acasă. Iarna anului 1944 l-a găsit 
acasă.
 Îşi aminteşte cu durere de iernile frontului, când dor-
meau pe zăpadă, acoperiţi cu prelată, câte 15-20 minute, pe rând, 
pentru că dacă nu se supravegheau riscau să moară îngheţaţi, în 
somn. Atunci i-a îngheţat piciorul stâng, pe care la bătrâneţe l-a 
pierdut. După lăsarea la vatră, tatăl său, maistru zidar, l-a trimis să 
se califice în construcţii. După această etapă, a lucrat cu tatăl său, 
Sarai Peter, la Bucureşti, unde construiau case “la cheie”. Despre 
perioada aceea îşi aminteşte cu plăcere. S-a căsătorit în 1950 cu 
învăţătoarea Gödri Ana, împreună cu care a avut două fete: Eva şi

Ion Marin (97 ani)

Ion Grozea (94 ani)

Sarai Istvan ( 96 ani)
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Tünde. S-a pensionat de la Grupul Şcolar de Construcţii, unde a 
fost maistru-instructor.
 Timpul nu ne-a permis să discutăm cu toţi veteranii 
săceleni. Cei care au răspuns solicitării noastre şi cei cu care nu 
am discutat, sunt oameni ajunşi la vârste respectabile, martorii 
unei epoci încărcate de primejdii şi dureri. Pentru toate suferinţele 
lor, pentru sacrificiile făcute şi pentru felul în care au trecut peste 

toate greutăţile care le-au stat în faţă, merită recunoştinţa şi 
admiraţia noastră neţărmurite.

Prof. Elena Bulat

P.S.: Datele prezentate se bazează pe documente păstrate de vetera-
ni. Pentru ca evenimentele să poată fi rememorate şi cu alte ocazii, 
ar fi bine ca ele să fie adumnate într-un fond documentar special.

istinşi participanţi,
 Acest moment-eveniment în viaţa Colegiului 
Economic “Gheorghe Dragoş”, dezvelirea bustului, 

alături de denumirea colegiului şi placa comemorativă, sunt 
dovezi remarcabile care au depăşit cu succes toate dificultăţile 
pentru a ajunge la o redescoperire şi repunere în circulaţie a valo-
rilor trecutului.
 Este un bun prilej de a-mi exprima bucuria, recunoştinţa, 
mulţumirile din suflet tuturor autorităţilor locale – Consiliului 
Judeţean, Consiliului Local, Inspectoratului Școlar (n.a Satu- 
Mare), nu în ultimul rând direcţiunii colegiului, care în această 
zi a amintirilor moştenirii culturale şi patriotice vaste, profunde, 
naţionale şi universale lăsate de Profesorul Gheorghe Dragoş, au 
organizat această manifestare care este o adevărată reuşită.
 Şi lucrarea maestrului Radu Ciobanu, îndemnat şi în-
curajat de domnii Pop Florian şi Pop Aurelian, şi-a găsit locul 
potrivit la momentul potrivit în peisajul sătmărean, exprimându-
mi pentru tot efortul depus toată gratitudinea.
 Plaiurile săcelene, de unde îşi trage obârşia Profesorul 
Gheorghe Dragoş, ca şi cele sătmărene i-au fost în egală măsură 
apropiate de suflet.
 Ca întemeietor de şcoală economică sătmăreană în 
îndepărtaţii ani 1923-1929, ca director, şi-a onorat prezenţa 
nu numai în activităţile didactice dar şi în cele publicistice: 
înfiinţarea ziarului „România de Nord”, conferinţe în cadrul „As-
trei”, colecţia „Anuarul Şcolii Superioare de Comerţ, etc.
 Şi-a legat prietenii bazate pe aceleaşi principii sănătoase 
de viaţă cu ing. Flaviu Şuluţiu, ing. Caius Popescu, dr. Traian 
Burcuş, av. Lucian Bretan, Emil Tiscă, etc.
 Este un presupus al meu, o întrebare, dacă nu cumva 
şi figura seniorială de atunci, devenită legendară, a lui Vasile 
Goldiş, nu a constituit şi ea un imbold în opera sătmăreană a 
Profesorului Gheorghe Dragoş.
 Amintirile rămân adânc întipărite în sufletul celor care 
l-au cunoscut şi apreciat, iubit şi stimat – familia, colaboratorii şi 
prietenii. A putut suporta cu demnitate şi discreţie suferinţele mo-
rale şi fizice la care a fost supus în regimul opresiv. Peste veacuri, 
rămâne opera sa.
 „Nici anii mulţi, nici părul alb, nici averea, nici rudele, 
nici slujbele înalte nu fac pe cineva mare. Mare este omul învăţat. 
Ţara noastră a avut şi are încă nevoie de patrioţi, de oameni 
înţelepţi cu pregătire, excepţionali, aşa cum a fost Profesorul 
Gheorghe Dragoş, capabili să asigur intrarea specificului nostru 
naţional în universalitate pe poarta proprie” (prof. univ. dr. Dumi-
tru Rusu, Iaşi, 1997.)
 Tot ceea ce s-a realizat a fost un pios omagiu adus Pro-
fesorul Gheorghe Dragoş spre nemurire.
 Dacă placa comemorativă amplasată acum doi ani în faţa 
„Colegiului Economic Gheorghe Dragoş” a fost sfinţită, tradiţia 

s-a menţinut şi în cazul bustului Profesorului. Din iniţiativa 
direcţiunii colegiului, acel plus de emoţie şi credinţă s-a realizat 
prin participarea celor doi preacucernici părinţi: Părintele Sabău 
din Satu Mare şi părintele Şerban Raul Valer, venit din Parohia 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril – Săcele (Satulung).
 Ca să acorzi înţelegerea şi necesitatea acestui eveni-
ment, mai ales pentru familie, prezenţa celor doi preacucernici 
părinţi este o dovadă certă a resurselor sufleteşti deosebite ale 
celor doi reprezentanţi ai credinţei adevărate. Venit de la mai bine 
de 500 km distanţă, de la Satulung (Săcele – Braşov), parohia 
unde memoria şi mormântul Profesorului Gheorghe Dragoş sunt 
prezente în rugăciuni înălţate cu regularitate de părintele paroh 
Şerban, prezenţa sa a însemnat un plus de virtute şi sensibilitate 
în sarcina care i-a fost încredinţată pentru a-şi duce la îndeplinire 
misiunea sa nobilă: Pacea Sufletului.
 Părintele Şerban Raul Valer este o persoană cu ochi şi 
voce pătrunzătoare, caldă în acelaşi timp, cu sfaturi înţelepte, 
înţelegător, ale cărui rugăciuni simţi cum sunt primite la cer şi 
al căror răspuns nu suferă nici o amânare. Nu numai natura sa 
umană este predestinată pentru a sluji şi alina sufletul; codrii fal-
nici, plini de mister, care-i stau neclintiţi de strajă, îl ajută şi îl 
apără de primejdii, îndemnându-l la rugăciunea zilnică, înălţată 
cu mult har.
 Cine oare ar 
fi putut răspunde cu 
atâta promptitudine şi 
înţelegere la invitaţia  
familiei, de a participa la 
evenimentul de dezvelire 
a bustului din Satu Mare, 
din faţa colegiului care-i 
poartă numele Profeso-
rului Gheorghe Dragoş, 
decât Părintele Şerban 
Raul Valer, ca o dovadă 
în plus a recunoaşterii 
valorilor intelectuale şi 
morale ale săcelenilor 
din veacul trecut, între 
care la loc de cinste este 
unchiul meu, Profesorul 
Gheorghe Dragoş. Să ne bucurăm de un asemenea tânăr slujitor 
al Bisericii, Neamului şi familiei.
 Iată de ce nu pot încheia fără a-mi aduce încă o dată 
mulţumirile mele tuturor celor care s-au implicat cu sufletul pen-
tru această realizare.
 Alese şi calde mulţumiri,

Prof. Univ. Dr. Clara Liliana Dragoş

D

LA DEZVELIREA BUSTULUI PROFESORULUI GHEORGHE DRAGOȘ
Satu Mare, 28.04.2015

„Adevărul pur şi simplu este rareori pur şi niciodată simplu„
Oscar Wilde
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e împlinesc anul acesta 135 de ani de 
la naşterea autorului “Cuvintelor potri-
vite” şi 65 de ani de la apariţia primu-

lui său volum de versuri.
 A fost poet, prozator, gazetar cu o 
carieră literară întinsă şi foarte bogată, unul din-
tre autorii de prim-rang ai literaturii interbelice.
 Biografia sa, plină de cotituri, a rămas 
până astăzi controversată în multe detalii. Nu-
şi încheie studiile, începe să lucreze în fabrică, 
publicând în paralel versuri în reviste. În 1899 
se retrage la Mănăstirea Cernica, cu numele de 
Iosif, iar între 1900-1905 e diacon la Mitropolie. 
Pleacă în Elveţia, la Fribourg, unde este găzduit 
la o mănăstire. Audiază cursuri universitare la 
Geneva, învaţă să lucreze ca bijutier şi ceasor-
nicar. Colindă prin Europa şi vine în ţară în 1910, afirmându-se 
în primul rând ca jurnalist cu temută vervă polemică. Rămâne în 
Bucureşti în timpul ocupaţiei germane din primul război mondial, 
scriind la “Gazeta Bucureştilor” şi la “Scena”, publicaţii devenite 
progermane, ceea ce îi aduce acuzaţia de colaboraţionism şi un an 
de închisoare la Văcăreşti. În vremea celui de al II-lea război mon-
dial este închis din nou, la Târgu-Jiu, pentru pamfletul “Baroane”, 
considerat a leza autorităţile hitleriste din România. După război 
este ţinta unor atacuri vehemente, este marginalizat câţiva ani, 
opera fiindu-i pusă sub interdicţie. Din 1957 se bucură din nou 
de onoruri, este ales membru al Academiei Române, deputat în 
Marea Adunare Naţională, iar opera lui este tot mai apreciată.
 Poetul Ion Vinea, în amintirile despre Arghezi, pu-
blicate în revista clujeană “Steaua”, scria următoarele: “În toate 
amănuntele făpturii sale şi portului, Arghezi vedea preocuparea 
de a se singulariza. Purta o mustaţă perie, geometric retezată...
Ţinea în mână un baston de bambus, cu măciulie de argint, avea 
un mers apăsat şi totuşi ager, o privire învăpăiată şi directă. Părea 
mai degrabă un spadasin evadat din veacul său şi rătăcit într-o 
librărie modernă.”
 Arghezi începe să publice în reviste la 16 ani, dar edito-
rial debutează târziu, la 47 de ani, când era deja cunoscut din scri-
erile apărute în periodice. Volumul de versuri “Cuvinte potrivite” 
(1927), sinteză a creaţiei sale lirice de până atunci, este întâmpinat 
de critica literară ca un eveniment. Din acest moment, Arghezi dă 
la tipar, cu o întrerupere între 1947-1957, numeroase volume de 
poezie şi proză. Până către sfârşitul vieţii îşi înnoieşte în repetate 
rânduri viziunea poetică, fiind unul dintre scriitorii români a cărui 
personalitate se lasă greu definită.
 Criticul clujean Mircea Zaciu notează despre Arghezi 
următoarele: “ Existenţă-invenţie, dragoste-moarte, rafinată ne-
voie de a crea un alt univers, construit din cuvinte potrivite; aces-
tea sunt traseele seismelor lirice argheziene, exprimate într-un 
discurs abrupt, al confesiunilor directe sau în structuri metaforice 
neaşteptate.”
 Cu toate că a debutat sub auspiciile favorabile ale lui 
Alexandru Macedonski, în revista “Liga ortodoxă”, Arghezi n-a 
recunoscut decât un singur maestru în poezie: Eminescu, despre 
care a vorbit în diferite ocazii la superlativ, semnificativă fiind 
o notiţă lapidară, publicată în revista “Steaua” din Cluj, în iunie 
1954, la 75 de ani de la moartea marelui poet: “O trinitate: Hom-
er, Goethe, Eminescu.”
 În conferinţa “Eminescu”, susţinută în iarna anului 

1943, în plin război, Arghezi îl numeşte “sfântul 
preacurat al ghiersului românesc; din tumultul 
vieţii lui s-a ales un crucificat; fiind foarte român, 
Eminescu e universal.”
 În volumul al XXVII-lea al Scrierilor, ediţie 
întocmită chiar de Arghezi, constatăm că în seria 
“Schiţe de portret” (1911-1967), Eminescu sin-
gur se bucură de şase capitole, iar într-un arti-
col din 1912 Arghezi susţine că: “Eminescu cel 
adevărat se găseşte numai în ceea ce el singur 
a tipărit şi a voit să lase posterităţii.” Arghezi a 
reuşit să reliefeze câteva idei despre Eminescu, 
să explice secretele meşteşugului său artistic atât 
de singular şi de impresionant. Într-un articol din 
1914, Arghezi susţinea un prim adevăr: “Acest 
om a scris o satiră; cântece de iubire adânci, tre-

buie să fi purtat în ochii lui miraţi un răsărit.” Revine în 1929, 
la 40 de ani de la moartea lui Eminescu, imaginând în revista sa 
“Bilete de papagal” un dialog cu papagalul său, Coco, vorbind cu 
umbra marelui dispărut: “Tu nu ştiai că eşti chiar atât de uriaş, 
cum nu ştie nici Luceafărul nimic de strălucirea lui, indiferent ca 
luna la bătaia ei...”
 Într-un articol publicat în 1932 în revista “Secolul”, Ar-
ghezi e bucuros să constate că “stihurile eminesciene plac enig-
maticilor cărturari de abecedar , adică celor mai mici cititori.” E 
firesc să fie aşa, căci oriunde este grai românesc stă de faţă acest 
Domn al graiului şi al pământului dintre apele perpendiculare pe 
Dunăre şi pe Mare.”
 În 1943, când se inaugurează bustul lui Eminescu de pe 
ţărmul Mării Negre, Arghezi va afirma cu uşoară ironie: “Emi-
nescu are o statuie, ca şi poetul Ovidiu, la Marea Euxină, dar e 
încă netipărit. Statuia lui cea adevărată este aşteptată, ca şi o bună 
variantă românească a Bibliei.” În 1959, când pregătea pentru 
tipar, împreună cu Emil Manu, volumul “Tablete de cronicar”, 
Arghezi, mergând pe urmele înaintaşului său, considera că poetul 
face din cuvinte un monument “mai durabil decât arama”, la fel 
cu sculptorul sau arhitectul , căci “perfecţiunea lui Eminescu vine 
chiar din simplitate, obţinută prin rafinarea maximă a contextului 
până a obţine transparenţa încărcată însă de înţelesuri adânci.”
Arghezi a fost mereu convins că o bună şi frumoasă limbă literară 
se obţine numai din textele autorilor inspiraţi care, prin talent şi 
efort creator “au făcut artă din graiul strămoşilor.”
 Ultimul volum pregătit de Arghezi pentru tipar, dar pe care 
n-a apucat să-l vadă tipărit, este intitulat “Frunzele tale”. Prefaţa, 
intitulată “Moştenire”, este un adio spus cu nesfârşită melancolie 
tuturor frumuseţilor lumii şi marilor sentimente de contopire cu 
natura eternă. Luându-şi rămas-bun de la lume, în această prefaţă, 
scrisă în 30 iunie 1947, Arghezi rostea un testament liric: regretă 
că nu va mai călca pământul, lumina nu-l va mai atinge, nu va mai 
auzi suspinul oamenilor, şoapta şi miresmele porumbului, parfu-
mul pământului. În final, adresează rugămintea de a i se pune 
la cap o candelă aprinsă, care va fi ca “o ceaţă în stihurile sale” 
murmurate prin adierile de grâu şi porumb, a căror pâine nu o va 
gusta. Este o pagină de antologie lirică, un testament sacru care ar 
trebui pus cu grijă pe mormântul său de la Mărţişor ca un îndemn 
suprem la reculegere, ca o rugă liniştită de seară, un îndemn la 
înnobilarea cugetului, la preţuirea poeziei.
 Totuşi, nu acestea au fost ultimele rânduri ale lui Arghezi; 
el s-a întors cu gândul la cea care îl părăsise cu puţin timp înainte, 

“BARDUL DE LA MĂRŢIŞOR” - TUDOR ARGHEZI (1880-1967)

“Carte frumoasă,
    Cinste cui te-a scris”

S
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soţia sa Paraschiva, pentru a-i spune că “i-a înţeles chemarea 
de dincolo, că e gata de drumul fără întoarcere.” Aceste cuvinte 
poartă data de 12 iulie şi sunt probabil ultimele scrise de Arghezi, 
care se sfârşeşte la 14 iulie 1967 pentru a se alătura soţiei:
 “Mă chemi din depărtare şi te-ascult,
 N-am să te fac, pierduto, să mă aştepţi prea mult.”
 Cu aceste litanii Arghezi şi-a încheiat vasta şi puternica 

sa creaţie literară care rămâne peste timp “mai durabilă ca ara-
ma”, cum dorea şi poetul latin Horaţiu; a lăsat o operă prin care 
limba noastră a dobândit o nouă strălucire sub şlefuirea de şapte 
decenii făcută cu statornicie şi credinţă în puterea ei de a exprima 
şi înnobila gândul şi simţirea omului.

Prof. Florica Lupu

RECENZIE DE CARTE
„LUKA ȘI FOCUL VIEȚII”

Motto: „Tu, mai mult decât oricare alt copil, ar trebui să știi că Omul este Animalul Povestitor și că identitatea sa, sensul său, forța sa 
vitală, se află toate în povești.” (Luka și Focul Vieții, S. Rushdie)

espre Ahmed Salman Rushdie ar fi foarte multe 
de spus, el fiind cunoscut în toată lumea după ce a 
fost condamnat la moarte în 1989 de către Ayato-

llahul Khomeini ca urmare a publicării Versetelor satanice.
 Rushdie s-a născut la Bombay, India, în anul 1947, 
însă a trăit cea mai mare parte a vieții în Marea Britanie, 
fapt ce nu l-a împiedicat să plaseze acțiunea operelor sale 
în arealul indian. Ultima sa carte -Luka și Focul Vieții 
- a fost scrisă în anul 2010, fiind apoi tradusă în limba 
română și publicată la Editura Polirom. 
 Fiind un autor celebru, prea celebru după gustul 
meu, l-am exclus a priori (din ignoranță, desigur!) de pe 
lista autorilor „de citit”. Cu toate acestea, poate datorită 
titlului, poate a coperții, am cumpărat cartea și ... nu am 
regretat.
 În câteva fraze, acțiunea romanului prezintă 
călătoria inițiatică a lui Luka, un băiat de 12 ani, 
care încearcă să salveze viața tatălui său, un povesti-
tor excepțional, ce cade pradă unui somn magic care îl 
secătuie treptat de viață. Singurul remediu este Focul 
Vieții din Lumea Magică pe care chiar tatăl său o crease.
 Geografia Lumii Magice cuprinde locuri încărcate 
de simboluri precum Negura Timpurilor, Hăul fără Fund, 
Zorii cei Dintâi, Tărâmul Copilăriei Pierdute, Orașul 
Viselor sau Inima Inimii, la care se ajunge doar pe podul 
ROGVAIV, și multe altele. Aici există chiar și un Tărâm al 
Respectoratului, dominat de Șobolani, în care sunt interzise 
culorile pentru că toate „s-au dovedit a fi jignitoare pentru 
unii sau alții” și în care a nega faptul că 2+2=5 înseamnă 
lipsă de respect, grav pedepsită. Din peisaj nu lipsesc 
apele ca, de exemplu, Râul Timpului sau Marea Stagnare 
(care îi înhață definitiv, într-o lene somnoroasă, pe toți 
cei atrași de frumusețea și miresmele ei îmbătătoare) sau 
Lacul Înțelepciunii aflat lângă Muntele Cunoașterii, pe al 
cărui vârf se află Focul Vieții. Personajele ce îl populează 
sunt care mai de care mai „legendare”: toate miturile lumii 
și toate basmele și poveștile din îndepărtata Antichitate și 
până la „Terminator” sunt reprezentate aici. Din această 
perspectivă, Salman Rushdie se alătură unei serii de autori 
în care se remarcănu mai puțin celebrul Jonathan Swift, cu 
a sa Gulliver`s Travel.
 Cel ce îl atrage pe Luka în această lume și care 
îi va destăinui ce și cum trebuie să facă pentru a-și slava 
tatăl este Tatanonimul, o ființă stranie, străvezie, un alter 
ego al tatălui său care prinde contur pe măsură ce trece 
timpul. Acesta îl însoțește în cea mai mare parte a drumu-
lui către Focul Vieții, alături de un grup de prieteni, unii 
veniți din Lumea reală (cuțul Ursu și ursul Cuțu), alții 
alăturați lui pe parcursul călătoriei.

 Luka parcurge tărâmul magic, însă nu oricum, ci 
prins într-un „joc” în care trebuie să treacă prin diferite 
încercări care îl poartă dintr-un nivel într-altul. Este un 
joc „pe viață și pe moarte” în care poate pierde vieți, dar 
le poate și acumula, în care are posibilitatea de a-și se-
curiza parcursul prin salvarea nivelului atins. El trebuie să 
treacăprin 9 nivele, cifră cu o valoare simbolică deosebită, 
ce exprimă finalul unei călătorii, sfârșitul unui ciclu, în-
chiderea cercului. Este simbolul sfârșitului care anunță un 
nou început, într-un alt plan, într-o altă dimensiune.
 Eroul înfruntă o serie de pericole care îl pun în 
situația de a acționa rapid, de a lua decizii dificile, de a 
trebui să aleagă între dorința de a-și salva tatăl și datoria 
de a-și proteja prietenii, pe scurt el îndeplinește un ritual 
de trecere de la copilărie spre maturitate. Prin inițiativa 
sa, el se înscrie în lista personajelor mitologice care au 
îndrăznit să fure Focul (de la Iepurele, Castorul sau Coiotul 
triburilor amerindiene până la celebrul Prometeu) și să îi 
înfrunte pe paznicii acestuia: Aalimii (Trecut, Prezent și 
Viitor), cei care țes „Firele Timpului pe Războiul Zilelor, 
împletind întreaga Devenire în materialul Ființei, întrea-
ga Cunoaștere în pânza Cunoscutului, întreaga Facere în 
mantia Făcutului.” Acțiunea lui este de natură să destabi-
lizeze Ordinea Lumii: „Acum ne-ați luat de la Război și 
toate sunt haotice. Haosul ne deranjează.”
 Entuziasmul meu față de această operă provine din 
faptul că m-am regăsit deopotrivă în Luka și în tatăl său, 
povestitorul, pendulând în timpul periplului personajului 
principal între ludicul acțiunii și sentimentele părintelui 
ce conștientizează maturizareapropriului copil. Am 
retrăit momentele copilăriei prin incursiunea în Tărâmul 
Copilăriei precum și încercările la care acesta a fost supus 
din perspectiva încercărilor vieții din dimensiunea în care 
trăiesc. Am securizat primele nivele ale călătoriei mele în 
această lume, însă cu fiecare nivel parcurs, obstacolele 
(din afară sau din interior?) sunt parcă din ce în ce mai 
mari, când îmi stau în față, dar insignifiante, după ce le-am 
depășit. Important este că, asemeni lui Luka, îi am alături 
de mine pe cuțul Ursu și ursul Cuțu, pe Pasărea elefant cu 
memoria ei imbatabilă, pe Regina Insultana de Zel - cea 
care, alături de supușii ei, se întrece în tot felul de excese 
-și alți prieteni și amici ce mă însoțesc în călătorie.
 Nu vreau să vă răpesc plăcerea de a de-
scoperi diversitatea mitologică a cărții, multiplele 
simbolurișiînțelesurile lor. Vă invit să vă angajați, ca 
și Luka, pe drumul către Focul Vieții, urcând Muntele 
Cunoașterii și, apoi, să contemplați Lacul Înțelepciunii. 

Prof. Radu Colț

D
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RECENZIE: André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge: Cea mai frumoasă istorie a fericirii [2004], 
trad. de Mariana Mureșanu Ionescu, ed. a 3-a, Bucurști, Art, 2015

ericirea nu constă nici în a fi, nici în a avea. Ci în acțiune, 
în plăcere și în iubire.” Cu această concluzie încuraja-
toare se încheie Cea mai frumoasă istorie a fericirii, o 

lucrare apărută în 2004 în Franța, tradusă în limba română de Mariana 
Mureșanu Ionescu și reeditată anul acesta (a 3-a ediție) la Editura Art. 
Volumul propune trei perspective asupra fericirii.Prima este oferită 
de filosoful André Comte-Sponville, care pornește de la o prezentare 
istorică a unor concepții filosofice fundamentale despre fericire, pen-
tru a expune ulterior propria sa părere despre ce înseamnă fericirea 
și în ce fel ne este accesibilă. A doua perspectivă se conturează prin 
contribuția lui Jean Delumeau, specialist în istoria mentalităților re-
ligioase, care abordează problema fericirii descriind modul în care a 
evoluat imaginea paradisului și raportarea oamenilor la ideea unui loc 
al fericirii eterne. A treia perspectivă aparține doamnei Arlette Farge, 
istoric specializat în comportamentele populare din secolul al XVIII-
lea. Aceasta pune în lumină diferențele între ceea ce a însemnat ferici-
rea, atât teoretic, cât și practic, pentru diversele categorii sociale în 
Secolul Luminilor și facilitează o mai bună înțelegere a modului în 
care fericirea a devenit în cadrul Revoluției Franceze un scop politic 
urmărit printr-o  luptă comună. Capitolul final, în care fiecare dintre 
cei trei autori răspunde la întrebarea ce rămâne pentru prezent din ide-
ile filosofice, religioase și social-politice despre fericire pe care ni le-a 
înfățișat, incită cititorul să se întrebe el însuși ce înțelege prin fericire, 
dacă se consideră fericit și dacă acționează corespunzător în raport 
cu acest ideal. V-ați putea chiar întreba dacă lectura acestei cărți vă 
va ajuta să fiți mai fericiți. Eu cred că da, din două motive: pentru că 
permite o clarificare a noțiunii de fericire și pentru că fiind scrisă în 
mod agreabil este o plăcere să o citești.
 André Comte-Sponville explică foarte convingător că ne 
considerăm fericiți în funcție de noțiunea de fericire pe care o avem. 
Dacă absolutizăm fericirea, echivalând-o cu  împlinirea tuturor 
dorințelor, evident nu vom avea parte de ea în această viață și doar 
cei credincioși se pot mângâia cu speranța fericirii depline pe lumea 
cealaltă. În schimb, dacă învățăm să prețuim cum se cuvine absența 
nefericirii și posibilitatea fericirii, adică situația în care în calea bucu-
riei noastre nu se află obstacole insurmontabile, este foarte probabil 
ca în societatea occidentală de astăzi, care oferă relativ mult confort 
și siguranță, să ne simțim de-a lungul vieții destul de frecvent fericiți: 
„a fi oarecum fericit e deja o fericire”. Nu sunt oare motive sufi-
ciente să ne considerăm fericiți faptul că cei dragi nouă sunt sănătoși, 
că nu ne lipsesc cele necesare traiului, că nu este război, că ne putem 
bucura de compania unor prieteni, de o plimbare în natură și câte și 
mai câte bucurii elementare sau mărunte? De regulă le privim ca pe 
ceva firesc sau neînsemnat, realizându-le valoarea doar când nu mai 
avem parte de ele. Chiar dacă renunțăm însă la dorințe extravagante 
sau la pretenția unei împliniri totale, fericirea rămâne totuși legată de 
împlinirea unor dorințe. Filosoful francez atrage atenția că și dorința 
poate fi înțeleasă și gestionată în mod diferit. O dorință orientată asu-
pra lucrurilor care ne lipsesc, reprezintă practic o amânare a ferici-
rii pentru un moment incert din viitor. Cum este în firea omului ca 
după ce obține ceva, să-și dorească altceva, putem ajunge să amânăm 
mereu și angajându-ne pe urmele fericirii să ne plasăm constant în 
afara ei. Este desigur inevitabil să avem astfel de dorințe axate pe lip-
suri, dar este important să conștientizăm și alternativa, anume aceea 
de a dori ceea ce deja avem, în sensul poftei de mâncare atunci când 
mâncăm și a atracției persistente față de ceea ce iubim. André Comte-
Sponville pledează cu multă căldură pentru o definiție mai modestă a 
fericirii, dar care să corespundă experienței noastre de viață, deoarece: 
„o fericire adevărată – chiar imperfectă, așa cum este orice fericire – 

valorează mai mult decât o fericire ideală, care nu e altceva decât mit 
sau minciună.”
 Imperfecțiunea fericirii umane decurge nu în ultimul rând 
din conștiința noastră că ea se sfârșește, cel târziu odată cu moartea.
Este foarte interesantă revolta lui Comte-Sponville, ateu declarat, îm-
potriva ideii că am avea nevoie de speranța într-o viață de apoi pentru 
a fi totuși fericiți, în ciuda faptului că știm că vom muri. El propune 
noțiunea disperării voioase prin care descrie renunțarea la speranță 
nu ca pe un moment negativ, ci ca pe un gest de eliberare care ne 
permite să ne concentrăm asupra prezentului. Caracterul trecător al 
fericirii și al vieții noastre nu le diminuează importanța pentru noi, 
din contră le-o amplifică, faptul că se vor sfârși fiind un impuls per-
manent să profităm de ele.O privire orientată mereu spre viitor este 
susceptibilă de a aduce în viața noastră neliniștea și angoasa, teama 
că nu vom obține ceea ce ne dorim sau că vom pierde ceea ce avem. 
De aceea „adevăratul secret al fericirii este că nu o putem atinge decât 
renunțând să o căutăm – nu pentru că am fi găsit-o, ci pentru că am 
înțeles că importantă nu este fericirea, care nu e, în fond, decât o 
idee, un ideal, ci viața reală, așa cum este ea, fericită sau nefericită”. 
Veți spune poate: ușor de zis, greu de făcut! Să renunțăm la speranța 
fericirii? Să ne bucurăm de viață indiferent cum este ea? Culmea este 
că însuși Comte-Sponville ajunge la această soluție pentru că nu se 
simte în stare să aplice rețeta lui Epicur și să fie fericit inclusiv în mi-
jlocul suferințelor și al frământărilor,disciplinându-și dorințele printr-
un uriaș efort de voință. În comparație cu acest demers, să ne iubim 
viața pare într-adevăr mult mai natural și la îndemână. Așa cum iubim
oamenii în ciuda imperfecțiunii lor, a dezamăgirilor și suferințelor pe 
care uneori ni le pricinuiesc, putem să ne iubim și viața cu bune și cu 
rele, ceea ce nu înseamnă să ne limităm aspirațiile, ci să valorificăm în 
primul rând, din plin, prezentul. Comte-Sponville subliniază în acest 
context importanța acțiunii care să ne bucure prin sine și nu doar prin 
rezultatul său deoarece: „Fericirea nu este la capătul drumului, ea este 
chiar drumul.[…] Fericirea nu înseamnă odihnă; este un efort care ne 
duce la reușită sau un eșec pe care trebuie să-l depășim.”
 Prin aportul lui Comte-Sponville, Cea mai frumoasă istorie 
a fericirii prezintă o sinteză selectivă a câtorva concepții filosofice 
clasice despre fericire, o scurtă analiză critică a acestora și un punct de 
vedere personal al autorului, nelipsit de note originale. Impresionează 
ușurința cu care filosoful francez elucidează noțiuni, compară poziții 
și asociază problematici, țesând un discurs care se remarcă mai mult 
prin grație decât prin rigurozitate științifică. Într-o manieră tipic 
franceză ni se demonstrează că se poate vorbi foarte accesibil despre 
lucruri complicate și că o formulare elegantă poate înlocui uneori 
argumentația exhaustivă. Totuși această abordare este de natură să 
ofere mai degrabă o bună introducere pentru tema în cauză decât o is-
torie în sensul obișnuit. Pentru publicul larg o astfel de formă este însă 
fără îndoială mai atractivă. În plus, Cea mai frumoasă istorie a ferici-
rii încântă prin faptul că pe lângă explicații filosofice oferă și descrieri 
plastice ale modului în care oamenii și-au imaginat de-a lungul timpu-
lui paradisul ca  loc al fericirii depline, respectiv descrieri a ceea ce a în-
semnat concret fericirea și nefericirea într-o anumită perioadă istorică.
 În vreme ce filosofia caută o cale a înțelepciunii prin care să 
fim fericiți în lumea aceasta, religia desemnează ca loc al adevăratei 
fericiri paradisul și amână împlinirea pentru viața de apoi. Jean De-
lumeau atrage atenția că potrivit Evangheliilor, Cristos nu a descris 
niciodată „împărăția cerurilor” ca loc, ci a evocat-o mai degrabă ca 
situație, ca stare, în care omenirea se va regăsi împăcată în jurul lui 
Dumnezeu, iar nedreptățile și nefericirile de pe pământ vor dispărea.
De aceea, la modul ideal, fericirea din „împărăția cerurilor” ar trebui

„F
FERICIREA ÎNTRE IDEAL ȘI REALITATE
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lăsată în sfera misterului, dincolo de imaginație și localizare, bazată 
strict pe credință și încredere în promisiunea lui Cristos. Oamenii 
au simțit însă nevoia să-și facă o imagine concretă despre fericirea 
la care aspiră, iar de-a lungul timpului și-au imaginat paradisul ca 
pe o grădină minunată, ca pe o cetate ideală – Ierusalimul ceresc – 
sau ca pe o curte cerească, alcătuită din sfinți și îngeri care cântă o 
muzică divină. Delumeau descrie diverse reprezentări artistice ale 
paradisului și indică textele religioase pe care se bazează aceste vizi-
uni. Totodată istoricul pune în evidență modul în care valorile și obi-
ceiurile unei epoci ajung să se reflecte în imaginile paradisului din 
perioada respectivă. Descoperirile științifice și schimbările de menta-
litate zguduie din temelii inclusiv concepția asupra paradisului.Astfel, 
odată ce a fost abandonat modelul antic al unui univers limitat și clar 
structurat, ideea unui paradis localizat în „ceruri” și-a pierdut treptat 
popularitatea, iar pentru creștinii zilelor noastre primează alte aspecte 
definitorii, precum posibilitatea regăsirii în paradis a celor dragi și 
comuniunea prin iubire cu Dumnezeu și ceilalți oameni. Delumeau 
admite că reprezentarea luminoasă a paradisului a fost și rămâne un 
fel de opiu al credincioșilor, un antidot pentru spaimele și suferințele 
oamenilor, mai ales în contextul inevitabilei confruntări cu moartea, 
dar ține să sublinieze rolul social pe care îl poate dobândi credința în 
utopia creștină a iubirii paradisiace: „După părerea mea, ar fi de dorit 
să se publice pentru contemporanii noștri un Crez care să înceapă 
cu formula „Dumnezeu este iubire”. […] „Utopia” creștină, care nu 
poate fi situată nici în timp, nici în spațiu, este și va fi întâlnirea cu 
Dumnezeu și împăcarea absolută a oamenilor lângă Creatorul lor. 
Contrar afirmației negative a lui Jean-Paul Sartre, ceilalți vor fi nu 
infernul, ci paradisul nostru. Credința în această „utopie” nu poate 
decât să te incite să lucrezi pentru „împărăția lui Dumnezeu”.”Este 
desigur seducătoare ideea că prin iubirea față de semeni lucrăm deja 
la construirea paradisului și că prin simpla exersare a acestei iubiri ne 

vom găsi fericirea. Din păcate, istoria ne demonstrează însă că oame-
nii nu au de regulă predispoziții atât de generoase și că adesea ferici-
rea unora se bazează pe niște privilegii care implică nefericirea altora. 
 Arlette Farge descrie în Cea mai frumoasă istorie a fericirii 
discrepanța uriașă care exista încă în secolul al XVIII-lea, așa numitul 
Secol al Luminilor, între condițiile de viață ale diferitelor clase sociale 
și implicit între noțiunile lor de fericire și șansele de a le realiza. Din 
perspectiva societății occidentale actuale, în care condițiile de viață 
s-au ameliorat mult, iar dreptatea socială reprezintă cel puțin un de-
ziderat dacă nu o realitate, concepția elitelor de atunci asupra egalității 
este șocantă. Până și marele Voltaire susținea în al său Dicționar fi-
losofic că: „Specia umană, așa cum este ea, nu poate nici măcar 
subzista dacă n-ar exista o armată de oameni utili care nu posedă 
absolut nimic.” În acest context, Revoluția Franceză marchează prin 
lupta pentru o societate mai dreaptă un fel de moment zero al ferici-
rii, deoarece, sub stindardul egalității, fericirea pământească devine 
un ideal posibil și legitim pentru toți. Totodată Revoluția Franceză 
ne demonstrează, uneori cu mare cruzime, că o astfel de fericire are 
prețul ei, deoarece nu este posibilă fără virtute și morală, iar oamenii 
le cultivă rareori de bunăvoie.
 Cred că ar trebui să ne pună pe gânduri și faptul că Arlette 
Farge, care descrie fără menajamente duritatea și violența din se-
colul al XVIII-lea,  atrage totodată atenția că deși am câștigat multe 
în raport cu acele condiții de viață am și pierdut ceva: „Am câștigat 
o democrație adevărată, dar a apărut spectrul tehnocrației și al 
indiferenței.” Această observație sugerează că fericirea reală solicită 
în permanență eforturi nu numai de a fi dobândită și apărată, ci de 
a fi redefinită în acord cu condițiile materiale, sociale și politice ale 
fiecărei epoci.

Diana Florea

UN ROMAN – DOCUMENT DE EXCEPȚIE

„Astăzi este ziua de mâine de care ne-am temut ieri.”
(Proverb)

n urmă cu aproximativ un an, mai exact la 31 iulie 2014,  
domnul profesor Liviu Dârjan îşi lansa, la Muzeul Etno-
grafic din Săcele (Elecăs), cartea sa intitulată „Raiul și 

teama șobolanilor”. Un titlu care atrage atenția, o „carte-amalgam” 
cum însuși autorul o defineşteşi pe care,din clipa în care ai deschis-
o, îți este greu să o lași din mână. Parcurgându-i paginile parcă ai 
în fața ochilor și trăiești scene din viața de zi cu zi, caracteristice 
prezentului nostru. Apoi, foarte subtil, te „trezești” în trecutul nu 
prea îndepărtat, ca și cum o mașină a timpului se joacă cu tine, citi-
torul, și te poartă de colo-colo: acum ești pe câmp, alături de elevi, 
la cules și sortat de morcovi 
sau cartofi, acum asiști ca un 
spectator invizibil, dar omni-
prezent, la scene „fierbinți” 
de dragoste, într-un comparti-
ment de tren… în ritmuri „la-
tino” fireşti tinereţii.
 Uneori limbajul te 
ia prin surprindere, dar tu, ca 
cititor, îți dai seama că nu este 
unul forțat sau ieșit din comun, 
ci este limbajul folosit, în tre-
cut și în prezent, de lumea 
pestriță, atât de falsă și atât de 
preocupată doar de aparențe, 
de ascensiune ușoară, de o așa-
zisă bunăstare prin schilodirea 

moralităţii.
 Această carte este o oglindă a societății de ieri și de azi, în 
care puțini ar avea curajul să se privească și apoi să dorească să afle 
răspunsul la întrebarea „Oglindă, oglinjoară, care este realitatea azi 
în țară?”. Marea majoritate s-ar ascunde precum șobolanii…
 Este o carte care nu doar te face să înțelegi cum stăteau 
lucrurile într-o anumită „iepocă”, ci încearcă indirect și subtil să 
explice (nu să justifice) originea mentalității societății de azi.

Julianna Marin - Spania

Î
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rice tânăr, în evoluţia lui firească, începe prin a se 
întreba care este sensul vieţii, ce este iubirea, de ce 
suferă oamenii, de ce murim, ce este moartea, ce 

este sufletul”. Aceasta este părerea spusă şi scrisă a unui confrate 
în ale scrisului  care, zic eu, are condei şi autoritate. 
 Nu mi-aduc aminte ca în anii de liceu sau în timpul 
studenţiei  să fi avut timp sau motiv să-mi pun asemenea întrebări 
cruciale, decisive, să-ncerc să formulez un răspuns cât de cât după 
măsura înţelegerii mele sau, şi mai dificil, să caut să  „filozofez” 
pe marginea lor.
 La acea vârstă s-a ivit o situaţie cu o întrebare obişnuită 
şi un  răspuns motivat, cu urmări decizionale pentru Dimitrie 
(Micu) Cazacu
 De fapt ce s-a întâmplat? La o întrebarea pusă mie de 
către Micu Cazacu, soluţia dată era pentru mine atât de firească 
încât de-a lungul anilor nu am mai „contorizat-o”. Pentru Micu  
întrebarea pusă şi soluţia primită era de importanță capitală, 
hotărâtoare, crucială. Povestea a trecut-o în amintirile lui şi a 
notat-o în scrierile sale ( „O carte pentru săcelenii mei”, pag.496-
497).
 Era vara anului 1948. Ciuruiam nisip din pietrişul albiei  
râului Timiş, aproape de fabrica Voinea din Braşov. Din grupă 
făceau parte Micu Cazacu, Miti Voinea, Genu Şerban şi Nicu 
Cergău. Eu eram cel mai mic dintre ei. Toţi terminaseră liceul nu-
mai eu treceam în clasa a Vll-a. Lucram de dimineaţa până seara 
cu o pauză de masă la orele 11 şi a doua la orele 14. Câştigul era 
bun de aceea se muncea cu sârg, până într-o zi când am obser-
vat că Micu Cazacu este deosebit de îngândurat, de neliniştit, iar 
eficienţa muncii lui scăzuse într-un mod îngrijorător. 
 - Micule, eşti bolnav? 
 - Nu!
 - Atunci dă-i bătaie, să terminăm, că ne apucă noaptea.
 - Când vom termina, vreau să am o discuţie cu tine.
 Pe drum spre casă ne-am răsfirat. Ajunsesem împreună 
cu Micu să încheiem „plutonul”.
 - Uite despre ce este vorba. Vreau să am părerea ta. Am 
stat de vorbă  cu familia şi cu nişte prieteni bucureşteni, dar opinia 
lor a fost ambiguă. Nu ştiu ce hotărâre să iau. La Bucureşti s-a 
înfiinţat Institutul de limbă şi literatură rusă „Maxim Gorki”. În-
trebarea mea este: să dau admiterea la acest Institut?
 - Micule! Tu vrei să-mi spui că stai la îndoială dacă este 
bine sau nu să urmezi o asemenea facultate. Păi bine, omule, tu 
vorbeşti fluent limba rusă deci îţi va fi foarte uşor să termini fa-
cultatea cu brio. Vine şi al doilea argument: să ai ocazia ani şi ani 
să studiezi o cultură de o asemenea factură, o cultură gigant ca 
cea rusă, asta nu-i de ici de colea. Nu mai sta pe gânduri. Du-te şi 
înscrie-te urgent, fără şovăire. Soluţia dată atunci  se vede astăzi 
că a  fost de bun augur. 
 Au trecut anii, cu bune cu rele, cu succese, cu dezamăgiri 
dar şi cu parvenirea unei lumi condusă de non-valori, atrasă de 
absurd şi de violenţă. 
 Astăzi, când mă apropii cu paşi repezi de încheiere, când 
am intrat în zodia „deznodământ”, de-abia acum încep să-mi pun 
întrebări serioase,  severe, solemne, întrebări de final.
 Probleme simple, facile, comode, lesnicioase, stânjeni-
toare, frivole, cu sau fără rezoluţii sunt ridicate cu duiumul de mai 
toţi tinerii sau vârstnicii, în funcţie de  condiţia fiecăruia. Sensul 
întrebărilor depinde de tiparul psihic comportamental ereditar şi 
de situaţia social-profesională a unuia sau a altuia. 
 Astfel, unii vin  pe lume cu o amprentă psihologică 
depresivă, alţii sunt maniacali, unii cu coloratură adeziv-

epileptică, alţii bipolari, unii sunt demonstrativi, alţii au firi hi-
perexacte. Unii, şablonari, îşi duc viaţa după tipic, alţii, spirite 
inventive, îşi consumă viaţa liberi, originali, cu ciudățenii, cu 
extravaganțe, iar alţii, care sfidează regulile decenței și ale mo-
ralei, se înfrăţesc cu Bacchus şi cu  Pan şi o duc, cât o duc, în 
funcţie de crahul creierului, de infirmitatea ficatului şi de necroza  
pancreasului. 
 Fiecare este un model aparte, pentru că fiecare este altul 
şi altul şi altul. Nici nu am exista dacă am fi toţi într-o unifor-
mitate permanentă, dacă am avea toţi aceeași înfățișare, aceeași 
desfășurare de afect, de gândire, de reacţie, etc. Lipsa de vari-
etate ar duce în cele din urmă la anularea schimbării, la anularea 
variaţiei, la anularea fluctuaţiilor, ori oscilaţia este energie şi viaţa 
este energie.
 Fără să ne gândim, fără să luăm aminte la cele ce spun 
cei care cu vârsta au ajuns în „linia întâi”, procedăm pe parcursul 
vieţii ca şi cum am fi eterni. Muncim de dimineaţa până seara, 
suferim pentru mofturi, pentru fleacuri, de parcă ar urma să trăim 
veşnic.  Afirmaţia este valabilă numai pentru omul sănătos la 
minte. Aşa este plămădit organismul nostru, să nu simtă pericolul 
trecerii timpului, să nu simtă  ameninţarea eternităţii. Ca urmare, 
meschinii  îşi trăiesc viaţa după formula, „après moi, le déluge”, 
cheflii după tipicul „la vie en rose”, iar nesimţiţii după regula, 
după ritualul „dolce far niente”. 
 Aceste situaţii sunt generatoare de  întrebări facile.  
Marile întrebări grave, severe, solemne, zise ruseşti, le amânăm 
către sfârşitul intervalului. De ce sunt ele numite ruseşti când le 
găsim şi la Strindberg, la Bayron, la Hesse, la Eminescu? Nu mai 
departe, în ograda noastră, la o aruncătură de băţ este poezia „Moar-
tea lui Fulger” cu multe întrebări şi multe răspunsuri:

„De ce să cred în El de-acum / În faţa lui au toţi un drum /
Ori buni, ori răi, tot un mormânt! / Nu-i nimeni drac şi 
nimeni sfânt! /
Credinţa-i val, iubirea vânt Şi viaţa fum! /
 De ce să plângi privind în sus, Mai bine ochii-n jos să 
pleci /
Să vezi pământul pe-unde treci! / El nu e mort!
 Trăieşte-n veci, E numai dus”.

 La orice vârstă, o întâmplare  stresantă care  perturbă 
echilibrul psiho-somatic în  bine sau în rău este generatoare de 
întrebări. Acestea au de regulă o puternică încărcătură emoţională.
Dilema hamletiană este un gen de întrebare condiţionată de un 
conflict, de un „casus beli” în familie. Când prinţul şi-a dat seama 
de uneltirile criminale ale unchiului şi ale mamei, când s-a con-
vins că există o cauză justă, deci un motiv suficient să deschidă 
conflictul şi să-l rezolve,  în ultimă instanță, „ultima ratio”, nu s-a 
hotărât să acţioneze răzbunător. 
 „A fi sau a nu fi? Aceasta-i  întrebarea”.
 De câteva secole, tema „a fi” şi problema „a nu fi” consti-
tuie obiectul  discuțiilor, al preocupărilor literaţilor şi filozofilor şi 
încă nu li s-a dat  de capăt.
 Este de înţeles, este firesc şi nu este disonant ca un tânăr 
prinţ, într-un cimitir,  la marginea unui mormânt deschis, cu  cra-
niul lui Iorick în mână să îşi pună întrebări cu tâlc. Ar fi nepotrivit, 
deplasat, chiar comic ca un octogenar cu simţul critic în dificul-
tate, cu tulburări de memorie confirmate de practică, încovoiat de 
reumatism şi  tremurând de  Parckinson,  să joace aceeaşi scenă.
 Pe un old man sau un very old man, în mediu casnic sau 
la întrunirile tovărăşeşti săptămânale la cafeneaua din colţ, îl 
frământă tot o singură întrebare, un sigur subiect, o singură temă: 
Este sau nu este?

„ESTE SAU NU ESTE”.  ACEASTA-I ACUM ÎNTREBAREA.

„O
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 Sunt sau nu semne că există lumea de dincolo? Este ceva 
dincolo de tunel, se întreabă cu speranţă  pensionarul onest fără 
pedeapsă în curriculum sau cu groază dar şi cu ceva speranţă, 
octogenarul penal care a fost repartizat la Charon ca să-l treacă 
Styx-ul. Un „liric” mai şugubăţ le răspunde în  scris şi unuia şi 
altuia că:  „Cea mai infidelă amantă a omului este speranţa. Te 
înşeală zilnic, totuşi, trăieşti cu ea toată viaţa!” Nu-i tocmai aşa, 
zic eu. Speranţă, sentiment de încredere la realizarea unei dorinţe  
sau a unei acţiuni, aduce energii suplimentare subiectului şi până 
la urmă poate să contribuie la rezolvarea favorabilă a lucrării. 
 De când   Heisenberg şi  Niels Bohr au deschis calea 
fizicii cuantice, iar Dirac şi Schrödinger au avansat teoria  câm-
purilor cuantice, fenomenele paranormale încep să aibă un suport 
ştiinţific, iar convingerea lui Hamlet că „în rest e tăcere” ar fi de 
discutat. 

 Astăzi ne apropiem tot mai mult de adevăruri non-
mecanice. Dorim să cunoaştem tot mai mult jocul fascinant al 
interacţiunii particulelor subatomice. Privim creierul ca pe un 
computer cuantic iar  substanţa cromatofilă şi canaliculele lui Hol-
mgren din neuroni  ca elemente de stocare a memoriei. Conştiinţa 
o înţelegem ca pe o informaţie stocată la nivel cuantic, care nu se 
pierde după moartea fizică. Astăzi, când privim matematica ca pe 
un  passe-partout (şperaclu) care ştie să „deschidă” orice, care ar 
putea să ne arate care este adevărul de dincolo de simţurile noas-
tre mărginite, crezarea lui Hamlet - În rest e tăcere - încep să nu o 
mai iau în seamă, să nu-l mai privesc cu suspiciune pe Petriceicu 
şi să mă uit cu interes la intervenţia post-mortem a Iuliei.
 „Sic cogito”

Dr. Onoriu Cofariu-Tg.Mureş

• Actualitate
ACŢIUNI ÎN DERULARE LA PRIMĂRIA SĂCELE

Lucrările la Centrul Multi-
cultural din Săcele sunt în 
grafic 

 Primăria Săcele implementează 
în această perioadă proiectul „Centru 
multicultural și educațional în Muni-
cipiul Săcele”, finanțat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. O-
biectul contractului constă în executarea 
lucrărilor de construcții și instalații nece-
sare pentru reabilitarea și modernizarea 
clădirii în care urmează să funcționeze 
Centrul Multicultural și Educațional din 
Municipiul Săcele. 
 “Clădirea care face obiectul investiției este situată în 
municipiul Săcele, Bulevardul George Moroianu nr. 17 si a fost 
edificată în mai multe etape, în perioade diferite. Partea principală 
a fost executată în jurul anului 1870, iar sala de sport în 1970. 
 Această clădire a găzduit până în anul 2009 Grupul 
Școlar Industrial Construcții Montaj, iar  în momentul de față, 
în clădire nu se mai desfăşoară nici un fel de activităţi educative, 
cultural-artistice sau sportive”, a explicat primarul Municipiului 
Săcele, Radu Florea Nistor. 
 Până acum, a explicat primarul, „s-au executat lucrări de 
consolidare a clădirii existente și se continuă cu armarea cu plase 
a pereților. De asemenea, la corpul nou se lucrează la fundații”. 
 Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului 
de clădiri reabilitate aflate în patrimoniul Municipiului Săcele. 
Prin realizarea acestui proiect, a explicat Radu Florea Nistor, 
„avem în vedere atât revitalizarea vieţii culturale din municipiul 
Săcele, cât şi implicarea locuitorilor în aceste tipuri de activităţi, 
indiferent de segmentul de vârsta, de la copii și tineri, la persoane 
de vârsta a 3-a”. De asemenea, după finalizarea investiției se vor 
crea opt noi locuri de muncă. 
 Potrivit proiectului, construcția în care urmează să 
funcționeze Centrul Multicultural și Educaţional din municipiul 
Săcele va fi reabilitată și extinsă în scopul obţinerii unei săli de 
spectacole cu 314 locuri. De asemenea, va fi amenajat terenul a-
ferent clădirii, prin amplasare de foișoare, realizarea unui drum 
de acces, a unei parcări și a unor alei pietonale. În cadrul centrului 
va exista și un spaţiu special destinat persoanelor cu dizabilităţi, 
care vor beneficia de toate facilităţile necesare pentru a asigura 
accesibilitatea la evenimente. 
 Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat 

în data de  29.01.2014. Valoarea totală 
a proiectului este de 16.636.029,90 
lei, din care 13.243.177,99 reprezintă 
valoarea eligibilă nerambursabilă 
FEDR, 2.909.049,05 valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național, 
329.637,29 cofinanțarea Primăriei 
Săcele, iar suma de  154.165,57 
reprezintă cheltuielile neeligibile. 
  În urma organizării licitației, 
pentru realizarea lucrărilor de reabili-
tare, de amenajare a clădirii, contractul 
de execuție a fost semnat pentru suma 

de  7.580.465 de lei,fără T.V.A, iar proiectul trebuie finalizat până 
în 31 decembrie 2015. 
 2. Primăria Săcele și-a stabilit lista de investiții 
Autoritatea locală a municipiului Săcele a stabilit sumele nece-
sare pe anul 2015 pentru realizarea unor investiții. Astfel, în 
2015, a fost repartizată suma de 600.000 de lei, pentru reabili-
tarea şi extindere reţelelor de alimentare cu apă potabilă, în car-
tierele Baciu-Turcheş. „Este vorba despre continuarea lucrărilor 
la proiectul iniţial demarat de municipiul Săcele în această zonă 
a orașului, pentru care se are în vedere accesarea de fonduri prin 
PNDL. Valoarea totală estimată a proiectului este de 4.144.000 de 
lei, iar suma alocată la buget, respectiv 600.000 de lei reprezină 
o parte din cofinanţarea de 25% ce trebuie asigurată din bugetul 
local, în cazul aprobării finanţării proiectului”.  
 Tot pentru lucrări în această zonă a municipiului, a fost 
alocată și suma de 500.000 de lei, pentru obiectivul „Extinderea 
sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu-Turcheş”, 
pentru lucrările rămase de executat la proiectul inițial demarat 
de Municipiul Săcele in Cartierul Baciu-Turcheş, pentru care se 
are în vedere accesarea de fonduri prin PNDL. Valoarea totală 
estimată este de 3.380.000 de lei lei, iar cei 500.000 de lei 
reprezină o parte din cofinanţarea de 25% ce trebuie asigurată din 
bugetul local, în cazul aprobării finanţării proiectului. 
 De asemenea, a fost alocată suma de 31.000 lei pentru 
Proiectarea extinderii reţelei canalizare pluvială, prin realizarea 
unui colector principal pe străzile Anna Bereczky, Iernii şi Ano-
timpurilor, acesta fiind un proiect  în continuare, contractat anul 
trecut. Tot pentru lucrări de extindere a sistemului de canalizare 
a fost alocată și suma de 5.000 de lei,  reprezentând „Proiectare 
colector canalizare str. Oituz, tronson str. Vulcan-Valea Largă” și 
acesta fiind  un proiect în continuare, contractat anul trecut.

1.
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uminică, 17 mai 2015, Muzeul Civilizaţiei Urbane 
a Braşovului a găzduit, în organizarea Muzeului de 
Etnografie Braşov, proiecţia filmului documentar 

“Tradiţii din Satulung-Săcele, Plăcintele mocăneşti”. Eve-
nimentul a fost programat ca urmare a participării muzeului 
braşovean la Congresul Muzeelor de Agricultură, ţinut în no-
iembrie 2014, la Marsilia, unde s-a hotărât sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Muzeelor, care în acest an a avut ca temă 
“Muzeele pentru o societate durabilă”.
 La manifestarea găzduită de 
Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului 
a fost invitată şi o delegaţie a Asociaţiei 
Cultural-Sportive “Izvorul”, care şi-a adus 
o contribuţie importantă la documentarea 
filmului prezentat.
 Gazdele noastre, foarte gene-
roase, s-au străduit să ne prezinte în detaliu 
muzeul în care s-a desfăşurat evenimentul, 
instituţia fiinţând într-un imobil din Piaţa 
Sfatului, monument istoric reprezentativ 
pentru arhitectura urbană transilvană din 
sec. XVI-XVIII. 
 Cu lux de amănunte au fost făcute 
prezentări legate de: viaţa cotidiană a 
Braşovului, farmacia existentă încă din 
anul 1511, postavurile şi pânzeturile de 
Braşov, blănuri şi cojoace, pieptare bro-
date, îmbrăcămintea aristocraţiei oraşului, 
din care se distingea rangul, statutul juridic 
şi bunăstarea socială, creaţiile argintarilor 
braşoveni şi faianţa de Braşov. După par-
curgerea încăperilor muzeului, de la sub-
sol până la etaj, am ajuns la mansardă şi 
ea frumos amenajată ca spaţiu muzeal. 
Multă lume bună, femei îmbrăcate în e-
legante costume mocăneşti, cu iz bizantin, 
şi bărbaţi îmbrăcaţi în costume de epocă, 
amintindu-ne de prezentarea care există la muzeul din Săcele.
 Punctul de atracţie al manifestării a fost prezentarea 
scurt-metrajului în care Rodica Eftimie a prezentat, în casa 
din Satulung, “naşterea” plăcintei mocăneşti cu brânză de 
burduf , “cu refrec”, pornind de la reţeta veche, de pe vre-
mea doamnei Eufrosina Eftimie, care are drept componente: 
făină, ou, brânză de burduf, continuând cu frământarea, exe- 
cutarea formei semirotunde sau rotunde şi a refrecului, care 
presupune cuvenita îndemânare şi terminând cu coacerea ei în 

grăsime vegetală (nu în untură ca înainte, semn al traiului bun 
şi îmbelşugat).
 Scurt-metrajul prezentat a stimulat apoi rememorarea 
unor amintiri din viaţa asociaţiei “Izvorul”, în lunga sa viaţă 
de peste 90 de ani. În luările de cuvânt s-a arătat cum ti-
neri entuziaşti au înfiinţat, în 1922, prima echipă de fotbal din 
mediul rural, care îşi juca meciurile pe terenul din Grădina 
Domnească, mândria satului. Intrarea în grădină se făcea din 

fostul bulevard Regele Ferdinand prin două 
porţi rotative, din lemn frumos prelucrat, 
pe o alee mărginită de salcâmi cu coroana 
rotundă care dădea în parcul plin de copaci 
şi arbuşti decorativi divers coloraţi. Echi-
pa de fotbal avea în componenţă jucători 
proveniţi din tinerii satului, care jucau de 
plăcere, nefiind remuneraţi, iar banii pen-
tru cheltuielile curente se procurau din 
costul biletelor spectatorilor sau din fondu-
rile strânse la maialurile organizate vara 
şi balurile din timpul iernii. Aşa au trecut 
anii până când vântul potrivnic al istoriei a 
tăiat şi elanul izvoranilor. Au mai fost evo-
cate amintiri despre renaşterea asociaţiei 
“Izvorul”, după 1990, despre domnul pro-
fesor Dimitrie Cazacu şi minunatele sale 
pagini dedicate Săcelelui, despre cei care 
şi-au adus contribuţia la dezvoltarea vieţii 
sportive şi culturale săcelene în cadrul “Iz-
vorului”.
 Adulmecând mirosul plăcintelor 
mocăneşti aduse de frumoasele mocance 
în coşuleţe artizanale, am retrăit atmos-
fera zilelor de sărbătoare sau al reuniunilor
speciale de familie, ocazii în care se făceau 
înainte aceste vestite simboluri gastro-
nomice săcelene. Ne-am aşezat la discuţii, 

la amintiri şi glume, înfruptându-ne din
delicioasele plăcinte, udate cu un vin alb de calitate, aşa cum 
este obiceiul din bătrâni.
 Nu ne-am despărţit înainte de a aduce cuvenitele 
mulţumiri gazdelor şi organizatorilor acestui frumos eve-
niment care a promovat tradiţiile locale şi a pus în valoare o 
mică parte din tezaurul moştenirii mocanilor săceleni.

Ec. Dumitru Voinea

  Anul acesta a fost prevăzută și suma de 50.000 lei pen-
tru „Documentație tehnică construire şi echipare staţie de epurare 
şi punere în funcţiune instalatie de canalizare, în cartier Brădet”, 
astfel încât  reţeaua de canalizare executată în cartierul Brădet să 
poată fi pusă în funcțiune. 
 * Investiții și în infrastructura rutieră 
 Au fost alocați bani și pentru reabilitare, intreţinere, 
reparaţii drumuri publice şi parcări, suma repartizată fiind de 
2.000.000 de lei. 
 Au fost alocate câte 100.000 de lei pentru întocmirea 
documentațiilor tehnice aferente proiectelor  „Execuţie trotuare 
şi drum colector pe strada Câmpului (DN1A) din mun. Săcele”, 
„Execuţie trotuare pe str. Petru Leucă, Unirii, Mocanilor, din 
mun. Săcele”, „Modernizare şi reabilitare str. Tărlung (poarta 2 

E/P-Subobrej-DN1A) din mun. Săcele”, iar suma de de 80.000 
de lei a fost alocată pentru întocmirea documentației tehnice afe-
rente proiectului „Modernizare şi reabilitare str. Oituz şi bretea 
str. A. Iancu, din mun. Săcele”. 200.000 de lei au fost repartizați 
și pentru întocmirea documentaţiei tehnice aferente proiectului de 
reabilitare şi modernizare a străzilor Bucegi, N. Colceag, Fâneţii, 
N. Pană, 7 Izvoare, Cloşca, Livezii, Vulturului, iar suma de 
2.500.000 de lei pentru “Reabilitare şi modernizare infrastructură 
rutier”, respectiv străzile Bucegi, N. Colceag, Fâneţii, N. Pană, 7 
Izvoare, Cloşca, Livezii, Vulcan.

Geta Necula
Purtător de cuvânt-Primăria Săcele

OMAGIU  PLĂCINTEI  MOCĂNEŞTI

D
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na dintre inițiativele de tradiție ale Asociației cul-
tural-sportive “IzvoruL” este de a recompensa re-
zultatele bune la învățătură ale elevilor săceleni. 

Astfel, și în acest an, prin eforturile financiare ale membrilor 
Asociației, cei mai buni elevi din școlile și liceele din Săcele 
au primit câte un pachet de cărți care să le ofere posibili-
tatea de a aprofunda cunoștințele acumulate în cursul anului 
școlar și să le deschide noi perspective asupra cunoașterii. Vă 
prezentăm mai jos lista celor mai buni elevi din anul școlar ce 
s-a încheiat:

• Școala Gimnazială nr. 1
– Cosmin Câmpeanu (clasa a 
VIII-a) – media 9,63

• Școala Gimnazială nr. 4 „Frații 
Popeea”

– Andreea Grozea (clasa a VIII-
a) – media 10,00
– Adelina Deoancă (clasa a V-a) 
– media 10,00

• Școala Gimnazială nr. 5
– George Alin Marșavela (clasa 
a VIII-a) – media 8,80

• Liceul Teoretic George Moroianu

– Andreea Brăftălean (clasa a V-a) – media 10,00
– Iulia Panait (clasa a V-a) – media 10,00
– Teodora Paraschiv (clasa a V-a) – media 10,00
– Andreea Buta (clasa a IX-a) – media 9,97
– Elisabeta Hagel (clasa a IX-a) – media 9,97

• Liceul Tehnologic Victor Jinga
– Lori Dulcă (clasa a X-a)

 Redacția revistei “Plaiuri Săcelene” îi felicită pe toți și 
le urează vacanță plăcută!

  Îi felicităm, de asemenea, şi 
pe elevii săceleni care au obţinut re-
zultate bune la Evaluarea Naţională, 
clasa a VIII-a, din acest an, clasându-
se pe primul loc în şcolile lor: Ghica 
Miriam (Şcoala gimnazială 1), Bene-
dek Andras (Liceul “Zajzoni Rab 
Istvan”), Codrean Teodor şi Vîrtej 
Szilvia (Liceul “George Moroia-
nu”), Bârsan Horia-Nicolae (Şcoala  
gimnazială 4 -”Fraţii Popeea”).

Redacția

ASOCIAȚIA CULTURAL-SPORTIVĂ “IZVORUL“
CONTINUĂ INIȚIATIVELE FRUMOASE

U

COMEMORAREA LUI MIHAI EMINESCU LA SĂCELE

uni, 15 iunie, la sta-
tuia lui Mihai Emi-
nescu din Săcele 

a fost comemorat „omul 
deplin al culturii române” 
la 126 ani de la trecerea 
în eternitate. Au participat 
oficialitățile locale, pro-
fesori și elevi de la Li-
ceul “George Moroianu”, 
reprezentanți ai asociațiilor 
culturale ASTRA și „Izvorul”, o delegație a asociației cul-
turale de la Zărnești, public din cartierul Electroprecizia.
 Programul a început cu depunerea de flori la sta-
tuie: s-au depus coroane din partea Primăriei Săcele, a Li-
ceului „George Moroianu” și a Despărțământului ASTRA – 
„Frații Popeea”. Din partea Asociației „Izvorul” s-a depus 
un frumos buchet de crini albi. A urmat serviciul religios 
oficiat de Pr. Raul Valeriu Șerban.
 Despre Mihai Eminescu au vorbit apoi Radu Florea 
Nistor – primarul Municipiului Săcele, Liviu Dârjan – din 
partea asociațiunii ASTRA și Traian Florea – din partea 

asociației „Izvorul”. Elevii Liceului George Moroianu au 
prezentat un interesant program artistic constând din cân-
tece pe versuri de Mihai Eminescu și citirea unor scrisori 
de dragoste între poet și Veronica Micle.
 Vă prezentăm în continuare alocuțiunea rostită, din 
partea asociației „Izvorul”, de domnul Traian Florea.
 Mulțumesc oficialităților, liceului “George Moroia-
nu” și asociațiilor culturale din Săcele pentru organizarea 
comemorării lui Mihai Eminescu.
 La 15 iunie 1889 „se stinse în al optulea lustru de 
viață cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, 
poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, și peste 
locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o 
stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ 
să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a 
altui crin de tăria parfumurilor sale”.
Aceste cuvinte ale lui George Călinescu sunt cele mai fru-
moase, cele mai adevărate și cele mai tulburătoare care 
s-au spus despre Mihai Eminescu. Eu nu îndrăznesc să 
spun în plus altceva. Drept urmare, acum am să vă mai 
recit doar un fragment din poezia emblematică Doina a 
poetelui nepereche:

L

Ștefane Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las- Arhimandritului 
Toată grija schitului,
Lasă grija sfinților 
În seama părinților, 
 Clopotele să le tragă
Ziua-ntregă, 
Noaptea-ntreagă 
Doar s-a-ndura Dumnezeu 

Ca să-ți mântui neamul tău! 
Tu te-nalță din mormânt 
Să te-aud din corn sunând.  
De-i suna din corn o dată
 Ai s-aduni Moldova toată,
 De-i suna de două ori,
Îți vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oară,
 Toți dușmanii or să piară
  Din hotară în hotară. 
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ZIUA BUNULUI VECIN 2015

âmbătă 30 mai s-a desfășurat a VI-a ediție a mult 
așteptatului eveniment care reunește în fiecare 
an vecinii de pe străzile Mocanilor, Unirii, Oituz 

și Nicolae Colceag. Locul desfășurării amiabilei întâlniri 
a fost piațeta de la intersecția străzii Oituz cu strada Mo-
canilor și strada Meseriașilor.
 Organizatorii acestei sărbători, s-au străduit să 
pregătească o serie de surprize pentru participanți: expoziția 
„Drumul lânii”, expoziția de fotografii retrospective a ce-

lorlalte cinci ediții, prezentarea 
în imagini a activitătii Clubului 
sportiv Babarunca, expoziția de 
obiecte vechi, diplome etc.
 Participanții s-au bucu-
rat de un bogat bufet din care 
nu au lipsit tradiționalii mici și 
berea. Terasa umbroasă a oferit 
adăpost vecinilor în această zi 
însorită. 
 Manifestarea a fost 
deschisă de Ștefan Lupu, 
inițiatorul și organizatorul 
acestei întâlniri tradiționale. El a prezentat pe scurt datele 
statistice ale străzilor vecine, ajutat de Cornel Sîrbu, Ninel 
Eftimie și Dorel Cerbu.
 Adunarea a păstrat un moment de reculegere în 
amintirea celor care au trecut în veșnicie în anul precedent.
 La acestă frumoasă manifestare au mai luat cu-

vântul: Primarul orașului nostru Radu-Florea Nistor, Li-
viu Dârjan, Traian Florea, un oaspete din Insulele Capului 
Verde, inginerul Mario (absolvent al Politehnicii brașovene, 
în vizită la Săcele la Marius Popeea) - redactorul revistei 
România pitorească, Gyusi Dopovecz, vecini. 
 Au fost oferite tradiționalele diplome pentru „Cel 

mai tânăr locuitor” și ”Cel mai 
vârstnic locuitor”.
 Numeroșii participanți 
au urmărit o frumoasă suită de 
dansuri populare mocănești 
prezentată de  Trupa de dansuri a 
Parohiei Sfinții Mihail și Gavril. 
 Juriul, constituit ad-hoc, a 
degustat țuicile și vinurile pro-
duse de către vecini, în propri-
ile gospodării și le-a premiat pe 
cele mai gustoase. 
 Sărbătoarea s-a încheiat în 

jurul orei 18.00.
 Organizatorii Zilei bunului vecin, mulțumesc 
călduros tuturor celor care au contibuit la reușita sărbătorii: 
Costin Teșileanu, Daniel Povârnaru, Romeo Jinga , Virgil 
Stanciu, Ninel Eftimie, Dorel Dumitrache, Cornel Sîrbu , 
Levente Miklos, Nicu Nagy , Ciobanu Gabi, Moraru Adi, 
Dorel Cerbu, Radu Colț, Onaca Dan, Dopovecz Gyusi, 
Lupșa Tavi.

A consemnat Dorel Cerbu

S
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ăcelenii au omagiat eroii neamului de Ziua Înălțării 
– 21.05.2015. La Monumentul Eroilor din centrul 
Săcelelor și la bisericile ortodoxe din localitate s-au 

organizat manifestații de cinstire și recunoștință veșnică față de 
cei care și-au dat viața pentru libertate, pentru dreptate socială, 
pentru unirea românilor într-o singură țară, pe vatra vechii Dacii, 
între hotarele atât de clar evocate de poetul nostru național.
 Primăria Municipiului Săcele a organizat manifestația 
la Monumentul Eroilor care reprezintă un soldat român călcând 
pe coroana austro-ungară. Au participat autoritățile locale, 
Batalionul 229 Sprijin Logistic și fanfara UM 01119 Brașov, elevi 
ai Liceului Teoretic „George Moroianu”, personal al instituțiilor 
din Săcele și un public numeros.
 Manifestația a început prin intonarea Imnului Național 
al României. A urmat depunerea de coroane, jerbe și buchete de 
flori la monument de către Primăria Săcele, Asociația Veteranilor, 
UM 01119 Brașov, polițiile și școlile din Săcele, Protopopiatul 
Ortodox Săcele, asociațiile culturale și civice, partidele politice, 
întreprinderile și instituțiile din localitate. Din partea Asociației 
„IZVORUL” a fost depus un frumos buchet de trandafiri de cu-
loarea sângelui vărsat de eroii neamului pe câmpurile de luptă.
 Preoții Raul Șerban și Laurențiu Milutoiu au oficiat ser-
viciul religios.
 Au prezentat alocuțiuni Radu Florea Nistor – primarul 
Săcelelor, Ionuț Tănase – profesor la Liceul „George Moroianu”, 
Traian Florea – din partea Asociației „IZVORUL”.
 Manifestația de la Monumentul Eroilor s-a încheiat cu 
defilarea ostașilor Batalionului 229 Sprijin Logistic.
 La Crucea Eroilor, ridicată în cimitirul bisericii din Satu-
lungul de Sus, reprezentanții Asociației „IZVORUL”, Victor Car-
pin și Maria Zbarcea au depus o coroană de flori. Serviciul reli-
gios a fost ținut de preoții Ioan Cornea și Mircea Leb, în prezența 
unei numeroase comunități din parohie. Despre semnificația 
evenimentului și comemorarea eroilor a vorbit Victor Carpin din 
partea Asociației „IZVORUL”.
 La Parohia Adormirea Maicii Domnului – Turcheș I, 
la Monumentul Eroilor s-a depus o coroană de flori, în numele 
Asociației „IZVORUL”, de către Ioan Eftimie, Dumitru Voinea 
și Bebe Băncilă. Serviciul religios a fost oficiat de Pr. Dan Nico-
lae Obanța, iar alocuțiuneaa fost rostită de Dumitru Voinea, din 
partea Asociației „IZVORUL”.
 Vă prezentăm în continuare cuvântul rostit cu acest 
prilej de domnul Traian Florea la evenimentul organizat în Piața 
Libertății din Cernatu.
 Stimați săceleni, dragi ostași, iubiți elevi,

 Mulțumesc autorităților locale pentru organizarea Zilei 
Eroilor – prilej să exprimăm recunoștința și dragostea fierbinte 
ce le-o purtăm celor căzuți la datorie. Mulțumesc, deasemenea, 
Asociației “IZVORUL” că m-a însărcinat să vorbesc în numele 
ei.
 „O viață nu valorează nimic, dar nimic nu valorează 
cât o viață” – André Malraux
 Da, nimic nu valorează cât o viață, iar cei pe care îi 
comemorăm astăzi și-au dat viața –valoarea personală supremă– 
pentru valorile supreme ale neamului nostru: libertate, dreptate 
socială, unirea neamului și pământurilor românești, pentru dem-
nitatea lor și a noastră.
 Privind prin negura vremurilor îi vedem pe dacii care au 
luptat pentru apărarea pământurilor din care erau zămisliți – ei nu 
au admis nici înfrângerea, nici robia.
 Îl vedem pe Gelu, în fruntea oștenilor, ieșit să întâmpine 
urgia ce se abătuse dinspre Câmpia Panoniei. Coșbuc îl imagina 
rănit de moarte în bătălie, spunând cu ultimele puteri calului său, 
tovarăș în luptă: 

Și-armat voi ieși eu afară,
Și veseli vom trece noi iară
Prin suliți și foc înainte,
Să ție potrivnicii minte
Că-s vii, când e vorba de țară,
Și morții-n morminte!

(George Coșbuc - Moartea lui Gelu)

 Îl vedem pe Mircea la Rovine dând piept cu uraganul, 
apărându-și „sărăcia și nevoile și neamul”; îl vedem pe Ștefan 
în fruntea plăieșilor la Podul Înalt, în Codrii Cosminului, la 
Războieni; îl vedem pe Ioan Vodă despicat – legat de coada a două 
cămile – la Iezerul Cahulului; îl vedem pe Mihai Vodă cu fulge-
ru-n mână în fruntea oștirii române la Călugăreni, la Șelimbăr, 
la Mirăslău. El a fost ucis mișelește pe câmpia Turzii după ce 
ajunsese, „din mila lui Dumnezeu domn al Țării Românești, al 
Ardealului și a toată țara Moldovei”; îi vedem pe dorobanții cu 
inimi înflăcărate plecând „voioși ca șoimul cel ușor ce zboară de 
pe munte”să lupte pentru independență la Plevna și la Grivița, la 
Vidin și la Smârdan; îi vedem pe bravii ostași care au făcut  scut 
cu piepturile lor la Mărășești, la Mărăști, la Oituz, să priceapă 
dușmanii că pe aicea nu se trece; îi vedem pe ostașii care au 
trecut Prutul ca să „reîmplinească în trupul țării glia străbună a 
Basarabilor și codrii Voevodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile 
noastre”; îi vedem pe cei care au luptat cu îndârjire pentru Ardeal, 
pentru ștergerea monstruosului Dictat de la Viena. 
 Ei sunt nemuritori. Ei n-au fost niciodată să cotropească  
teritorii străine sau să robească alte neamuri. Demnitatea lor și 
a noastră ca români s-a zidit pentru totdeauna numai în bătălii 
pentru apărarea și unitatea teritoriului național istoric.
 Scrutând în adâncul istoriei îi zărim de asemenea, pe 
Horia, Cloșca și Crișan trași pe roată de dușmani, sacrificați pentru 
afirmarea nației române și dreptului la o viață liberă; îl vedem pe 
Tudor din Vladimiri în fruntea pandurilor porniți împotriva ”tag-
mei jefuitorilor”; îl vedem pe Crăișorul Munților, Avram Iancu, 
în fruntea moților din Legiunea Gemina-Auraria luptând vitejește 
pentru libertatea și demnitatea neamului românesc; îl vedem pe 
Nicolae Bălcescu mort în surghiun pe meleaguri străine pentru 
că a susținut și a luptat cu îndârjire pentru dreptul nostru sfânt: 
„Ținta noastră nu poate fi alta decât unitatea națională a românilor 
.....Românismul dar, e steagul nostru, supt dânsul trebuie să 
chemăm pe toți românii”; îi vedem pe cei chinuiți și exterminați 
în pușcăriile de la Sighet, de la Aiud, de la Pitești, de la Canal; îi

ZIUA EROILOR – ZIUA ÎNĂLȚĂRII.

S
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vedem pe cei uciși mișelește la revoluția din Decembrie 1989, 
care și-au pus viața pe talerul libertății. 
 Ei toți sunt nemuritori. Ei trăiesc prin izbânzile lor, prin 
ceea ce ne-au lăsat. Ei au știut care le este patria, n-au părăsit-o, 
n-au vândut-o și pentru ea au dat ce au avut mai de preț –  și-au 
dat viața. Ei trăiesc veșnic în sufletele noastre. Pe ei îi iubim fără 
rest, fără umbră și până la capăt.
  Citez din Gabriel Garcia Marquez: „Moartea nu vine 
decât odată cu uitarea”. Pe ei nu-i vom uita niciodată. Pentru ei 
Crucea din vârful Caraimanului stă de strajă în mijlocul țării și 
ajunge la ceruri, pentru ei Coloana veșnicei recunoștințe de la 
Târgu-Jiu este infinită, pentru ei sunt sute de monumente de-a 
lungul și de-a latul țării. Pe oasele lor s-a zidit țara, pe oasele ri-
sipite de la Plevna până la Mărășești, de la Abrud până în groapa 
comună a săracilor la Palermo, de la Stalingrad și până în munții 
Tatra, de la Sighetul Marmației până la Canal. Ei sunt modelele 
noastre de viață și nu alții. La ei ne închinăm și lor le jurăm 
credință.

 Închei cu un mesaj lăsat peste veacuri nouă și urmașilor 
urmașilor noștri:

Viața asta-i bun pierdut
Când n-o trăiești cum ai fi vrut!
Și-acum ar vrea un neam călău 
S-arunce jug în gâtul tău?
E rău destul că ne-am născut
Mai vrem și-al doilea rău?

Din zei de-am fi scoborâtori
Cu-o moarte tot suntem datori!
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori moș îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câne-nlănțuit.

( George Coșbuc - Decebal cătră popor)

Traian Florea

ZIUA COPIILOR LA HANUL MUREŞENILOR

uni, 1 
iunie, zi 
in care 

se sărbătoreşte 
„Ziua copilului”, 
Asociaţia Cultural-
Sportivă „Izvorul”, 
în colaborare cu 
Asociaţia pen-
tru dezvoltare 
locală „Orizonturi 
Săcelene”, Clubul 
Sportiv “Babarunca” din Săcele, Clubul Sportiv Universitar 
Braşov şi Sindicatul Polițiştilor şi al Personalului Civil din MAI 
- Biroul Teritorial Braşov, au organizat un important eveniment 
cultural-sportiv dedicat copiilor, numit ”Ziua Copiilor la Han”, 
aflat la a treia ediţie. Bucurându-se de ospitalitatea oferită de gaz-

dele de la Complexul Turistic Hanul Mureşenilor, peste 500 de 
persoane, copii, părinţi, bunici au petrecut clipe plăcute în cadrul 
natural deosebit de la poalele Highişului. Evenimentul a avut trei 
componente: prima - sportivă, peste 300 de copii, unii alături 
de părinţi, întrecându-se într-un concurs de orientare sportivă,  
a doua - creativă, copiii fiind invitaţi să picteze pe pietre sau să 
împletească sfoara de cânepă în atelierele creative amenajate în 
incinta hanului, a treia - artistică, oferind posibilitatea unui mare 
număr de mici artişti săceleni să-şi etaleze măiestria în arta dan-

sului, a cântatului şi a actoriei.
  În final, cei mai merituoşi au fost premiaţi  cu diplome, 
premii şi medalii, dar datorită generozităţii unor sponsori ca: S.C. 
Paniti Impex S.R.L, Hanul Mureşenilor, Asociaţia „Orizonturi 
săcelene” , Asociaţia „Izvorul„ şi alţii, nici unul dintre participanţi 
nu a plecat fără un mic cadou de la eveniment.
 Reuşita acţiunii i-a ambiţionat şi mai mult pe organiza-
tori care au promis o ediţie a patra şi mai  bogată, cu toţii având 

convingerea că cea mai importantă investiţie este în copii,  viitorul 
oraşului nostru.

Iuliu Dopovetz
Preşedinte Club Sportiv “Babarunca” Săcele

L
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urismul se referă la „activităţile desfăşurate de per-
soane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri 
situate în afara reşedinţei obişnuite, pentru o perioadă 

consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni), cu scop de loisir, 
pentru afaceri sau alte motive”. Această definiţie este dată de 
OMT1. Etimologic cuvântul turism provine din englezescul to 
tour (a călători, a colinda), având deci semnificaţia de excursie; el 
a fost vechiculat în Anglia, în secolul al XVII-lea, şi a desemnat 
iniţial acţiunea de a voiaja în Europa. «To tour» derivă la rândul 
său din cuvântul francez «tour» - mişcare în aer liber, plimbare, 
drumeţie, şi a fost preluat treptat de majoritatea limbilor moderne 
pentru a exprima călătoria care urmăreşte cu preponderenţă un 
scop de agrement, de recreere, petrecerea timpului liber „loisir”, 
într-un mod plăcut şi cât se poate de sănătos. Călătoriile turistice 
sunt din ce în ce mai practicate şi reprezintă dorinţa unui număr 
tot mai mare de oameni pentru cunoaşterea de locuri, tradiţii, 
monumente culturale şi istorice, zone de agrement şi recreere. 
 Zona Săcele este propice dezvoltării turismului datorită 
faptului că îmbină toate aceste elemente indispensabile turistului 
secolului al XXI-lea care vizitează aceste locuri pitoreşti şi atrac-
tive. În categoria serviciilor turistice de bază sunt incluse acele 
servicii la care turistul nu poate renunţa (transport, găzduire, 
alimentaţie), ele fiind destinate satisfacerii unor nevoi generale 
de bază. De asemenea, ele deţin o pondere importantă în struc-
tura consumurilor turistice; toate celelalte prestaţii sunt consider-
ate suplimentare şi vizează fie mai buna adaptare a prestaţiilor 
de bază la nevoile turiştilor, fie agrementul în scopul de a pet-
rece plăcut timpul liber în perioada vacanţelor şi a weekend-ului 
(sfârşitului de săptămână). În anul 2012, contribuţia directă a 
turismului la PIB-ul României a fost de circa 1,5%, sub media 
mondială care este de 5,2%. Populaţia ocupată în hoteluri şi res-
taurante în ţara noastră a avut o scădere în mărimi absolute şi o 
uşoară creştere în pondere, de la 186.000 în 1990 la 180.000 în 
2010, respectiv de la 1,7% la 1,9%. Scăderea P.O. în hoteluri-res-
taurante are drept cauză uşoare declinuri ale activităţii turistice, 
în profida potenţialului natural deosebit de valoros de care dispu-
nem, iar creşterea în pondere se poate datora reducerii numărului 
de angajaţi în alte sectoare de activitate. Nu trebuie să uităm că 
sectorul turistic este  un „motor” al creşterii economice, datorită 
efectului multiplicator pe care îl generează. 
 Turismul este un factor de bază în economia judeţului 
Braşov. În ansamblul mişcării turistice din România, judeţul 
Braşov ocupa, în anul 2014, locul II (primul fiind judeţul 
Constanţa) ca număr de structuri de cazare şi număr de locuri 
de cazare oferite, constituind cea mai importantă şi frecventată 
zonă sub aspectul turismului cu caracter montan, concentrând 
totodată o mare diversitate de obiective turistice. Judeţul Braşov 
reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce priveşte 
oferta turistică din România atât prin obiectivele naturale (monu-
mente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naţionale), sporturi 
de iarnă, sporturi extreme-alpinism, parapantă, deltaplanorism-, 
vânătoare şi pescuit, cât şi obiectivele istorice-arheologice (cetăţi, 
castele, biserici, muzee etc). Poziţionarea geografică a judeţului 

Braşov în zona montană din centrul ţării favorizează dezvoltarea 
turismului sub forme diverse. 
 Turismul montan. Masivele muntoase din apropierea 
oraşului Săcele, integrate în circuitul turistic intern şi internaţional 
cu spaţii de cazare, agrement şi practicare a sporturilor specifice 
sunt: -  Masivul Piatra Mare, cu trasee turistice montane uşor ac-
cesibile oferă obiective turistice naturale deosebite şi posibilităţi 
de lansare cu parapanta; - Cascada Şapte Scări care se bucură de 
tot mai mulţi vizitatori, situându-se pe un loc fruntaş care este 
datorat reamenajării punctului turistic în 2013 şi a tirolienei din 
2014 ( tiroliana are o lungime de 2.174 de metri şi porneşte de 
la canion, urmează traseul drumului forestier din zonă, trece pe 
lângă cabană şi traversează pârâul Şapte Scări prin mai multe 
puncte); - Munţii Ciucaş, zonă aflată în prezent în curs de legifer-
are ca Parc Natural, prezintă spectaculoase forme de relief mega-
litice. Trebuie menţionat că turismul montan din zona Săcele este 
favorizat atât de existenţa masivelor muntoase, a suprafeţei mari 
acoperite cu păduri, a traseelor marcate, a cabanelor montane şi 
bazelor de cazare din localităţile limitrofe, precum şi de promova-
rea acestor zone pe plan naţional şi internaţional ca fiind propice 
pentru practicarea drumeţiei, a sporturilor de iarnă, alpinismului 
şi a parapantei din zona Bolnoc. 
 Turismul rural şi agroturismul reprezintă una dintre cele 
mai eficiente soluţii de armonizare a cerinţelor turismului cu 
exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile. Frumuseţea 
zonei rurale din Săcele, Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni (Şapte Sate 
de odinioară) fac ca acestă formă de turism să fie foarte atractivă 
atât pentru turismul intern, cât şi pentru turismul extern. Turiştii 
străin adoră „satul românesc”, iubesc zonele pitoreşti şi rustice şi 
camera tipic ţărănească cu grinzi şi saltea din paie. Se observă o 
schimbare de la modernism spre tradiţional-ecologism. În ultimii 
ani, turismul rural s-a dezvoltat într-un ritm spectaculos. Turismul 
rural îşi găseşte adepţi printre persoanele interesate de retragerea 
în natură, de absenţa mediului mecanizat şi a poluării sonore, 
întoarcerea la autenticitate şi tradiţii. Această formă specifică 
de turism rural este bazată pe asigurarea, în cadrul gospodăriei 
ţărăneşti, a serviciilor de cazare, masă, de obicei, ca activitate 
secundară, activitatea desfăşurată în gospodăria sau ferma prop-
rie rămânând principala ocupaţie şi, de ce nu, sursă de venit. În 
Tărlungeni există chiar pensiuni ecologice clasificate pe marga-
rete. 
 De asemenea, în Săcele se poate dezvolta şi turismul de 
afaceri şi conferinţe, din perspectiva căruia zona se poate bucura 
de un interes în creştere favorizat de dotările oferite de multe 
dintre hotelurile şi pensiunile existente (săli de conferinţă uti-
late corespunzător). Turismul de recreere, turismul de circulaţie, 
practicat în ambele forme, de tranzit şi itinerant / de circuit, şi, nu 
în ultimul rând, turismul de sfârşit de săptămână, practicabil în 
zonele montane şi subcarpatice din această zonă, sunt alte forme 
de turism care ar putea deveni interesante pentru întreprinzătorii 
săceleni în acest domeniu de activitate. 
 Circulaţia turistică în judeţul Braşov
 În perioada 2001-2012 majoritatea turiştilor care au viz-
itat şi practicat diferitele forme de turism în judeţ sunt de origine 
română. Interesul turiştilor străini pentru Braşov a crescut şi el, 
însă într-un ritm mai lent. Numărul total de turişti a crescut de la 
an la an. Deşi în anul 2009, în contextul crizei economice actuale, 
s-a înregistrat o scădere a numărului de turişti faţă de anul de vârf 
2012, numărul turiştilor a crescut cu 44,5% faţă de anul 2001.

SERVICIILE ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII.
DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUD. BRAŞOV ŞI ÎN SĂCELE

Miklos Levente
Profesor Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” - Braşov

T

1Organizația Mondială a Turismului (UNWTO - World Tourism Barometer), cu 
sediul în Madrid, Spania, este o agenție a Națiunilor Unite se ocupă cu problemele 
referitoare la turism. Organizația Mondială a Turismului este un organism semnifi-
cativ la nivel global, cu atribuții de colectare și de colaționare de informații statis-
tice privind turismul internațional. Această organizație reprezintă organismele 
turistice din sectorul public, din cele mai multe țări din lume și publică topuri 
cu privire la gradul de creștere a turismului la nivel global, regional sau național.
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  Tabel nr. 1  Evoluţia numărului de turişti în perioada 2001-2012

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total turişti 328.303 324.816 448147 556.816 581.983 451.683 510196 642829 737810
Turişti români 260.014 251.070 359.259 452.586 480.422 376.716 422094 538327 626917
Turişti străini 68.298 73.746 88.888 104.230 101.561 74.967 88102 104502 110893

 ▪ Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

 Infrastructura de cazare este reprezentată de hoteluri, hanuri şi moteluri, vile şi cabane turistice, bungalouri, sate de vacanţă, 
campinguri, tabere de elevi, pensiuni (urbane, rurale şi agroturistice).

           Tabel nr. 2  Evoluţia capacităţii de cazare în judeţul Braşov

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numărul total de locuri 13307 16375 17588 20354 18987 22740 22013 16742 17795 21699
din care Hotel 4369 4645 4672 5505 5449 5740 6128 6652 7591 8791
Pensiune 2316 3297 4072 4665 4884 5440 5768 5822 6623 8349
Vile şi cabane 1380 1698 1479 1806 1469 1571 1517 1582 1811 2228
Alte unităţi 5242 6735 7365 8378 7185 9989 8600 2686 1770 2331

 ▪ Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Reprezentarea grafica a capacităţii de cazare în funcţie de tipul unităţii în judeţul Braşov pentru anul 2012 arată astfel:
 
 Şi unităţile de cazare au crescut ca număr de la an la 
an şi şi-au diversificat serviciile, iar personalul este calificat. În 
ceea ce priveşte ospitalitatea în Săcele, aceasta este bună dar este 
perfectibilă. Cheia de bază în serviciile ospitaliere este resursa 
umană. Un serviciu turistic este cu atât mai calitativ cu cât per-
sonalul este mai calificat şi perfecţionat în serviciile prestate. 
Serviciile turistice pot fi personalizate după gustul şi dorinţa 
turistului. Salutul, politeţea, bunul-simţ trebuie să fie de nelip-
sit deoarece în acest domeniu de activitate „nu există niciodată 
o a doua şansă pentru o primă bună impresie”! Nu trebuie să 
lipsească sintagmele: “Bine aţi venit!”, “Vă mai aşteptăm!”, 
“Poftă bună!”, “Să vă fie de bine!”, etc. 
 Turistul doreşte să se recreeze, într-o ambianţă plăcută 
şi liniştită, care să fie un refugiu pentru el şi un mijloc de a scăpa 
de stresul cotidian. Ospitalitatea este tot atât de veche ca şi 
omenirea, iar intensificarea călătoriilor şi dezvoltarea circulaţiei 
turistice, ajunse la dimensiunile atinse în prezent, asociate cu 
creşterea vertiginoasă a solicitărilor cotidiene pentru repaos şi 
hrană, au transformat ospitalitatea tradiţională în ospitalitate 

comercială de anvergură, adăugând la satisfacerea pe baze economice a nevoilor primare de găzduire şi de ospătare (de alimentaţie) 
şi alte oferte de servicii pentru recreere, destindere, etc. Toate aceste servicii se regăsesc în conţinutul a ceea ce se numeşte mai recent 
industria ospitalităţii. 
 
N.R.: Articolul domnului Miklos Levente a fost premiat la
Concursul Naţional de Eseuri cu tema “Succesul în ospitalitate 
şi turism”, organizat în cursul lunii martie 2015 de Universitatea 
“Babeş Bolyai” din Cluj, Facultatea de Business.

Bibliografie selectivă:

1. Camarda Adina - Strategii de dezvoltare durabilă a turis-
mului în Ţara Bârsei, Editura Uranus, Bucureşti, 2008
*** Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
*** www.brasovtourism.eu;
*** http://turism.brasovcity.ro;
*** http://www.turistinfo.ro/judet-brasov.

Notă: Pentru prezentarea figurii s-au folosit datele de la Direcţia 
Judeţeană de Statistică Braşov



1 Agache Adrian
2 Alexandrescu Emil
3 Arion Mircea
4 Balan Eugen
5 Balan Nicolae
6 Bancila Bebe
7 Banciu Neculai
8 Bandi Şeitan Maria
9 Barbat Claudiu

10 Barbu Dan Mircea
11 Barbu Liviu
12 Barbu Nicolae
13 Bârsan Horia
14 Beciu Ioan
15 Beleuţă Eugen
16 Benga Gheorghe Dănuţ
17 Berteanu Dumitru
18 Besoiu Marian
19 Bîja Ioan
20 Bîrsan Nicolae
21 Bobeş Gheorghe
22 Bobeş Haricleea
23 Bobeş Ioan
24 Bobeş Ovidiu
25 Boca Gabriel
26 Bogeanu Alexandru
27 Bondrea Mihai
28 Bratosin Canu Raluca
29 Bratosin Maria
30 Bratosin Sanda
31 Brăinaş Mihai
32 Bucurenciu Sandu
33 Bucurenciu Ana
34 Buda Daniela
35 Bulat Elena
36 Bulat Florentin
37 Bulea Horia
38 Butu Gabriel
39 Butu Mihai
40 Butu Traian
41 Caian Pandrea Aurel
42 Califaru Gavril
43 Caloinescu Ioan
44 Caloinescu Jenel
45 Cerbu Dorel
46 Cimisliu Ioan
47 Cimpoaie Gabriel
48 Cioroianu Aurelia
49 Cirica Alexandru
50 Ciupală Mariana
51 Ciurea Daniel
52 Clinciu Sorin
53 Codreanu Elena
54 Coliban Nicolae
55 Colţ Radu
56 Coman Enescu Șerban
57 Comşa Eugen
58 Corfariu Iunian Onoriu
59 Cornea Ioan
60 Costache Ionuț

61 Cozma Corneliu
62 Crăcană Petru
63 Crăciun Gentiana
64 Crăciunescu Dana
65 Crișan Gheorghe
66 Cserei Gabi
67 Damian Alexandru
68 Dan Liviu
69 Daneş Dumitru
70 Diaconescu Adrian
71 Dîrjan Liviu
72 Dopovecz Iuliu
73 Dragomir Dănuţ
74 Drăghici Valentin
75 Dumitrescu Sorin
76 Eftimie Bogdan
77 Eftimie Ioan
78 Ene Tudoran Anca
79 Ene Gheorghe
80 Faust Remus
81 Flangea Roxana
82 Florea Traian
83 Florescu Gheorghe
84 Fodor Levente
85 Fulop Anca
86 Găitan Ovidiu
87 Georgescu Alexandru
88 Georgescu Ioan
89 Ghelase Fane
90 Ghia Petre
91 Ghişoiu Dorin
92 Gîrceag Viorel
93 Grozea Gheorghe
94 Grozea Victor
95 Guiu Ştefan
96 Hermenean Sorin
97 Homorozean Gheorghe
98 Hurlup Doru
99 Iacob Mădălin

100 Ion Florin
101 Ionescu Aurora
102 Ionescu Ghe. Nae
103 Iordache Dumitru
104 Ivan Gheorghe
105 Jerău Gheorghe
106 Jinga Romulus
107 Jinga Victor
108 Lăcătuş Mariana
109 Lăzărescu Elena
110 Leb Mircea
111 Leucuţa Cristina
112 Leşescu Mihai
113 Lipan Florin
114 Lukaci Mihai
115 Lungu Constantin
116 Lupu Florica
117 Lupu Nicolae
118 Lupu Ștefan
119 Manciulea Gelu
120 Manea Vasile

121 Măţărea Ovidiu
122 Median Susana
123 Median Ghia Maria
124 Median Valeriu
125 Mihaiu Aura
126 Miklos Levente
127 Mircioiu Lucian
128 Mircioiu Sebastian
129 Mitachi Emilia
130 Mitrea Mihai
131 Mocanu Elena
132 Modest Zamfir
133 Moldovan Vasile
134 Moraru Adrian
135 Moraru Florin
136 Moroianu Cantor Emilia
137 Mot Teodor
138 Munteanu Dan
139 Munteanu Gigi
140 Munteanu Livia
141 Munteanu Ştefan
142 Munteanu Vasile
143 Munteanu Virgil
144 Muscalu Vasile
145 Nagy Gabor
146 Necula Dan
147 Nichifor Septimiu
148 Nicolescu Marinel
149 Nistor Horia
150 Niţescu Romulus
151 Obancea Nicolae
152 Ognean Dorel
153 Oncioiu Maria
154 Onica Constantin
155 Oprin Gabriel
156 Ovesia Octavian
157 Pastor Sanda
158 Pelin Matei Alina
159 Penciu Aurel
160 Pepene Nicolae
161 Perciog Gelu
162 Peter Sara
163 Petrea Ştefan
164 Piscoci Romică
165 Poenaru Lautenţiu
166 Poenaru Ovidiu
167 Poenaru Roxana
168 Pop Georgeta
169 Pop Olga
170 Popa Florin
171 Popa Virgil
172 Posedaru Gheorghe
173 Primăvăruş Elena
174 Purcăroiu Nicolae
175 Pușcașu Laurențiu
176 Rîşnoveanu Marius
177 Rîşnoveanu Mihai
178 Rîşnoveanu Ştefan
179 Rîjnoveanu Dan
180 Robu Adrian

181 Roșculeț Claudiu
182 Sălăgeanu Lucian
183 Sârbu Corneliu
184 Sburlan Mircea
185 Sîrbu Adriana
186 Slăbilă Gheorghe
187 Souca Georgeta
188 Stanciu Vasile
189 Stirliciu Mihaela
190 Stoea Gheorghe
191 Stoian Emilia
192 Stoica Stelian
193 Sabo Viorica
194 Şerban Eugen
195 Şerban Ioana
196 Șerban Nicolae
197 Şerban Raul
198 Șerbănescu Adrian
199 Ştefănescu Constantin
200 Taraş Ioan
201 Taraş Mircea
202 Taraş Lucia
203 Taraş Răzvan
204 Taraş Emil
205 Tagarici Laurenţiu
206 Teacă Dorin
207 Teşileanu Costin
208 Teșileanu Ghia Eugenia
209 Tiru Cristina
210 Tocitu Viorel
211 Tuian Radu
212 Țâru Mihaela
213 Țeposu Iulia
214 Ursu Maria
215 Ursuţ Gabriel
216 Vlad Adriana
217 Voicescu Nicoleta
218 Voinea Dumitru
219 Voinea Emilian
220 Voineag Ioan
221 Vrabie Cristina
222 Vrabie Ioan
223 Vrabie Decebal
224 Zamfir Bogdan
225 Zamfir Dan
226 Zangor Lucian
227 Zangor Traian
228 Zavarache Constantin
229 Zărnescu Ioan
230 Zbarcea Maria
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 Stimați membri ai asociației “Izvorul”,
Comitetul de conducere al asociației noastre dorește să stabilească o mai bună și operativă legătură cu D-voastră pentru 
ca activitățile și problemele asociației să vă poată fi aduse la cunoștință în cel mai scurt timp. De aceea, vă rugăm să ne 
comunicați pe adresa de mail a revistei (plaiurisacelene@yahoo.com) adresele de e-mail la care puteți fi contactați.
 Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin.

                                                                                                                        Comitetul de conducere al ACS “Izvorul”

Familie mocănească din Satulung în 1874 (Nicolae Sassu și soția sa, 
Stanca Sassu - portrete în ulei realizate de Mișu Popp în perioada 

când a pictat biserica Sfânta Adormire din Satulung


