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    După ce a trecut munţii, găsind un loc priincios 
pentru hrana şi odihna oştilor la trecerea din Ţara 
Românească în Ardeal, numită Boza, Mihai-Vodă 

tăbărî acolo în acea zi, care era o sâmbătă 
 (18 octomvrie 1599)… 

-Nicolae Bălcescu- 
 
 

http://www.intorsurabuzaului.ro/ro/index.php
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IIMMNNUULL  DDEE  SSTTAATT  AALL  RROOMMÂÂNNIIEEII  
 

 

 
 

 
 
 
Deşteaptă-te, Române ! din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani ! 
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, 
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani ! 
 
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, 
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumfători în lupte, un nume de Traian ! 
 
Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine, 
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; 
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne, 
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii ! 
 
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, 
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, 
„Vieaţă-n libertate ori moarte !” strigă toţi. 
 
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi ! 
Dar noi, pătrunşi la suflet de sânta libertate, 
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi ! 
 
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare 
Pretinde de la fiii-şi azi mână d-ajutori, 

         Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare, 
În astfel de pericul s-ar face vânzători ! 
 
De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă, 
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, 
Când patria sau mama, cu inimă duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc ! 
 
N-ajunse iataganul barbarei semilune, 
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim; 
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, 
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim ! 
 
N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie, 
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm ; 
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie, 
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm ! 
 
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri ! 
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată 
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri ! 
 
Preoţi, cu cruce-n frunte ! căci oastea e creştină, 
Deviza-i libertate şi scopul ei preasânt. 
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ ! 

                                                   
                           Poezia «Un răsunet» [1848] de Andrei Mureşanu 
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ntorsura Buzăului a avut, în decursul timpului, o evoluţie strâns legată de localităţile: 
Sita Buzăului şi Vama Buzăului cu care a format o comună mare numită Buzăul 
Ardelean sau „Maghiarbodza”, aşa cum apare în scrierile maghiare din acea vreme. 

Numeroase obiecte preistorice de cremene găsite, în urma săpăturilor efectuate în această 
zonă (Valea Cremenii, Valea Fetii), arată că au existat aşezări omeneşti încă din epoca 
neoliticului, în această regiune a Buzaielor. Pe timpul migraţiei barbare, zona Buzaielor a fost 
străbătută de multe ori de aceste popoare, fapt ce a determinat o populare redusă a zonei, în 
grupuri de case aflate în zone greu accesibile pe dealurile din împrejurimi. Trecerea armatei lui 
Mihai Viteazul în 1599, prin pasul Buzăului a rămas vie în amintirea locuitorilor zonei Buzaielor, 
şi în ziua de azi dealul pe care a poposit poartă numele de Dealul Taberei. 

Odată cu liniştirea vremurilor, după înfrângerea turcilor şi trecerea Ardealului în 
stăpânirea habsburgilor, aceştia au fortificat trecătorile din Carpaţi, construind fortificaţii pentru 
apărarea pasului Buzău, iar pentru nevoile comerciale un Oficiu vamal. Prin anii 1830, sporindu-
se locuitorii Buzaielor, s-au împărţit în trei comune mici avându-şi fiecare biserica sa. 

În 1840, este construită, în Întorsura Buzăului pe strada Târgului, o Biserică ortodoxă din 
piatră în locul celei de lemn, prin grija locuitorilor şi cu ajutorul unor mocani bogaţi din Săcele. 
Lângă Biserica ortodoxă, prin grija acestei instituţii, a funcţionat şi şcoala confesională cu 
predare în limba română, încă din anul 1820. 

Prin politica de dezbinare şi maghiarizare, după crearea dualismului austro-ungar din 
1867, zona a fost împărţită şi alipită administrativ de o serie de comune cu populaţie 
preponderent maghiară aflate la distanţe considerabile, după cum urmează: cătunul Acriş de 
comuna politică Teliu aflată la 22 km, Floroaia şi Marginea de comuna Bicfalău aflată la 30 km, 
comuna Barcani de Zagon, ceea ce se reflecta şi azi în cărţile funciare. 

rima atestare documentară a existenţei comunelor ce formează Depresiunea 
Buzaielor apare în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, perioadă în care aceste 
localităţi cunosc o dezvoltare mai mare datorită comerţului cu animale, cereale, vin, 

lemn etc. Toate acestea au determinat apariţia zonelor locuite de-a lungul principalelor drumuri. 
Bogăţiile zonei precum şi comerţul înfloritor cu Regatul au atras după sine multe familii din alte 
zone, (Bran, Hărman, Zărneşti etc.), familii ce poartă şi în ziua de azi numele de Zărnescu, 
Hermenean etc. 

Statisticile arată că: în 1705, în această zonă (cu excepţia comunei Barcani ce aparţinea 
de Zagon), erau 35 familii; în 1786 – 305 persoane, în 59 case; în 1850 – 205 case cu 1157 
persoane, din care: 1147 români, 6 ţigani, 2 maghiari, 1 sas, 1 de alta naţionalitate; în 1869 – 
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3843 persoane, în 1880 – 4175 persoane, în 1910 – 5357 persoane, în 1930 – 8430 persoane, 
în 1944 – 11000 persoane.  

În regiunile româneşti din Transilvania, „Patenta Imperială” din 21 iunie 1854, prin care 
se suprima iobăgimea, iar loturile lucrate mai înainte de ţărani pentru nevoile lor au devenit 
proprietatea ţăranilor, a fost aplicată discriminatoriu sau deloc şi „egala împărţire” a tuturor 
naţiilor din Transilvania (decretată de Constituţia Imperială din 4 martie 1849) a fost pentru 
români o simplă ficţiune. 

De aceea politica agrară purtată faţă de această regiune, a făcut ca Unirea din 1918 să 
găsească pe locuitorii comunelor buzoiene ca lucrători pe pământurile din hotarele lor, dar care 
aparţineau grofilor: Beldi T., Nemes Janos, Miclos Armin, Kelemen din Zăbala, pe Zagon, ale 
Bisericii reformate din Bicfalău sau ale Bisericii luterane din Prejmer. 

Din 1910, în întreaga Transilvanie, s-a propus o avalanşă de „cumpărături româneşti de 
pământ”, din moşiile grofilor ce se îndreptau cu capitalurile spre sectorul industrial, comercial, 
sau imobiliar, ceea ce a determinat o serie de vânzări în zona Buzaielor. Se mai păstrează şi 
azi, la bătrânii locului multe acte de vânzare în limba maghiară din acea perioadă prin care au 
intrat în proprietatea terenurilor pe care le exploatau. Multe din aceste acte au fost operate în 
cărţile funciare datorită distanţelor mari până la instituţiile care le deţineau, costurilor ridicate, 
cât şi datorită necunoaşterii limbii maghiare şi a importanţei actului de intabulare, de către 
populaţia din zona Buzaielor. O reparare a acestei situaţii se face după 1929, prin înfiinţarea de 
notariate în Întorsura Buzăului, Vama Buzăului şi Sita Buzăului şi înregistrarea situaţiei de fapt a 
proprietarilor în registre şi foi de avere noi (ce se găsesc şi azi în arhivele primăriilor), ţinându-
se, în acelaşi timp, cont de vechea numerotare topografică, prin crearea de subdiviziuni noi, 
acolo unde era cazul şi înregistrarea suprafeţelor deţinute de către fiecare familie precum şi a 
modificărilor intervenite în acea perioadă. 

Al Doilea Război Mondial, dar, mai ales, instaurarea la putere a regimului comunist fac 
ca aceste evidente să nu mai fie aduse la zi şi să nu fie luate în considerare de către oficiile de 
carte funciară din cadrul judecătoriilor. De aceea, se impune terminarea cât mai urgentă a 
cadastrului general şi introducerea cărţilor funciare noi, care să reflecte cât mai real situaţia din 
această zonă, absolut necesar pentru îmbunătăţirea procesului de administrare a zonei  şi 
clarificarea proprietăţii. 

Sectorul industrial al zonei a fost dezvoltat odată cu industrializarea ţării de după anii 
1960, ani în care apar şi primele platforme industriale şi primele blocuri de locuinţe. Toate 
acestea determină o schimbare în raportul populaţiei ocupate în industrie faţă de cea din 
agricultură transformând zona dintr-una agrară în industrial-agrară şi migrarea populaţiei către 
centrul localităţii Întorsura Buzăului. 

[Datele istorice au fost extrase din lucrarea „Consideraţii istorice asupra comunelor din 
depresiunea Întorsura Buzăului” de istoricul Emil Micu]. 

eografic, oraşul Întorsura Buzăului se află la 45 grade şi 41' latitudine nordică şi 26 
grade longitudine estică şi la o altitudine de 700 m într-o depresiune cu limite bine 
conturate care-ţi dau impresia că te afli într-o cetate medievală. Teritoriul 

administrativ al oraşului Întorsura Buzăului, este situat în estul judeţului Covasna, având ca 
vecini: la nord-est, comuna Barcani; la sud-est, comuna Sita Buzăului; la sud, comuna Vama 
Buzăului; la nord, comunele Teliu şi Dobârlău.  

Oraşul Întorsura Buzăului se situează la altitudinea de 700 m, de-a lungul DN 10 şi a 
râului Buzău, la poalele Munţilor Ciucaş, în interiorul arcului carpatic. Împreună cu comunele: 
Sita Buzăului, Vama Buzăului, Barcani formează Depresiunea Buzaielor. Se află situat la o 
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distanţă de 42 km de municipiul Braşov, 51 km de municipiul de reşedinţă de judeţ Sfântu 
Gheorghe şi 114 km de municipiul Buzău. 

Împrejurimile oraşului, fauna şi flora bogată oferă posibilităţi pentru practicarea excursiilor 
şi a sporturilor de iarnă. Puncte atractive ale locului le reprezintă: excursiile montane, vizitarea 
expoziţiilor muzeale, participarea la festivalurile folclorice.  

În prezent, localitatea este cunoscută pentru tradiţiile şi obiceiurile populare din zonă, dar 
are titlul neoficial de „polul frigului din România”, datorită iernilor deosebit de reci care pun 
stăpânire pe Depresiunea Întorsura Buzăului. 

Suprafaţa oraşului Întorsura Buzăului este de: 5.370 ha. Întorsura Buzăului şi localităţile 
care-i sunt subordonate administrativ (Brădet, Floroaia Mare şi Scrădoasa) au, conform 
recensământului din anul 1992, o populaţie de 9098 de locuitori, în proporţie de 99.9% etnie 
română, din care 4542 femei (2294 între 0 şi 30 de ani, iar 1705 între 30 şi 60 de ani). La 1 iulie 
1999, numărul total al populaţiei era de 9271. În mediul urban, populaţia totală era de 6.963, iar 
în mediul rural, 2308. Persoanele care au ocupaţie nu sunt încadrate în baza unui contract de 
muncă individual şi nu realizează venituri din activităţi autorizate conform legii, trăiesc doar din 
veniturile realizate din agricultură. 

Clima este temperat-continentală, variind în funcţie de altitudine. Poate fi considerată un 
„pol al frigului”, întrucât 6 luni din 12 este iarnă, înregistrându-se foarte des cele mai scăzute 
temperaturi din ţară. 

Reţeaua hidrografică este formată din râul Buzău, cu obârşia în partea nordică a 
masivului Ciucaş, după un curs de aproximativ 16 km către nord, străbate frumoasa depresiune 
pe care în bună parte a creat-o şi descrie un cot de 180 grade - Întorsura - după care îşi 
continuă drumul spre sud, traversând Munţii Buzăului. 

Scurt istoric 
rima menţiune documentară a localităţii Întorsura Buzăului datează din anul 1770 
şi a fost multă vreme un important loc de popas pentru negustorii care treceau prin 
pasul Buzău, dinspre Muntenia spre Transilvania. În anii 1421, 1432, 1438, 1508, 

oştirile turceşti au trecut prin pasul Buzău (Rallissin - adică Trecătoarea Fericirii) în Ţara Bârsei 
pe care au pustiit-o. În septembrie 1599, prin pasul Buzăului, Mihai Viteazul a pătruns în Ardeal 
stabilindu-şi tabăra de odihnă pe Dealul Taberii, iar în septembrie 1600, prin acest pas, a trecut 
cu un corp de armată al fiului său, Nicolae Pătraşcu. 

Trecerea din Depresiunea Întorsurii Buzăului în Ţara Bârsei se făcea prin pasul Predeluş 
(actualul D.N. 10) care este atestat documentar din toamna anului 1476 prin scrisoarea lui Vlad 
Ţepeş către judele Braşovului în care dădea de ştire că: „Cu voia lui Dumnezeu, mi s-a închinat 
toată Ţara Românească şi toţi boierii; şi v-a slobozit Dumnezeu pretutindeni drumurile şi pe la 
Rucăr şi pe la Prahova şi pe la Teleajen şi Buzău. Deci umblaţi acum slobozi pe unde vă place 
şi hraniţi-vă şi Dumnezeu să vă bucure !”… Localitatea a fost declarată oraş în anul 1968. 

 
 

[Evoluţia istorică a localităţii Întorsura Buzăului, conform site-ului www.intorsurabuzaului.ro] 
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îîînnntttrrreee   pppaaasssiiiuuunnneee   şşşiii   cccooommmpppaaasssiiiuuunnneee,,,   

               îîînnn   ssscccrrriiisssooorrriii   iiinnneeedddiiittteee   
 

Un titan al literaturii române● 
onument al literaturii naţionale, Mihail 
Sadoveanu devenise, printre autorii români, 
încă din timpul maturităţii sale scriitoriceşti, un 

reper maiestuos – precum Ceahlăul între Carpaţi –  prin 
covârşitoarea taină lirică pe care o ascundeau, în curgerea 
lor domoală, spre împlinirea unui gând, vorbele pline de tâlc 
ale marelui povestitor romantic al neamului românesc.  De 
aceea, Geo Bogza îl socotea, nu întâmplător, pe Mihail 
Sadoveanu „Ştefan cel Mare al literelor româneşti”.… 
 Pasiunea pentru vânătoare şi pescuit era, pentru acest 
neasemuit „poet al naturii”, un pretext deliberat căutat spre 
insinuarea în intimitatea unor clipe, deseori, irepetabile, 
descoperite în locuri fermecătoare, care se proiectau pe 
retina şi în sufletul său, pentru a se regăsi eternizate prin 
pana olimpiană a scriitorului într-o operă nemuritoare… 

 
Tovarăşi de drumeţii● 

n „expediţia” din bălţile Prutului – evocată în volumul «Ţara de dincolo de negură» –, 
poetul George Topîrceanu a fost, pentru Mihail Sadoveanu, un „nepreţuit tovarăş de 
vânătoare şi pescuit”… Inegalabilul poet muntean, care, devenise „sentimental”,  în 

climatul romantic al „dulcelui târg al Ieşilor”, şi  moldovean, îi dedicase, în anul 1921, poezia 
«Cocostârcul albastru», cu prilejul primirii marelui prozator ca membru al Academiei Române. 
„Motivând” titlul oarecum surprinzător al poeziei încărcate de profunde sentimente de preţuire 
pentru un mare talent, dar şi de o suavă iubire faţă de omul „mare la trup, cu fruntea cu 
proeminenţe ciudate, cu nas mic, cât un ţumburuş, care are totuşi pretenţia să fie acvilin”, 
George Topîrceanu mărturisea: „Toată poezia care pluteşte de-a lungul întregii opere a d-lui 
Sadoveanu culminează cu apariţia aceea stranie şi misterioasă într-un amurg de primăvară, a 
cocostârcului albastru…Evocarea aceasta plină de graţie simbolică mi se pare în opera d-lui 
Sadoveanu realizarea supremă a marelui şi fermecătorului său talent. Ea ne îndreptăţeşte să 
facem încă o dată constatarea paradoxală că acest prozator este cel mai mare poet al nostru 
de la Eminescu încoace. Poetul dragostei sfioase ori pătimaşe, poetul naturii şi-al trecutului 
sentimental, poetul duios al pământului Moldovei”. Nedezminţita prietenie dintre poetul 
«Baladelor vesele şi triste» şi „poetul duios al pământului Moldovei” se statornicise nu numai în 
redacţia revistei „Viaţa Românească», ci şi în desele lor întâmplări petrecute împreună la o 
partidă de vânătoare sau de pescuit…Mihail Sadoveanu avea, se pare, nevoie de companii de 
excepţie în cursul popasurilor sale prin ţară… 

 MM 
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Popasuri la Întorsura Buzăului ● 
upă trecerea în eternitate, din păcate, prea de timpuriu, a prietenului său George 
Topîrceanu, la 7 mai 1937, Mihail Sadoveanu aflase întâmplător, la Întorsura 
Buzăului din curbura Carpaţilor, un tovarăş de pescuit care îl cucerise pe marele 

scriitor, prin spiritul lui vioi, comunicativ, prin bonomia şi prin afecţiunea ce i-o dovedea, 
întotdeauna şi pretutindeni, atunci când se aflau împreună… 
 Întorsura Buzăului era, în deceniul al IV-lea al secolului XX, – „o comună rurală din 
judeţul Braşov, cu 5333 locuitori, formată din satele: Brădet, Întorsura Buzăului, Floroaia Mare 
şi Floroaia Mică; în satul de reşedinţă, funcţionând o judecătorie locală şi poştă” – precum se 
consemnează în excelenta enciclopedie «Minerva»… Pitorescul  plaiurilor dominate de 

înălţimile Ciucaşului, pânza limpede a Buzăului 
ardelean, în care peştii fulgerau cu argintiul lor, sub 
strălucirea razelor de soare, precum şi apele repezi de 
munte erau imagini ce stăruiau obsesiv în gândurile 
celor care fuseseră pe acolo şi rămăseseră fascinaţi 
de minunăţiile naturii… Privelişti de neuitat care se 
cereau revăzute printr-o intimă, misterioasă, dar 
persistentă chemare.  
La Întorsura Buzăului, locuia, împreună cu familia, 
inginerul silvic Nicolae Goţia, la acea vreme, prin 
natura funcţiei sale, unul dintre mai marii pădurilor şi 
apelor din zona montană a localităţilor înlănţuite pe 
valea Buzăului ardelean.  
 Atmosfera de caldă ospitalitate din familia 

inginerului silvic era întreţinută şi de soţia acestuia, Elena, o distinsă învăţătoare, pe care o 
voiau, pentru învăţarea copiilor lor, mulţi părinţi, datorită temeinicei pregătiri didactice, dar şi 
stăruitoarei sale aplecări asupra instruirii şi educării elevilor. 
 Astfel, nu întâmplător, între marele scriitor român şi inginerul silvic întorsurean s-a 
înfiripat o prietenie sinceră, de care stau mărturie scrisorile adresate lui de către Mihail 
Sadoveanu… 
 Destăinuindu-se, în anul 1967, nepotului său, Ştefan Goţea, un eminent elev, despre 
clipele petrecute împreună la pescuit, în apa Buzăului, cu Mihail Sadoveanu, marele lui prieten, 
inginerul Goţia rememora momente de neuitat: „Sadoveanu venea aici să pescuiască lipani. Îmi 
scria, deseori, din Bucureşti, anunţându-şi vizita de o zi sau două. Nu obişnuia să stea mai mult. 
Venea încărcat cu toate uneltele necesare pescuitului şi dimineaţa pornea pe malul Buzăului 
însoţit de către un prieten din Bucureşti sau de cei pe care şi-i făcuse pe aici. Mă uitam cu câtă 
bucurie prindea în cârligul undiţei câte o râmă, căreia îi spunea glumeţ: «-Tu să-mi prinzi pe 
mama lipanilor, pentru ca, apoi, ceilalţi peşti să încerce s-o răzbune, mâncându-mi toate râmele, 
tocindu-mi toate cârligele şi umplându-mi, aşa, cu lipani mari, tot sacul»…    
 În răstimpurile sale de linişte, pasiunea pentru pescuit reprezenta, pentru Mihail 
Sadoveanu, o „diversiune”, precum mărturiseşte într-una dintre misive: „În marile năcazuri, omul 
caută o diversiune. Eu prefer undiţa – băuturii şi cărţilor de joc”. „Anul trecut – îşi amintea 
Sadoveanu, la 3 septembrie 1940 – cum ajungeam acolo (la Întorsura Buzăului, n.n.), sosea şi 
o veste năpraznică de războaie şi invazii… S’a întâmplat să cadă şi peste noi o nenorocire  la 
aniversarea războiului polonez (1 Septembrie), care m’a oprit pe loc…”.  

 DD 
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 Parcimonios caligrafiate, părând nefiresc de mici, scrise cu mâna de zdrahon a 
scriitorului, literele se-nşiruie salbă în cuvinte alese, care curg ca nişte raze liniştite de lumină 
spre a se împlini în strălucirea unor gânduri simple, de altfel, pornite dintr-o inimă mare spre o 
altă inimă de prieten… Nimic, în ele, din infatuarea, cumva previzibilă, a unuia care era 
conştient de valoarea sa incontestabilă, consacrată de către literatura română, şi pe care 
adresantul scrisorilor, un distins intelectual întorsurean, o cunoştea şi recunoştea cu 
certitudine… 
 Din  nefericire, Ţara trecea, în acei ani, prin tulburătoare clipe de nesiguranţă…  
Aşa că primele scrisori sadoveniene amintesc despre „tihna lipanilor şi păstrăvilor”, dar ultimele, 
mai ales, despre netihna românilor din Ardeal !… Scrisori despre pasiuni, dar şi scrisori 
încărcate de compasiune pentru soarta neamului românesc !… 
 O scrisoare a unui dictator avea să învenineze, pe atunci, inimile tuturor românilor care 
mai sperau în pace. 
 1940, iulie 15● Adolf Hitler adresează o depeşă specială regelui Carol al II-lea, „prin care 
îi cere, pe un ton ultimativ, să facă unele concesii teritoriale Ungariei hortyste, atrăgând atenţia 
că, dacă România nu se va încadra integral în «Noua ordine», atunci „sfârşitul va fi, mai 
devreme sau mai târziu, posibil chiar în foarte scurt timp, distrugerea României”.  Ameninţarea 
hitleristă nu va rămâne, din păcate, doar pe hârtie… 
 1940, august 30● Germania şi Italia semnează «Dictatul de la Viena», prin care partea 
de nord a Transilvaniei (43.492 km2 şi 2.667.000 de locuitori, în majoritate români) a fost 
smulsă din trupul României şi predată Ungariei hortyste. Noile frontiere ale statului român sunt 
„garantate” prin  „arbitrajul” germano-italian. 
 1940, septembrie 16● Mihail Sadoveanu, trăind intens drama sfârtecării ţării, scrie, din 
Bucureşti, inginerului întorsurean:    

Stimate Domnule Goţia, 
Am fost profet al nenorocirii. Între scrisoarea trecută şi asta de acum s’a desăvîrşit 

tragedia ardelenească. De-ar fi numai timporară. N’am avut inimă să viu la Întorsura 
Buzăului; îmi închipui că regiunea e plină de refugiaţi şi armată… 
 Era, de fapt, ultima scrisoare a marelui prozator român adresată prietenului său 
întorsurean, inginerului silvic Nicolae Goţia…  
 De atunci, peste popasurile sadoveniene în fermecătoarele locuri de la Întorsura 
Buzăului, se va aşterne, pentru totdeauna, o tulburătoare tăcere… 
  

A N E X E 
Textele scrisorilor adresate de către  Mihail Sadoveanu 

inginerului silvic  N. Goţia  din Întorsura Buzăului 
Bucureşti, 21 Octomvrie 1939 

Stimate Domnule Goţia, 
Gîndul meu aşa cum îmi propuseşi data trecută cînd ne-am văzut, este să mai viu odată în 

toamna asta la Întorsura Buzăului; şi dacă va fi vreme potrivită treaba asta aşi săvîrşi-o la 28 
Octomvrie, Sîmbătă, cînd ţi-aşi aduce şi cismele de cauciuc pe care le-ai dorit. 

Aşi veni cu Traian Rădulescu şi cu inginerul Ceauşu, aşa ca să avem vreme să pescuim pînă în 
sară. Aduc şi o colecţie de muşte. Te rog să prezinţi Doamnei salutările mele respectuoase. 

Cu cele mai  distinse salutări. al Domniei tale, Mihail Sadoveanu 
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●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 

Bucureşti, 02 Dechemvrie 1939 
Stimate Domnule Goţia, 

 Am primit cartea d-tale poştală; sîntem într’un sezon de aşteptare; să lăsăm tihnă lipanilor, ca şi 
păstrăvilor; să nădăjduim că voiu putea revedea la vară frumoasele locuri  dela Întorsura Buzăului… 
 În chestia de care am vorbit cînd am avut plăcerea să te văd ultima oară în Bucureşti, te 
informez că am vorbit cu d. G., care mi-a făgăduit că „va face”, ca pentru un tovarăş de breaslă. Cum 
lucrurile mi se pare că erau hotărîte altfel atunci – (am văzut din gazete ) – urmează să se refacă  cu un 
prilej apropiat. D. G. mi-a afirmat în două rânduri că te va avea în vedere şi-ţi va da satisfacţie. 
Respectele mele Doamnei. 

Cu urări de sfintele sărbători. Al domniei tale , 
Mihail Sadoveanu 

●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 

26 August 1940 
Stimate Domnule Goţia, 

Socrul meu, Mihail Sadoveanu, şi cu mine plănuim să venim Duminică 1 Sept. la Domnia voastră 
pentru a pescui lipani la Întorsură. 

Fiind plecat din Bucureşti, socrul meu m-a însărcinat pe mine ca să vă scriu să vă rog să ne daţi un 
răspuns dacă putem veni. Cred că am sosi de dimineaţă cu maşina şi am sta până către  sară.  Vă salut 
aşteptând să am plăcerea de a vă cunoaşte personal. 

Ing. P. Ştubei 
Str. Barbu Delavrancea 47 Buc. 

●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 

3 Septemvrie 1940 
Bucureşti. Str. Barbu Delavrancea 47 

Stimate Domnule Goţia, 
Îţi mulţămesc pentru bunăvoinţa de a invita la „Întorsura” pe ginerele meu inginerul Paul Ştubei   

(şi, împreună cu el, şi pe mine). Îţi aduci aminte că anul trecut, cum ajungeam acolo, sosea şi o veste  
năprasnică de războaie şi invazii ?  S’a întîmplat să cadă şi peste noi o nenorocire la aniversarea 
războiului polonez (1 Septembrie), care m’a oprit pe loc. În marile năcazuri omul caută o diversiune. Eu 
prefer undiţa – băuturii şi cărţilor de joc. Aşa că mă voiu folosi de amabilitatea domniei tale la 15 
Septemvrie… dacă… dacă avem răgaz şi dacă timpul e prielnic. 

Te rog să prezinţi salutările mele respectuoase Doamnei 
 Al Domniei tale, cu cele mai distinse salutări, Mihail Sadoveanu 

●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 
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Bucureşti, 16 Septemvrie 1940 
Stimate Domnule Goţia, 

Am fost profet al nenorocirii. Între scrisoarea trecută şi asta de acum s’a desăvîrşit tragedia 
ardelenească. De-ar fi numai timporară.  

N’am avut inimă să viu la Întorsura Buzăului; îmi închipui că regiunea e plină de refugiaţi şi 
armată. 

Totuşi, dacă toamna va urma a fi frumoasă, voiu încerca să viu într’o zi la lipani. Te voiu vesti 
din vreme. Cele mai respectuoase salutări Doamnei. 

Îţi dorim sănătate, 
Al  D-tale, Mihail Sadoveanu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grigore CONSTANTINESCU 
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in pleiada  celor 250 martiri creştini, incluşi în monumentalul volum «Martiri, pentru 
Hristos, în România, în perioada regimului comunist» [Bucureşti, 2007], acest 
autentic mausoleu bibliografic, evocator al unor existenţe umane, cărora 

comunismul le-a  spulberat, în neantul temniţelor, sfintele lor idealuri,  207 au fost ortodocşi, 30 
romano-catolici şi 4 protestanţi. Dintre aceştia, 96 au, datorită unei documentări complexe a 
autorilor, biografii ample, edificatoare, relevând istoria unor vieţi care n-au curs în zadar, dar 
care au fost frânte premeditat de către totalitarismul comunist în închisori sau, mai grav, în faţa 
plutoanelor de execuţie. În rândul martirilor creştini legaţi spiritualiceşte de tărâmul arcului 
transilvan al Munţilor Carpaţi, cu un tribut de suferinţă şi de sânge dat în lupta inegală cu 
regimul comunist impus din afară, de către armata sovietică „eliberatoare”, se înscrie cu 
majuscule preotul întorsurean  Aurel Negoescu. Slujitorilor sfintelor altare creştine, li s-au 
adăugat, în acest context de evocare a martiriului anticomunist, cărturari de seamă ai neamului 
românesc, precum: istoricul Gheorghe Brătianu, poetul Vasile Militaru, medicul-poet Vasile 
Voiculescu, etnosociologul Mircea Vulcănescu şi alţii. În acest pomelnic sacru, martirii întru 
Hristos sunt evocaţi, alături de alţi eroi, cu adâncă pioşenie de către autori care au cercetat cu 
atenţie arhivele temutei instituţii a Securităţii, articolele lor fiind redactate sub imperiul dezvăluirii 
adevărului despre crimele comise de autorităţile comuniste într-o perioadă neagră a istoriei 
României, în care partidul unic muncitoresc a dispus, prin teroare, de destinele poporului român, 
după cucerirea, prin forţă, a puterii politice. Din acest florilegiu eroic, reproducem articolul 
publicistului Adrian Nicolae Petcu, despre  

Preotul martir  
 

 

 
 

 
 

[1900 – 1952] 
 

s-a născut la 27 mai 1900, în comuna Întorsura Buzăului, în familia lui 
Gheorghe şi Aurelia Negoescu, cu o tradiţie preoţească de peste 200 de 
ani, în Depresiunea Buzăului ardelean.    A urmat Liceul „Andrei Şaguna” 
din Braşov, pe care l-a absolvit cu rezultate foarte bune în anul 1918, apoi 
cursurile Academiei Teologice din Sibiu.  În timpul războiului, a fost închis 
în lagărul din Şopron (Ungaria), în 1916, pentru „înaltă trădare adusă 
statului maghiar, prin protejarea şi înlesnirea trupelor române în Ardeal”.  
Ulterior, autorităţile austro-ungare aveau să-l trimită pe front pentru a lupta, 
însă pacea se încheiase.  De la 1 noiembrie 1923, a fost numit profesor de 
Limba Română şi Religie  la Liceul „Sfântul Nicolae” din Gheorgheni, judeţul 
Harghita, până în 1931, când  a fost catehet la şcolile primare din localitate. 
În anul 1926, s-a căsătorit, după care, la 24 aprilie 1926, a fost hirotonit ca 
preot de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Mulţi ani avea să 
slujească în capela amenajată într-o  sală a liceului unde mai  preda încă 

Religia. În anul 1926, a fost decorat cu ordinul «Coroana României», pentru contribuţiile sale aduse 
culturii şi spiritualităţii româneşti. După 1931, a fost administrator al parohiilor Ceicu-Petru Rareş şi 
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Gălăuţaşul, pe care le-a trecut la Ortodoxie şi le-a administrat timp de 8 luni. În 1930, este delegat în 
funcţia de primar al oraşului Gheorgheni. Totodată, din anul 1924, a devenit membru al Partidului 
Naţional Liberal, ulterior ajungând vicepreşedinte pentru 7 luni, apoi preşedinte al organizaţiei locale, 
până în 1937. 

e plan cultural, în scopul promovării elementului românesc şi al păstrării tradiţiilor religioase 
în această zonă, părintele Negoescu, cu sprijinul profesorului Teodor Chindea şi al altor 
intelectuali români, va reactiva filiala «Astra» Giurgeu-Gheorgheni, ajutând la apariţia 

ziarului „Gazeta Ciucului” şi a altor reviste bisericeşti şi şcolare româneşti. 
La îndemnul guvernului şi la insistenţele profesorului Nicolae Iorga, părintele Aurel Negoescu va 

ȋncepe construirea catedralei ortodoxe din Gheorgheni, cu hramul Sf. Gheorghe, ȋn zona Liceului Sf. 
Nicolae. Piatra de temelie o va pune la 29 septembrie 1929, cu participarea mitropolitului Nicolae Bălan 
al Ardealului, a protoiereului de Oituz, Ioan Rafiroiu, a preotului Iancu Bărbat din Miercurea Ciuc și a 
unei mari asistențe. 

Biserica a fost proiectată de arhitectul Sterie Becu, de la Comisiunea Monumentelor Istorice, iar 
pictura va fi executată de Gheorghe Belizarie, ȋn stil bizantin. 

Ȋn anul 1938, biserica a fost finalizată, tȃrnosirea fiind săvȃrșită de mitropolitul Nicolae Bălan al 
Ardealului, episcopul Nicolae Colan al Clujului și episcopul Nicolae Popovici al Oradei, la 24 septembrie 
același an și asistată de clerul și autoritățile locale. 

După 1 august 1939, părintele Aurel Negoescu se va ȋntoarce ȋn satul natal, ca paroh la biserica 
cu hramul Sf. Gheorghe, la care slujise tatăl său, pensionar și care va deceda ȋn 1941. Aici va sluji pȃnă 
la arestarea sa de către Securitate ȋn anul 1952, timp ȋn care va termina construirea casei parohiale 
ȋncepute de tatăl său. Totodată, a fost numit, de la 1 septembrie 1949, ca protopop de Ȋntorsura 
Buzăului, dedicȃndu-se unor acțiuni pe tărȃm bisericesc-cultural, pentru care a fost distins ȋn diferite 
ȋmprejurări, mai ales pentru contribuția adusă la revenirea greco-catolicilor din zonă, precum susține ȋntr-
o biografie din 31 octombrie 1949. 

Ȋn anul  1948, părintele Aurel Negoescu va intra ȋn vizorul Securității. Era chemat frecvent la 
Securitate pentru a fi anchetat, după cum documentele de arhivă ne arată, la 9 septembrie, 31 octombrie 
și 1 noiembrie 1948.  La prima anchetă, părintele nostru a fost ȋntrebat asupra celor spuse ȋn predica de 
la slujba ținută duminică, 5 septembrie, și anume comentarea versetului 30, capitolul 22 din Evanghelia 
după Matei („Care poruncă e mai mare ? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine ȋnsuți”), 
aceasta fiind temeiul ȋnvățăturii creștine ortodoxe, dar și despre activitatea sa ȋnainte de 23 august 1944. 
Ulterior, printr-un ordin al Regionalei de Securitate Brașov către Securitatea din Intorsura Buzăului, din 
20 septembrie 1948, se cerea ca ȋn privința preotului Negoescu să se ia „măsuri pentru stricta 
supraveghere a lui, procedȃnd la adunarea materialelor compromițătoare, cu privire la activitatea 
susnumitului, raportȃndu-se la timp toate constatările concrete făcute”. 

a aproape doi ani de la declanșarea urmăririi părintelui nostru, la 25 ianuarie 1950, ȋntr-un 
raport al Securității din Ȋntorsura Buzăului către Regionala de Securitate din Brașov, se 
informa că „probele cu care ar putea fi trimis ȋn justiție acest preot sunt cele raportate de noi 

pȃnă ȋn prezent prin rapoarte anterioare, urmărindu-se ȋn continuare acest scop de către noi, ȋnsă pȃnă 
la această dată, probele cu care ar fi trimis ȋn justiție nu ar fi ȋncadrabile cu ușurință ȋn prevederile 
Codului Penal, iar acesta ar ieși cu o pedeapsă foarte mică, iar după aceasta, s-ar crea o stare de spirit 
agitată ȋn rȃndul populației și tot s-ar contribui la ridicarea prestigiului personal al vinovatului. Se 
urmărește ȋn continuare strȃngerea acestor probe, iar cȃnd materialul va fi suficient, ca la dosarul ce va 
fi ȋnaintat justiției să existe material cȃt mai mult și cȃt mai variat, pentru a nu se ȋntȃmpla ȋn felul arătat 
mai sus. Acest preot, pȃnă atunci, mai poate fi demascat ȋn rȃndul populației, față de moralul pe care ȋl 
are și purtările sale. In această direcție, continuă strȃngerea materialului.” Această sugestie va fi 
acceptată la 1 februarie 1950 de Direcția Securității ȋn cauză. 

O probă a Securității ȋmpotriva părintelui era conținutul unei adrese a Securității Brașov către 
centrala Securității, din 25 iunie 1949, ȋn care era semnalat cu o serie de afirmații rostite cu ocazia 
slujbei ținute la 5 iunie: „Să fiți credincioși și cu credința tot timpul ȋn Dumnezeu, să veniți regulat la 
biserică și să nu vă uitați și să ascultați de acele persoane care spun că nu este Dumnezeu, pentru că 
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aceste persoane caută să distrugă credința și Biserica, iar cine ȋi va urma pe aceștia, care spun aceste 
minciuni, vor fi rău pedepsiți de Dumnezeu”. De asemenea, la 23 noiembrie același an, părintele 
Negoescu era arătat că „nu a vorbit ȋn biserică ȋn legătură cu ziua de 7 noiembrie”, cauza fiind 
„atitudinea ostilă regimului”, cunoscut ca un „reacționar ȋnfocat și care, ȋn prezent, are legături de 
prietenie cu chiaburii din comună”, după cum era caracterizat și ȋntr-o notă din 16 mai 1951. 

ață de acestea, Direcția Generală a Securității Poporului va ordona Direcției Regionale 
Brașov să strȃngă probe cȃt mai multe pentru trimiterea ȋn justiție a părintelui Aurel 
Negoescu. Insă, la 25 octombrie, Regionala Brașov va răspunde negativ, din lipsă de probe 

necesare. Șicane la adresa părintelui vor fi și din partea organelor locale de partid care ȋn 1950 decideau 
ca ȋn șura din curtea sa să fi adăpostite mașinile agricole. Aceasta după ce, la constituirea noului comitet 
parohial, preotul nostru ȋși exprimase nemulțumirea față de intrarea unor comuniști notorii ȋn acest organ 
parohial de conducere pentru care depusese o plȃngere la centrul eparhial de la Sibiu. Ȋntrebat de ce nu 
intră ȋn partid, mai ales că, după 1944, fusese liderul „preoțimii democrate”, părintele Negoescu a 
răspuns că „el este pus să slujească altarul și lui Dumnezeu, nu comuniștilor”.  

Ȋntr-o altă semnalare a Regionalei Sibiu către centrala Securității, din 3 ianuarie 1950, părintele 
Negoescu era semnalat că, la cursurile de ȋndrumări misionare, seria a patra, de la Institutul Teologic, 
„ȋn tot timpul participării la acest curs a avut o atitudine cu totul pasivă și foarte indiferentă, constatȃndu-
se chiar prin faptul că, de cȃte ori se dădea cȃte o problemă ce trebuia să le trateze /…/ ȋn cadrul 
problemelor ideologice, susnumitul le privea cu disprețuire, spunȃnd că el este prea timid”. Ȋncepȃnd cu 
data de 1 aprilie 1952, urmărirea părintelui nostru se va accentua, prin deschiderea unui dosar de 
verificare, mai ales că era semnalat ca un preot cu „mare influență ȋn rȃndurile credincioșilor”.  

Această afirmație era veridică, atȃta vreme cȃt Securitatea strȃngea tot mai multe probe 
ȋmpotriva sa, prin dirijarea unei rețele informative ȋn jurul său. Astfel, ȋn nota informativă a sursei 
„Fotbalistul”, din 23 aprilie 1952, aflăm că ȋn „a doua zi de Paști, cȃnd s-a anunțat ca să se iasă la arat, 
foarte puțini au ieșit, iar pe cȃmp nu s-au văzut pluguri. Au ieșit majoritatea chiaburilor și aceștia de 
teama consecințelor. Ȋn urma acestora, s-a observat că localnicii țin foarte aproape de preotul Negoescu 
din sat, care pe de o parte ȋn biserică spunea lumii să iasă la ȋnsămȃnțat, iar pe de altă parte, individual, 
ȋși face meseria lui de neatașat regimului. Astfel, ȋn ziua de Sf. Gheorghe, trecȃnd pe lȃngă poarta lui 
Aurel Bularca, a ȋntrebat pe soția acestuia unde este Aurel, iar la răspunsul că la arat, atunci el cu 
vocea, ca și cum s-ar ȋnțelege că păcătuiește, i-a spus ce face Aurel dȃndu-i de ȋnțeles că e sărbătoare 
și e păcat. A vrut să-i spună mai multe, ȋnsă a văzut pe soția mea, și a plecat”.  

oziția sa de slujitor al altarului, influența pe care o avea ȋn rȃndurile credincioșilor săi, dar 
mai ales activitatea sa de excepție din perioada interbelică, din Gheorgheni, au constituit 
motive pentru arestarea sa de către Securitate. Arestarea părintelui Negoescu se va 

consuma ȋn noaptea de 15 spre 16 august 1952, atunci cȃnd ȋi va fi percheziționată casa cu rezultat 
negativ. Va fi trimis la Canal, potrivit ordinului ministrului Afacerilor Interne.  

Din dosarul său de penitenciar, nu rezultă unde anume pe șantierul de la Canal a fost trimis, ci 
numai durata detenției administrative care i s-a dat, aceasta fiind pȃnă la 16 august 1957 (60 de luni). 
De asemenea, nu putem afla nici data și nici locul decesului. Din mărturiile doamnei Rodica Țepeluș, 
fiica părintelui Negoescu, aflăm că acesta a suferit foarte mult de foame, ajungȃnd să scormonească 
prin gunoaiele menajere, ȋn căutarea mijloacelor de supraviețuire. 

Ȋn stadiul actual al cercetărilor, detalii despre moartea sa putem afla numai din extrasul de deces, 
datat 26 noiembrie 1954, solicitat de familia sa ȋndurerată. Se pare că decesul părintelui a survenit la 1 
decembrie 1952, fiind ȋnregistrat ȋn registrul stării civile din Năvodari-Medgidia ȋn ziua de 13 decembrie, 
cauza fiind neprecizată. Este posibil să fi murit la Capu Midia sau Peninsula. 

  
 Adrian Nicolae PETCU 
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uzician cu o impresionantă carieră artistică naţională şi internaţională, Adrian Petrescu –
născut la Întorsura Buzăului – este prim oboist al Filarmonicii „George Enescu" din 
Bucureşti. A urmat cursul de oboi la Liceul de muzică din Braşov, cu profesorul Anselm 

Honigberg, afirmându-se de timpuriu: la 14 ani, a obţinut Premiul I pe ţară la acest instrument. A studiat 
la Conservatorul din Iaşi, cu prof. C. Creangă, şi la Bucureşti cu regretatul oboist şi dirijor Radu Chişu. 

Palmaresul său artistic cuprinde o serie de distincţii naţionale şi internaţionale 
(este laureat al Concursului Internaţional de la Praga [1981] şi a obţinut Diploma 
de onoare la Concursul şi Festivalul de la Markneukirchen din Germania[1982]). 
Orientarea sa complexă i-a prilejuit numeroase invitaţii de a concerta în ţară şi 
peste hotare (în Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Belgia, Olanda, 
Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Egipt, S.U.A.). Sunt de menţionat 
înregistrările cu Orchestra de Cameră a Filarmonicii „George Enescu” dirijată de 
maestrul Cristian Mandeal, la casa de discuri AIX Media Group (S.U.A.), de 
asemenea realizarea unor CD-uri – unul cu titlul „The magic of Adrian Petrescu” 
la Cambridge, împreună cu renumitul organist Nicolae Licareţ şi altul, „Solitude”, 
în colaborare cu „SonArt” Records. Ca solist, apariţiile sale internaţionale includ 
Festivalul „George Enescu" (România), Festivalul de la Schwerin (Germania), 

„Cimarosa" di Fermo (Italia), Dranouter (Belgia), precum şi în Charleroi (Belgia), Norfolk&Norwich 
(Marea Britanie), Salonic (Grecia), Hanovra Expo (Germania), Las Palmas (Spania), Istanbul, Ankara 
(Turcia). Este membru al Trio-ului „Syrinx” al orchestrei „Virtuozii din Bucureşti". Adrian Petrescu este un 
instrumentist polivalent: cântă nu numai la oboi sau corn englez, ci şi la întreaga familie de saxofoane, la 
fluiere etc. nu numai muzică clasică, ci şi uşoară, populară sau de jazz. Printre realizările sale de seamă, 
se numără discul intitulat semnificativ „Iubind Sub Stele Albastre”, care urmează unui alt album, apărut 
în 1999 la Cambridge. Solistul are înregistrări la posturi de radio şi televiziune din Bucureşti, Paris, 
Madrid, Lisabona, Torino, Nottingham, Dublin. Presa românească şi cea internaţională au consemnat cu 
entuziasm concertele artistului. [Muzweek.net: Biografii – Adrian Petrescu] 

 

irijorul ansamblului cameral Romanian Brass şi prim-oboist al Filarmonicii „George 
Enescu” din Bucureşti, Adrian Petrescu a avut parte de o educaţie aleasă, aflându-se tot 
timpul sub atenta supraveghere a tatălui său. Bucuria dirijatului a simţit-o de mic, de când 

era în clasa a VI-a. „Tatăl meu s-a ocupat foarte mult de educaţia mea, şi era în stare să facă orice ca să 
mă dezvolt în acest sens cât mai mult. Mi-a cumpărat tot felul de instrumente: acordeon, muzicuţă, m-a 
dus la lecţii de pian, apoi m-a dat la Liceul de muzică din Braşov, unde am studiat oboiul şi am început 
studiul intens al muzicii clasice. Mi-aduc aminte că îmi cumpărasem un pick-up şi plăci de vinil, integrala 
simfoniilor lui Beethowen, cu Filarmonica «George Enescu», avându-l ca dirijor pe George Georgescu. 
Adunam toate scaunele din casă, le strângeam şi puneam pe fiecare o foaie de hârtie; pe unul scriam 
oboi, pe altul flaut, apoi vioară, violoncel, trompetă etc. Le organizam pe toate, ca şi când ar fi fost o 
orchestră, puneam pick-upul să meargă şi dirijam Beethowen, Simfonia destinului. Mi-aduc aminte că 
mama era disperată şi mă  striga: «Adi, haide, vino, că se răceşte ciorba !». Eu răspundeam: «Nu, încă 
nu, mai am, încă nu am terminat, te rog frumos, aşteaptă-mă…». Eram înnebunit să dirijez, încă de pe 

 MM 

 DD 



 
 
 

 
 
 

 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    
 

●  revistă de cultură  ● 14 

vremea aceea. Bineînţeles, atunci era un vis, dar iată că acum a devenit realitate”, ne povesteşte 
renumitul dirijor. 

rta dirijorală implică o multitudine de aspecte. Adrian Petrescu a ajuns să stăpânească 
treptat, îndrăgind şi perfecţionându-se în meseria de instrumentist. Succesul la public îi dă 
satisfacţia muncii bine îndeplinite; când o piesă îi iese foarte bine, are o stare de spirit 

aparte, deosebită trecând mai uşor peste tumultul lumii înconjurătoare. Adrian Petrescu simte lucruri 
speciale, pe care numai arta îi îngăduie să le perceapă: „Mă simt bine şi în calitate de cântăreţ în 

Orchestra Filarmonicii «George Enescu», dar şi ca dirijor. 
Diferenţa vine din faptul că responsabilitatea este de alt gen. 
În orchestră, trebuie să fii foarte atent  la ceea ce ai de făcut 
doar tu, la instrument, la ţinută, la ceea ce se întâmplă în 
jurul tău, să te poţi integra în colectiv, dar ca dirijor ai 
responsabilitatea ansamblului. De fapt, orchestra este un 
organism, un corp sonor, pe care trebuie să ştii să-l conduci, 
să-l organizezi şi să fii ferm în tot ceea ce faci. E foarte plăcut 
şi ai o satisfacţie extraordinară. Am o anumită stare de spirit 
când dirijez şi o alta când cânt. Sincer să fiu, tensiunea 
creşte şi sentimentele se intensifică atunci când sânt solist. 
Din punctul meu de vedere, este o responsabilitate mai mare. 

A cânta la un instrument nu este uşor. Este foarte greu. La instrument, dacă greşeşti o notă, s-a auzit. 
Ca dirijor, se poate să-ţi scape să nu dai o intrare la un instrument, dar poţi trece mai departe, pentru că, 
oricum, instrumentistul îşi cântă partitura. Nu trebuie să ajungi să încurci nişte măsuri”, povesteşte 
artistul. 

irea veselă a lui Adrian Petrescu a înclinat, sub apăsarea tragediei morţii soţiei sale într-un 
accident, spre melancolie. Arta l-a oprit să o ia pe drumul disperării. A simţit că muzica este 
chemarea sa şi a făcut tot posibilul să-şi făurească visul. Dirijarea destinului este însă o 

parte mai dificilă pentru un artist, o fiinţă cu o sensibilitate aparte. „Am simţul responsabilităţii şi încerc să 
controlez situaţiile, să fiu cu picioarele pe pământ, aşa cum se spune. În general, mă bazez pe oameni, 
în mare parte pe cei pe care-i cunosc, dar şi pe cei pe care nu-i cunosc. Cred în muzicienii foarte buni, 
de calitate şi cu bun-simţ. Dar, în primul rând, mă bazez pe ceea ce pot să fac 
eu”. Nevoit să fie şi mamă, şi tată pentru copiii lui, acesta declară: „Am avut o 
forţă interioară care m-a ajutat să le fac pe amândouă. Toţi am fost foarte uniţi 
şi foarte puternici. Copiii au fost foarte bine crescuţi în acest spirit de către soţie. 
Asta ne-a ajutat să trecem peste acel moment foarte dificil. Forţa din interior 
ne-a făcut pe toţi să mergem înainte, să fim optimişti şi să realizăm ceea ce ne-
am propus şi ceea ce şi-ar fi dorit şi soţia… Până acum, este bine şi sperăm să 
fie în continuare la fel.”. Copiii, o fată şi un băiat, îi moştenesc latura artistică, 
fiind stabiliţi actualmente în Germania. Ambii au absolvit Institutul Goethe din 
Bucureşti, iar cunoaşterea limbii i-a ajutat să se acomodeze şi să fie foarte bine 
primiţi de germani. De băiat, este despărţit de şapte ani, iar de fiica lui, de trei. 
Artistul merge foarte des la ei şi, de cele mai multe ori, le face observaţii legate de viaţă, nu de profesie. 
Este mândru că s-au integrat într-un colectiv ales, select, de muzicieni de marcă, într-o ţară care-şi 
apreciază valorile şi preţuieşte artiştii de muzică clasică. „Este foarte important că şi-au găsit un drum 
acolo. S-au şi comportat ca atare, asta datorită educaţiei pe care le-am dat-o, în stil german. De mici, au 
fost «canonizaţi» pentru Germania. Aşa mi-am dorit. Şi mie mi-ar fi plăcut să merg în Germania, să fiu 
într-o orchestră mare, dar au fost probleme cu plecările din ţară înainte de 1990. Mi-am zis că, dacă eu 
nu am mers, măcar copiii mei să ajungă. Şi iată că au reuşit”, spune muzicianul, care acum nu ar mai 
părăsi România. „Mă simt foarte bine aici; Filarmonica «George Enescu» are un colectiv extraordinar; 
este o instituţie foarte serioasă, cu un nivel profesional foarte ridicat, de top, în Europa. Faptul că am 
început să dirijez este un avantaj foarte mare, pentru că am posibilitatea să o fac în România. Sânt 
multe orchestre la care sânt invitat cu foarte mare plăcere.”  A călătorit, a cântat în diverse concerte, 
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care mai de care mai selecte, iar acum a început să dirijeze, mânuind un instrument care, de data 
aceasta, nu scoate niciun sunet: bagheta. „Planuri mari nu vreau să îmi fac. Las lucrurile să meargă cât 
mai firesc şi, în funcţie de evenimente, vreau să mă acomodez cu ceea ce se întâmplă în jurul meu”, ne 
declară Adrian Petrescu, care continuă: „Se spune că bagheta nu se aude, dar cu gestica pe care o ai, 
cu ceea ce vorbeşti şi comunici cu orchestra la repetiţii, este foarte important şi trebuie să ai o 
expresivitate de un înalt nivel, excepţională, să le transmiţi instrumentiştilor ceea ce doreşti. Asta se face 
mai mult prin gestică.” Artistul mărturiseşte că dirijoratul i-a modelat personalitatea şi l-a înzestrat cu o 
viziune complexă în abordarea muzicii. „M-a pus în situaţia de a mă dezvolta mai mult ca muzician. Să 
mă informez mai temeinic, să ascult mai multă muzică, să urmăresc marile valori ale dirijoratului… A 
trebuit să mă documentez în permanenţă şi asta m-a dezvoltat. De când am început să fac dirijorat, 
chiar şi în orchestră, aportul meu ca oboist este mult mai de calitate. Cânt lucrările altfel, pot spune, cu o 
mai mare maturitate. Dau muzicii un alt sens, care trebuie să fie perceput atât de cei din orchestră, cât şi 
de public”. 

incolo de scenă, Adrian Petrescu şi-a concentrat toată dragostea asupra copiilor săi. 
Susţine că tinerii ar trebui să aibă grijă, să nu treacă oricum prin viaţă. „Trăim într-o 
societate foarte diversificată şi extrem de colorată. Din punct de vedere al educaţiei şi al 

spiritului, mi se pare că lucrurile merg într-o direcţie greşită. Din păcate, tinerii muzicieni au cam fost 
obligaţi să plece, în ultima perioadă. Mă gândesc aici şi la copiii mei. Ideal ar fi să nu plece nimeni din 
ţară, să trăim şi să ne dezvoltăm aici, cu atât mai mult cu cât omul are o libertate de expresie şi de 
circulaţie şi fiecare îşi găseşte locul lui. Eu sânt de acord să plece, dar să nu uite de unde au plecat”, mai 
spune Adrian Petrescu. O  vorbă spune că timpul înseamnă bani, dar banii nu înseamnă totul, atunci 
când ştii să-ţi trăieşti viaţa şi ai grijă de sănătatea ta. „Îmi place sportul foarte mult. Pentru mine este 
foarte important, e o activitate care mă relaxează şi mă face să mă simt bine. Îmi place să joc tenis de 
câmp, să înot; merg la sală destul de des. În general, nu sânt o persoană stresată, dar am momente 
când sânt mai tensionat. Atunci îmi iau echipamentul şi fug să fac puţină mişcare. Acest lucru îmi dă 
vigoare. Este adevărat că şi regretata mea soţie a fost jucătoare de handbal, antrenoare, insuflându-mi 
acest stil sănătos de viaţă.” 

uzica clasică nu este un însoţitor permanent al muzicianului prin viaţă. Din momentul în 
care deschide radioul, posibilitatea de a asculta alte genuri muzicale este infinită. 
Selecţia o face în funcţie de starea 

de spirit în care se află. Se poate relaxa la fel de 
bine pe muzica lui George Michael, dar şi pe cea a 
lui Céline Dion. „Sânt momente în care nu mai vreau 
să ascult muzică clasică, ci folclor. De mic, am 
empatizat cu acest gen muzical, care este de o 
bogăţie unică în lume, de o diversitate extraordinară; 
e adevăratul folclor românesc, cu care s-a întâmplat 
o tragedie: s-a deformat. Îmi place să cânt folclorul 
care are nobleţe.” Cum muzica se află în strânsă 
legătură cu sufletul, acesta din urmă trebuie să 
vibreze cu uşurinţă, pentru a da naştere creaţiei. 
„Fără îndoială că sufletul unui solist este mai 
sensibil decât al celorlalţi. E un har cu care te înzestrează Dumnezeu, pe care-l ai de la mamă. Această 
sensibilitate mă ajută să transmit tot ceea ce am eu mai bun în mine. Sper să-i fac şi pe alţii să devină 
cât mai sensibili şi să ne apropiem foarte mult din acest punct de vedere, prin muzică”, conchide dirijorul.                                                                   

Anca LĂPUŞNEANU 
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Pe solul fertil al poeziei populare, a răsărit, de mult, un talent viguros: 
GHEORGHE BACIU [1913-1999], înzestrat rapsod popular din 
Întorsura Buzăului. Cu migala unui făuritor de frumuseţi, a zăbovit ceasuri 
întregi pe filele cu slove în versuri, căutând înfrigurat cuvântul care exprimă 
cel mai bine adevărul. Dezvăluindu-ne comori nepieritoare, prin  buchetul 
său liric „Pui de brad”, Ghiţă Baciu ne-a dezvăluit însăşi inima sa înfiorată de 
pitorescul plaiurilor întorsurene pe care le-a cântat în versuri de o mare forţă 
evocatoare. Talentatul înaintaş liric a fost prezent, în paginile revistei «Lira 
nouă», prin poezia care dă titlul volumului:  

Pui de brad 
 

O sămânţă  mititică, numai cât un bob de mei,  
fluturând din aripioare, s-a lăsat în voia ei,  
lâng-un colţ de stâncă sură, a dormit o iarnă-ntreagă,  
învelită-n foi şi cetini, singurică şi pribeagă,  
iar, în zorii primăverii, a crăpat sămânţa-n două 
şi-a scos capul de sub plăpumi, un fir mic de viaţă nouă,  
un brăduţ cât degetarul, atât de plăpând şi verde,  
tremurând parcă de frică, că e mic şi că s-o pierde.  
Ploaia cald-a primăverii l-a scăldat, i-a spălat faţa;  
vântul foşnitor şi dulce i-a zis: «Bună dimineaţa !»;  
numai mierlele şi cucul, în ţinutul lui sălbatic,  
i-au cântat voios privindu-l cum se leagănă molatic.  
Apoi, ani şi ani, de-a rândul, a crescut brăduţu-nalt,  
de putea ca să privească dintr-un deal în celălalt.   
A umbrit, în toiul verii, muşuroiul de furnici;  
iarna, apăra de vânturi lumea brazilor mai mici.  
A ajuns voinic şi falnic, peste câteva decenii;  
a însămânţat pădurea pân-la marginea poienii  
şi dorea să-şi vadă puii crescuţi floare lângă floare,  
ca să nu rămână-n urmă-i locul sterp şi ars de soare… 
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A venit o vijelie ce prin codri-a tăiat uliţi,  
împroşcând pădurea verde cu săgeţi de foc şi suliţi…  
A căzut, atunci, şi bradul, lunecând prin tufăriş,  
de puhoaiele de apă, s-a-ngropat cu grohotiş. 
Dar, pe globul cel de tină, viaţa e nepieritoare;  
alţii vin să ţină locul celui ce-a trăit şi moare… 
Lângă putreda tulpină, au rămas cu vârfu-n soare  
trei brăduţi înalţi şi tineri, frumoşi care mai de care… 
Ei vor străjui pădurea cum o străjuiau străbunii  
şi toţi trei vor sta în calea vânturilor şi furtunii. 

    
  

 
 

 

 
 
 

Fiu de ţăran, născut la 16 ianuarie 1916, în satul Floroaia 
Mare, VIOREL TUDORAN a simţit, încă din tinereţe, 
în suflet, fiorul poeziei. Creaţia sa are rădăcini adânci în filonul de 
aur al poeziei populare româneşti. Este un rapsod îndrăgostit de 
viaţă, de frumuseţea orizonturilor transilvane, cărora le-a închinat 
versuri calde, încărcate de admiraţie şi dragoste nedisimulată. 
Poeziile  sale au străluciri de luceafăr pe bolta înstelată a liricii 
populare întorsurene.  

Cât oi fi 
 

 

Cât oi fi pe-acest pământ,  
eu vă las cu jurământ,  
când oi coborî-n mormânt,  
să cobor cu-al doinei cânt; 
Doină dulce, doină sfântă,  
tot românul mi te cântă.  
Mi te cânta cu-nfocare,  
când dădea de-o supărare. 
Mi te cântă-n duioşie  
când dă el de-o bucurie.  
Mi te cântă viaţa-ntreagă,  
doină dulce, doină dragă !…  
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MM  II  OO  RR  II  ŢŢ  AA    
– varianta musceleană la Întorsura Buzăului – 
 

  
creditȃnd ideea istoricului literar Vladimir Streinu, care, referindu-se la importanța 
folclorului ȋn literatura romȃnă, menționa că „Etic și estetic, folclorul este clasicismul 
analfabeților de odinioară, primul clasicism romȃnescˮ*, consider că balada 

«Miorița» – ca expresie lirică de excepție a clasicismului de sorginte folclorică – se  impune a fi 
cercetată cu extrema preocupare de a se stabili obiectiv  originea sa spațială, fără tendințe 
particularizatoare de subiectivism. [*Tribuna, an XIX/1975, nr. 14/954]. Echipa studenţească a 
Fundaţiei culturale regale „Principele Carol” – trimisă, ȋncepȃnd cu 8 iulie 1935, din inițiativa 
sociologului Dimitrie Gusti,  pentru „a cerceta timp de trei luni și a contribui la ridicarea cultural-
economicã a satelorˮ de pe Valea Rȃului Doamnei, situate ȋn perimetrul geografic delimitat la 
nord, de Nucșoara, și, la sud, de Domnești – era formată din: geograful Ion Conea, şeful echipei, 
sociologul H. H. Stahl, Eugen Lupescu, student în medicină, Eugen Dandu, student în istorie, 
Ion Milicescu, student în drept, Ion Cosma, O.N.E.F.-ist, Gheorghe Busuioc, student în 
agronomie, şi Ionel Popescu, student în litere şi filozofie, originar din Hârtieşti-Muscel. 
 Considerȃndu-se, pe bună dreptate, după expresia lui H. H. Stahl, „fiii acestor sate”, 
studenții primiți,  de către localnici, cu evidentă bucurie și speranță ȋn realizarea generoaselor 
lor obiective, cercetează cu asiduitate, potrivit competențelor și specialității fiecăruia, aspectele 
semnificative ale culturii populare din zonă. Coordonatorul echipei studențești de cercetare, H. 
H. Stahl, ȋl ȋnsărcinează pe studentul muscelean cu „studierea folclorului satelor: Domneşti, 
Stănești, Corbi şi Nucşoara, precum și cu studiul demografic al populaţiei din această regiune.”.  

onsemnȃnd rezultatele investigațiilor sale  – potrivit relatării prof. Gheorghe Savu ȋn 
articolul său «Varianta musceleană a Mioriței» –,  studentul Ionel Popescu remarca, 
printre altele, pe filele unui „carnețel personal de ȋnsemnăriˮ: „Ȋn cătunul Poenărei, 

am găsit pe mese, la câţiva săteni, portretele M. Sale Regele Carol şi al M. Voievod Mihai. La 
alţii, găsesc, teancuri, cărţile ce se citesc în casă, în majoritate religioase. Un sătean bătrân îmi 
recită câteva strofe dintr-un colind local, Colindul Ciobănaşuluiˮ. Luni, 9 septembrie 1935, 
ȋmpreună cu profesorul H. H. Stahl, merge la săteanul care „îi recită şi lui colindul, iar prof. Stahl 
spune că e o variantã a cunoscutei Mioriţa şi mă îndeamnă s-o scriu pe hârtie pentru a o 
publica în Catalog”. Ȋnsuși  Dimitrie Gusti, sosit,  ȋmpreună cu Emanoil Bucuța, la 11 septembrie, 
ȋntr-o vizită inopinată ȋn zonă, „a aflat de colindul descoperit de mine şi a fost deosebit de 
încântat.”.  De altfel, H. H. Stahl, renumitul sociolog romȃn, „va face referire la Mioriţa, varianta 
musceleanăˮ, ȋntr-un articol publicat ȋn revistele de specialitate ale vremii.  Referindu-ne la 
«Miorița» – fascinanta  creație pastorală a neamului romȃnesc –, supoziția provenienței baladei 
dintr-un areal determinat se argumentează, prin „teoria difuzării folclorului pastoralˮ ȋn cursul 
procesului repetitiv al transhumanței, teorie care admite apariția unei creații populare ȋntr-o zonă 

 AA 

 CC 



 
 
 

 
 
 

 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    
 

●  revistă de cultură  ● 19 

etnografică favorabilă  și răspȃndirea ei ulterioară ȋn alte spații geografice, cu prioritate ȋn cele 
ce prezintă similitudini ale ocupațiilor care au generat-o.  
 Mediu pastoral cu tradiții ancestrale, Vrancea devine, pentru unii cercetători, spațiul ideal 
de iradiere a unei astfel de bijuterii folclorice, „matca de origine a «Mioriţei»ˮ, spațiu geografic 
condiționat de prezențe etnice mult mai posibile aici, decȃt ȋn alte arii, Vrancea fiind zona 
pastorală de interferență a „bacilorˮ moldoveni, munteni și ungureni, „protagoniștiˮ ai episodului 
dramatic consumat „pe-un picior de plai, pe-o gură de raiˮ. 

rgumentȃnd posibilitatea ca „matca de origineˮ a «Mioriței» să fi fost plaiurile 
muscelene, prin viața pastorală intensă condiționată de facilitățile oferite de o 
natură generoasă dezvoltării oieritului, pentru a se conferi greutate acestei supoziții, 

este invocată aprecierea pro causa a poetului Nichita Stănescu din volumul său «Respirări»: 
„Mai sus de Câmpulung şi spre stână, din Rucăr, se ştie, ciobanii au dus cântecul «Mioriţa» prin 
munţi, până la Ȋntorsura Buzăului, şi de aici, din gură-n gură, ca sărutul, în 
pretutindenea ţării”. [Nichita Stănescu – Respirări, Bucureşti, 1982, p. 20].  

Un element mult mai convingător decȃt transhumanța – acest proces pendulatoriu 
repetitiv pentru asigurarea hranei animalelor, derulat ȋn funcție de condițiile climaterice existente 
–, este cu certitudine strămutarea definitivă a unor locuitori din zona Muscelului ȋn Vrancea – 
consemnată documentar ȋn secolele XVIII-XIX, cȃnd ciobani din Rucăr și Dragoslavele s-au 
stabilit ȋmpreună cu familiile lor ȋn această zonă, ducȃnd cu ei nu numai bogății materiale, ci, 
mai ales, bijuteriile spirituale moștenite prin vers și viers din străbuni. 
 Ȋn amplul său studiu consacrat variantei muscelene a baladei populare «Miorița», prof. 
Gheorghe Savu relevă veridicitatea ideii enunțate de Ovid Densușianu ȋn volumul «Din folclorul 
păstoresc», potrivit căreia «Miorița» „a luat naștere ȋn ȋmprejurările tipice de viață păstorească: 
ea se rezumă pe un fond de transhumanțăˮ, aserțiune acceptată ȋn general de către majoritatea 
cercetătorilor literaturii populare romȃnești, ȋnsă fixarea spațiului genezei baladei ȋn zona 
Muscelului nu este ȋntru totul convingătoare, ȋntrucȃt argumentele „fundamentaleˮ de natură 
lingvistică invocate de autor: utilizarea cuvintelor „plaiˮ și „muscelˮ – „partea de cer” a Muscelului 
–,  ȋn introducerea variantei muscelene: „Pe un picior de plai, / pe o gură de rai, / sub poale de 
munte, / pe muscele multe, / pe plaiuri tăcute, / apa-i răcoroasă, / frunza e umbroasă / și iarba 
pletoasă, / frunză de șezut, /  iarbă de păscutˮ nu pot explica ȋntr-un mod absolut convingător 
„recunoașterea Muscelului ca matcă de difuzare pentru toate celelalte variante ale «Mioriței»ˮ.  
 Un contraargument lingvistic extrem de rațional ȋn disputarea, pe acest temei, a priorității 
arealului de emitere a acestei bijuterii folclorice l-ar constitui expresia atȃt de uzitată: „plăieși 
moldoveniˮ, apelativul cu sens de „locuitor de la graniță însărcinat cu paza frontierei țării în 
părțile de munte; grănicer, străjer (în Evul Mediu), dar şi locuitor de la munte; termenul „plaiˮ 
având, evident, o arie de circulație extinsă dincolo de „granițeleˮ Muscelului istoric.  

Balada musceleană «Colindul ciobănaşului» a avut, se pare, o  circulaţie extinsă în zona 
montană a României, inclusiv în Depresiunea Buzaielor. De aceea, apelăm, pe această cale, la 
deținătorii unei versiuni a acestei minunate balade să ne comunice textul integral, spre a-l 
publica ȋn numărul viitor al revistei «Orizonturi transilvane» !… 

 
 Eugenia CONSTANTINESCU 
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MMiioorriiţţaa  mmuusscceelleeaannăă  
 
 

Pe un picior de plai, 
Pe o gură de rai, 
Pe muscele multe,  
Pe plaiuri tăcute,  
Iată vin în cale  
Şi cobor la vale  
Trei turme de oi,  
De oi tot ţigăi, 
Cu harnici dulăi  
Şi trei ciobănei,  
Fraţi între ei, 
Unu-i de însurat,  
Altu-i de urmat  
Şi-un tânăr cioban  
Mândru muscelean,  
Fecior de mocan,  
Coboară oi multe,  
Pe poale de munte,  
Pe muscele multe,  
Pe plaiuri tăcute,  
Apa-i răcoroasă,  
Frunza e umbroasă  
Şi iarba pletoasă,  
Frunză de şezut,  
Iarbă de păscut. 
Foaie şi o lalea,  
Fecior se vedea,  
Semn i se făcea  
Şi el asculta:  
„– Frăţioare-n neam,  
Fiu de muscelean,  
Mărişorii tăi,  
Fraţi între ei,  
Mări se vorbiră  
Şi se sfătuiră,  
Să coboare în sat, 
Gata de însurat.” 
Fratele cel mic,  
Tinerel de ani,  
Nimic nu-l mâna  
În sat a se însura,  
Dragă îi era 
Turma cea frumoasă  

Şi mai numeroasă,  
Mioare mai multe,  
Multe şi cornute, 
Grase şi lăptoase  
Şi cai învăţaţi  
Câini mai bărbaţi.  
Dar cea mioriţă,  
Cu lâna plăviţă,  
De trei zile încoace  
Gura nu-i mai tace,  
Iarba nu-i mai place:  
„– Mioriţă lae,  
Lae, bucălae,  
De trei zile încoace  
Gura nu-ţi mai tace,  
Apa rău îţi face  
Ori iarba nu-ţi place  
Ori eşti bolnăvioară,  
Drăguţă mioară ?”  
„– Drăguţule bace,  
Iarba mie-mi place  
Şi nu-i bolnăvioară,  
Draga ta mioară,  
Dar n-am alinare  
Şi nu am nici stare  
Şi gura nu-mi tace  
Că semn mi se face  
Pe muscel mărunt  
În ascuns şoptit  
La apus de soare,  
Frăţiorii tăi  
Şi stăpânii mei  
Vor să mi te-omoare.”  
Şi când auzi  
De la mioară veste,  
Soarele răsări,  
Lancea o lustrui,  
Vântul se porni  
Şi-n fluier suflă  
Un cântec de jale,  
Că nu se pomeni  
Fraţi a se război,  
Din gură grăi:  

„– Mioară, mioară,  
De eşti năzdrăvană 
Şi dacă ai văzut 
Semn că s-a făcut  
Şi de ai auzit  
Cum s-au sfătuit  
Şi cum s-au vorbit  
Ai mei frăţiori,  
Musceleni feciori,  
Dacă m-or urî  
Şi m-or omorî  
Vina lor o fi.”  
„– Baciule stăpâne,  
Căpitan de stâne,  
Ce m-ai făcut mare,  
M-ai făcut mai tare  
Între câinii tăi, 
Frăţiorii mei,  
Ca să-ţi păzesc turma  
Şi să îţi ţin urma  
De lupi şi de hoţi  
Nu de fraţi cu toţi.  
Drăguţule bace,  
Dă-ţi oile încoace  
La negru zăvoi  
Că-i iarba de noi  
Şi umbră de voi.  
Stăpâne, stăpâne,  
Îţi cheamă şi-un câine,  
Cel mai bărbătesc  
Şi cel mai frăţesc,  
Că l-apus de soare  
Vin să mi te omoare  
Ai tăi frăţiori,  
Mândri musceleni.” 
Pe cea coastă luce,  
Luce de străluce,  
Merg oile cruce  
La stâna bătrână,  
Unde iarba creşte, 
Pe fraţi îi pândeşte.  
„– Frăţiori de stână 
Ce vă sunt de vină ? 
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Dacă-s mai bogat  
Munca mi-a dat  
Şi nici în sat  
Nu m-am însurat.  
Alelei frăţiorilor, 
Ce veniţi ca alţii  
Viaţa să-mi-o luaţi,  
Haideţi să luptaţi  
Şi să vă vedem  
Care o să-nvingă  
De cine o să plângă  
Undele din apă,  
Umbrele din groapă,  
Soarele cerurilor,  
Mamele mieilor,  
Mioarele albe,  
Florile dalbe ?” 
Dar cel mărişor,  
Voinic frăţior,  
Loveşte drept  
Cu hangeru-n piept,  
Sângele-neacă,  
Puterile îi seacă,  
Brâul dezveleşte  
Sângele porneşte,  
Cu fier mestecat,  
Arde şi-l topeşte  
Inima-i striveşte,  
Ochii îi lăcrimează,  
Pieptul îi sângerează  
Şi adoarme lin  
Cu un lung suspin:  
„– Mioare moţate,  
Eu vă voi lăsa,  
Pe plaiuri înalte,  
Cu ape curate,  
Pe muscele multe  
Cu flori gălbenite.”  
Din sânge din răni 
Cresc mii de flori  
Ce le zic bujori.  
Iar câinii se gată,  
Groapa lui îi sapă  
Şi-l aşază apoi  
În strunga de oi;  
În strunga din stână,  

Să aibă hodină  
După a lui dorinţă,  
După a lui voinţă.  
 

 
 
 
 
 
 
Iar cea mioriţă  
Cu lâna plăviţă, 
Mioriţă lae,  
Lae, bucălae,  
Baciului său june  
Lângă cap îi pune  
Fluieraş de fag  
Mult zice cu drag,  
Fluieraş de soc,  
Mult zice cu foc,  
Fluieraş de os  
Mult zice duios,  
Vântul cum mi-şi bate,  
Prin ele străbate,  
Oile se strâng,  
Lacrimă şi plâng,  
Murmură prin iarbă  
Şi se tot întreabă:  
„– Mândre surioare,  
Unde-i baciul, oare ?  
Cum de ne-a lăsat  
Şi s-a depărtat  
Şi nimic n-a spus  
Unde mi s-a dus ? 
Căci prin ţâţişoare  
Arde şi ne doare,  
Laptele de ieri  
Şi de alaltăieri,  
Ce o să ştim a face  
Fără al nostru bace ?” 
Iar cea mioriţă  
Cu lâna plăviţă,  
Mioriţă lae,  
Lae, bucălae, 
De tristul omor  
Nu le spune lor:  
„– Oiţe scârbite,  

De baci părăsite,  
Eu vă spun curat,  
Cum că s-a însurat,  
C-o mândră crăiasă,  
A lumii mireasă.  
Şi la nunta sa  
A căzut o stea,  
Soarele şi luna  
I-au ţinut cununa,  
Brazi şi păltinaşi  
I-a avut nuntaşi, 
Preoţi munţii mari,  
Păsări lăutari, 
Păsărele mii  
Şi stele făclii  
Şi mi-a spus el mie  
Că n-o să mai vie  
Baci ca să ne fie  
Şi la a sa pornire  
În veşmânt de mire  
Mi-a cântat de dor,  
Colo la izvor,  
Mi-a cântat de jale,  
Printre floricele,  
Cântec de iubire  
Şi de despărţire  
Şi mi-a spus apoi,  
Să mă-ntorc la voi,  
Fluierile sale,  
Jalnic sunătoare  
Să le pun pe strungă,  
Vântul să le-ajungă  
Şi să vă aducă  
Vestea despre ducă,  
Gingaş cântecel  
Cânt de ciobănel.”  
Oile ascultă  
Cu durere multă  
Şi plâng prin muscele  
Plâng ca vai de ele,  
Plângeri de întristare  
Şi de supărare,  
Iar din lăcrimele  
Cresc prin muscele  
Până-n dalbe zori  
Mii şi mii de flori. 
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AN I, NR. 1                                                 
                                                          1 IANUARIE 1967 

 
– revistă trimestrială a Cenaclului literar al elevilor din Întorsura Buzăului – 

             Colegiul redacţional profesori: Grigore Constantinescu, Eugenia Constantinescu 
                                           elevi: Mariana Bularca, Cecilia Tudorache, Ştefan Goţea  

 
 

Semnificaţia unei reviste şcolare 
 

 preocupare constantă a cadrelor didactice de la Şcoala generală din Întorsura 
Buzăului, raionul Târgu Secuiesc este descoperirea şi  încurajarea tinerelor talente. 
Înfiinţarea cenaclului literar a urmărit tocmai împlinirea acestui deziderat. În acest sens, 

merită menţionată în mod deosebit iniţiativa de a edita o revistă literară de uz intern a tânărului 
cenaclu. Prof. Grigore Constantinescu a îndrumat cu competenţă şi pasiune eforturile creatoare 
ale elevilor. De Anul Nou, surpriza făcută de cenaclu a fost tocmai primul număr al revistei 
trimestriale intitulate «LIRA NOUĂ», cu motoul semnat de iniţiatorul acestei reviste literare: „De 
vrei să scrii un vers,  nu e de-ajuns, / dacă nu-l simţi, în inimă, pătruns; / s-o mistui, sub al uitării 
văl, / de nu scânteie-n el un adevăr !” …Ce lucru frumos şi util se poate face când există 
preocupare şi pasiune !… Dacă o şcoală generală a obţinut aceste rezultate, de ce nu ar lua 
exemplu şi liceele noastre unde elevii sânt mai maturi ?… Şi doar n-am face decât să continuăm 
tradiţiile !… Câte talente autentice ar prinde aripi dacă în fiecare şcoală profesorul ar căuta să 
dezvolte la elevi pasiunea pentru scris !… Căci sarcina cadrelor didactice nu e numai aceea de a 
comunica stereotip cunoştinţe. Ele trebuie să descopere în sufletul elevilor ascunsul diamant al 
talentului şi să-l şlefuiască pentru a-i da strălucire, să le stimuleze fantezia creatoare, să le 
dezvolte spiritul critic  care le formează criteriile de apreciere a lucrărilor culturale, să-i înveţe astfel 
a preţui truda înaintaşilor care şi-au folosit cuvântul ca armă împotriva celor ce împilau poporul, ca 
scut pentru apărarea Omului. 

Sorin TEODORESCU, inspector metodist 
[Drum nou, anul XXIV, nr. 6852, 13 ianuarie 1967] 

 

a Şcoala generală din Întorsura Buzăului, a apărut primul număr al unei reviste literare 
editate cu mijloace locale, care oglindeşte preocupările cercului literar al elevilor. În 
afară de versuri scrise de elevi, primul număr al revistei cuprinde o rubrică dedicată 

monografiei comunei, portretul unui rapsod popular local, maxime, proverbe etc.” 
[Gazeta învăţământului, anul XIX, nr. 894, vineri, 14 aprilie 1967]. 

 

Îndrăznesc să adaug aici două cuvinte din partea unui fost coleg al tău care şi astăzi 
te stimează atât de mult, încât mă întreb uneori cine a făcut vreodată mai mult pentru 
şcoala aceasta decât tine. Crede-mă că lucrez cu drag la această primă revistă şcolară, pe 
care ai înfiinţat-o, dintr-un nemărginit respect pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Cu 
dragoste, Costel  Mărcuşanu. 
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Dedicaţie 
Profesorului Grigore Constantinescu 

 
Când firul poeziei, 
 pe coală, se-nfiripă,  
eu îmi aduc aminte  
de fiecare clipă;  
mi-aduc de dumneavoastră  
ce-ntruna ne-ndemnaţi  
să scriem, iar să scriem,  
că suntem talentaţi ! 
Dar, dup-un an de lucru,  
de noi, v-aţi despărţit  
şi gându-ntotdeauna  
la şcoală ne-a unit…  
Ce dulce-i amintirea  

şi ce amară-i ea,  
că-n fiecare clipă,  
poate reînvia…  
Dar toate astea, astăzi,  
rămân o amintire  
de-atunci, din clasa-a V-a,  
când «LIRA» a prins să-nvie… 
Acuma, în ajun  
de Semicentenar,  
primiţi, din partea noastră, 
recunoştinţa-n dar !… 

Mariana BULARCA,  
clasa a IX-a 

GC 

 

 
 

 
 

■ Cartea este o urnă plină de amintiri. [Mihail Sadoveanu] 
●  Citeşte ! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi de imagini, 

din care vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii. [Mihai Eminescu] 
 

■ Cartea este un profesor mut. [Aulus Gellius] 
● Să nu laşi să treacă o zi fără să citeşti, fără să vezi sau fără să auzi ceva frumos.  

[Goethe] 
 

■ Cartea este monumentul cel durabil, deşi este de hârtie. [Proverb francez] 
● La fel cu păsările din poveşti, cărţile cântă varietatea şi bogăţia vieţii. O carte 

bună, ca şi un mare artist, merge până la inimă, cântă, geme de mânie şi durere şi se 
bucură atunci când scriitorul doreşte acest lucru.  [Maxim Gorki] 

 

■ Cartea este cea mai bună provizie pentru călătoria omenească. [Montaigne] 
● Nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât 

cetitul cărţilor. [Miron Costin] 
 

■ Cartea este un sfetnic credincios, prieten ce nu linguşeşte, care înviorează 
mintea; un învăţător sufletesc ce ştie să stăpânească pornirile trupului, călăuză a vieţii 
cinstite şi a morţii împăcate. [V. Espinel] 

● Literă moartă, dar vrăjită pe care o învii cu viaţa ta – aceasta este cartea. 
[Nicolae Iorga] 

 

■ Cartea este un prieten rece, dar sigur. [Victor Hugo] 
●  Cartea rămâne un glas etern în spaţiu. [Alexandru Vlahuţă] 
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Profesorul: –Elevule, de ce se spune limbă maternă şi nu limbă paternă ? 
Elevul: –Pentru că, acasă, mama este cea care vorbeşte mai mult. 
 
 
Profesorul: –Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Napoleon când s-a urcat pe tron ? 
Elevul: –S-a aşezat, domnule ! 

 
Elevul: –Tată, poţi să te semnezi  cu ochii închişi ? 
Tatăl: –Sigur că da ! 
Elevul: –Atunci, închide ochii şi semnează carnetul meu de note !… 
 
 
Învăţătorul către Marinel: 
–Ce murdar eşti pe mână !… Te iert dacă mai văd o altă mână la fel de murdară ca 
aceasta în toată clasa !… 
Marinel, întinzând şi mâna cealaltă: 
–Acum, după ce aţi mai văzut una, mă iertaţi ?… 
 
 
 

Costel: –Tată, crezi că e drept să te pedepsească pentru un lucru pe care nu l-ai făcut ? 
Tatăl: –Sigur că nu ! 
Costel: –Atunci, de ce pe mine m-a pedepsit profesorul pentru temele pe care nu le-am 
făcut !… 

 
–De ce avem două urechi şi o singură gură ? 
–Pentru a asculta mai mult şi a vorbi mai puţin !…  
 
 

–Ce-ai făcut la teza de la limba română ?… 
–Am dat foaia goală !… 
–Şi eu la fel. Să vezi ce o să păţim !… Profesoara o să creadă că am copiat unul după 
altul !…  
 
–Mamă, tata m-a bătut azi de două ori; nu ştiu ce-a avut !… 
–Cum aşa ? 
–Prima oară, când i-am arătat carnetul de note şi, a doua oară, când i-am spus că este 
carnetul lui de când era elev… 
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«««SSSeeerrraaallliiişşştttiiiiii»»»   
 
 

Predau româna la seral… În clasa a VI-a, peste 30 de elevi − muncitori la fabrica de lăzi, 
la depou şi în centrală − aşteaptă cu evidentă curiozitate pe noul lor profesor de limba şi 
literatura română… Fetele îşi fac un ultim examen „cosmetic”, „studiindu-se” în geamurile 
ferestrelor larg deschise… Sună de intrare… Clinchetul  clopoţelului rupe firul discuţiei închegate 
în pauză, ca de obicei, pe teme „pedagogice”: nu pot afla ce s-a întâmplat cu o învăţătoare cam rea 
de muscă dintr-o comună învecinată care a fost surprinsă cu un intrus din tagma noastră 
educaţională, în cancelaria şcolii, într-o postură nu prea onorabilă, deoarece profesoara de 
matematică D., diriginta clasei, mă invită s-o urmez pentru a mă prezenta noilor mei elevi. 

După un „Bună ziua !” sec,  D. le vorbeşte la superlativ despre colegul ei de română, pe 
care nici nu-l cunoaşte bine, şi iese, nu înainte de a-mi arunca un zâmbet încurajator… 

Rămân singur şi simt că trebuie să le vorbesc, deoarece seraliştii continuă să stea în 
picioare, privind cu un interes vădit pe noul sosit în vechea „fauna pedagogică” a şcolii din 
Întorsura Buzăului… După ce le-am cerut să stea jos, unul din fundul clasei, ars de soare şi cu 
părul cărunt, care obosise stând în picioare, îmi reproşează mie, şi, prin mine, „castei” pedagogice, 
prostul obicei de a obliga elevii să-şi aştepte profesorii într-o asemenea poziţie incomodă … I-am 
replicat în glumă că numai aşa îşi pot da seama cât sunt de lungi faţă de băncile în care stau, că 
trebuie să fie nu numai la propriu, ci şi la figurat, la înălţime…   

B., un blond atletic, cu ochi sfredelitori, îi suflă colegei de bancă, destul de tare ca să îl aud 
şi eu: −Să ştii că tipu’ e de comitet !…  

Bineînţeles, m-am făcut că n-am auzit nimic şi m-am grăbit să le scriu, pe tablă, ca să nu 
treacă inutil ora de gramatică, o propoziţie: „Elevii de la seral învaţă temeinic”. 

I-am întrebat dacă n-am greşit „conţinutul” comunicării, pentru ca zeci de argumente să 
curgă unele după altele într-o încercare de a motiva inversul sensului propoziţiei date: oboseală, 
bătrâneţe timpurie, întâlniri nocturne prelungite… Mi s-a spus că „elev” este substantiv propriu; 
i-am convins că este comun şi le-am cerut să-i precizeze genul… G. a fost de părere că e şi 
masculin şi feminin, pentru că, în clasă, sunt şi băieţi şi fete… Deoarece îl contrazic, C. îi sare în 
ajutor, agăţându-se cu seninătate de genul neutru, susţinând că şi „bărbat” e de genul neutru… 

Remarc, râzând, că un bărbat poate fi neutru, numai la o vârstă prea înaintată…  
Fetele îşi dau coate; cunosc, probabil, mai mult decât ceilalţi din „gramatica” asta a 

vieţii… Atent şi dornic de a răspunde oricum, numai ca să nu tacă, G. s-a grăbit să exemplifice: 
−No, atunci, „moşul” e la genul neutru !…  
Mă abţin cu greu să nu izbucnesc în râs, în timp ce el se aşază satisfăcut în bancă, fiind 

convins că, fără intervenţia lui inspirată, genul neutru ar fi fost, cu greu, elucidat !… 
        

Grig. CONSTANTINESCU 
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Pe parcursul lunii octombrie, în cadrul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura 
Buzăului, judeţul Covasna, se  sărbătoreşte anual Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, 
sărbătoare iniţiată de Asociaţia Internaţională a Bibliotecarilor Şcolari. Cu această ocazie, se 
desfăşoară, în şcoala noastră, o serie de activităţi cuprinse în cadrul proiectului cu acelaşi nume. 
 Ca în fiecare an şi anul acesta, proiectul a cuprins cinci module având ca obiective 
generale sublinierea rolului şi importanţei bibliotecilor şcolare în procesul de formare a tinerilor, 
stimularea interesului elevilor pentru lectură, sensibilizarea întregii comunităţii în favoarea lecturii, 
participarea tinerilor la activităţi de voluntariat, promovarea imaginii şcolii şi, implicit, cea a  
Centrului de Documentare şi Informare pe plan local, naţional şi internaţional. 

rimul modul:  „Cartea – un dar pe care îl poţi deschide iar şi iar…” (25 octombrie  – 
12 noiembrie 2010) s-a desfăşurat sub forma unui concurs de donaţie de carte la 
care au participat toate clasele şcolii noastre. Fiecare clasă a trebuit să găsească 

sponsori pentru a putea cumpăra cel puţin o carte pentru bibliotecă. Înainte, însă, de a dona cartea, 
elevii au lecturat-o, au făcut recenzia acesteia şi au prezentat-o colegilor şi profesorilor din liceu. 
Astfel, prezentările power point s-au desfăşurat  pe parcursul a două zile sub forma unui maraton 
al celor care au intrat în lumea textului, au explorat această lume şi sunt gata acum de a obiectiva 
experienţele întâlnite. S-a reuşit, credem noi, pe lângă suplinirea disponibilităţilor financiare ale 
bibliotecii,  o mediatizare intensă a cărţilor donate, o influenţare pozitivă a cititorilor în ceea ce 
priveşte consumul cultural. Învingătorii au fost răsplătiţi cu o excursie în oraşul Sf. Gheorghe, 
pentru vizionarea unui spectacol de teatru, continuând astfel seria acţiunilor dedicate cultivării 
interesului şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii. 

odulul al doilea – „Caietul cu expresii frumoase” ( 25 – 29 octombrie  2010) – a fost 
dedicat elevilor din clasele a XII-a  care au fost premiaţi pentru selecţia celor mai 
bune citate din cărţile  lecturate de ei (s-a exclus lectura prevăzută în bibliografia 

obligatorie), dar mai ales pentru faptul că au demonstrat a fi cititori educaţi, având conştiinţa 
interpretabilităţii textului literar. Au fost evidenţiaţi  pentru că s-au străduit să înţeleagă şi să 
articuleze o interpretare valabilă – printre multele posibile –  pentru că s-au dovedit capabili să 
identifice finalităţile multiple ale lecturii:  dobândirea de satisfacţii intelectuale şi estetice, 
îmbogăţirea vieţii.  

l treilea modul al proiectului: „Îţi mai aminteşti poveştile copilăriei ?” ( 25 octombrie - 5 
noiembrie 2010) – a chemat elevii claselor a X-a  în lumea lecturii, dar nu numai pe ei, 
ci şi elevii claselor a III-a şi a IV-a de la Şcoala cu clasele I – VIII  Bobocea. Elevii au 

primit o colecţie de basme a căror selecţie  a fost făcută de profesorii de limbă şi literatură română 
cu scopul de a promova în rândul elevilor ideea descoperirii şi a redescoperirii  basmului dintr-o 
altă perspectivă, mai atractivă, mai provocatoare. Grupele de elevi participante la concurs au 
rezolvat un puzzle format din textul unuia dintre basmele aflate în bibliografia concursului, neuitând 
să puncteze valorile morale şi estetice pe care le transmite această specie literară. Au identificat 
apoi titlul basmului, au creat un alt final al acestuia,  pe care l-au dramatizat. Decorul şi costumele 
au fost create  ad-hoc, din lada cu haine şi obiecte  aflate în „recuzita” Centrului de Documentare şi 
Informare. 
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Deşi, de vârste diferite, partenerii au demonstrat cu toţii o deosebită expresivitate a 
limbajului oral, o capacitate interpretativă, imaginativă şi creatoare deosebită. Spiritul de echipă a 
funcţionat la nivelul aşteptat în vederea atingerii scopului comun: „vrem să fim cei mai buni”. Şi… 
toate pentru că basmul este toposul în care orice este posibil. Iar dacă elevii cei mai mici au citit 
pentru că lor le place să se identifice mereu cu eroii ficţionali, elevii din clasele a X-a au citit pentru 
că, prin actul lecturii, ei încearcă să stabilească o conştiinţă mai puternică a identităţii lor proprii. 
Primii „s-au jucat”, cei din urmă au „cercetat”. 

odulul al patrulea intitulat „Sunt un pacifist  militant. Sunt dispus să lupt pentru 
pace” (25 octombrie – 05 noiembrie 2010) a avut ca finalitate crearea unei cărţi pe 
tema păcii. Elevii claselor a XI-a  au expus şi prezentat cărţile pe care le-au 

conceput şi ilustrat ei înşişi, folosind multiple mijloace de mediatizare a acestora: postere,  pliante, 
prezentări Power Point, invitaţii la prezentarea de carte etc. Au conştientizat astfel că fiecare carte 
are în ea o parte din sufletul creatorului şi că merită atenţia celor cărora le-a fost  „dăruită”. 
Premianţi au fost cei care au demonstrat o utilizare corectă şi adecvată a limbii române în editarea 
cărţii, care au cunoscut elementele componente ale unei cărţi, care au creat o carte cu un conţinut 
ideatic corespunzător temei impuse şi care au reuşit să dea cărţii un design atrăgător, plăcut 
pentru cei ce urmează a o lectura.  

ltimul modul, cel care a încheiat seria manifestărilor din acest an a fost „Şase 
personaje în căutarea unui autor” (12 noiembrie 2010). În „gara” Liceului Teoretic 
„Mircea Eliade”, a sosit un tren în care se aflau şase personaje din şase opere 

literare diferite. Aflate într-o stare de amnezie temporară, aceste personaje nu mai reuşeau să îşi 
amintească din ce operă proveneau şi nici autorul care le-a creat. Au dat elevilor din clasele a IX-a 
câteva indicii, interpretând fragmentele pe care şi le mai aminteau din acele opere. Apoi au fost 
ajutate de elevi să se întoarcă în vagonul în care se afla autorul care le-a creat. Fiecare clasă a 
creat un alt final al operelor prezentate şi apoi l-a dramatizat. Participanţii au demonstrat  
spectatorilor – colegi că  operele literare din bibliografia obligatorie merită să fie citite. Ele au 
farmecul lor, dar aşteaptă acei cititori curioşi, educaţi,  doritori să le descopere profunzimea. 
  În final, se pune întrebarea: de ce toate aceste activităţi ? Suntem cu toţii conştienţi de 
importanţa lecturii şi de faptul că specialistul de mâine este liceanul de azi care trebuie format ca 
un cititor avizat dotat cu spirit inventiv şi nu ca un compilator ale cărui lucrări să fie constituite 
integral din ideile autorilor consacraţi. Din aceasta cauză, încercăm în permanenţă  să găsim 
modalităţi să-i atragem pe elevii noştri spre lectură. Mai întâi, am stabilit o bună colaborare şcoală 
– bibliotecă. Apoi, am încercat  să avem mereu în vedere faptul că liceenii secolului nostru nu mai 
frecventează biblioteca exclusiv pentru studiu, mersul la bibliotecă trebuie să aibă şi o parte 
distractivă. Am diversificat activităţile  Centrului de Documentare şi Informare şi l-am transformat 
într-un organism viu, într-un micropolis cultural care îşi face simţită prezenţa din plin în societatea 
pe care o serveşte. Elevii şcolii noastre tind să petreacă  acum mai mult timp în acest spaţiu. 
 
 

Echipa de proiect: Director:  Nicolae Boian; Consilier educativ: Maria Badiu; 
Documentarist: Camelia Mantaroşie; Profesorii diriginţi ai tuturor claselor; Număr de elevi 
participanţi –  350 cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani; Diseminarea informaţiilor: Sumarul 
activităţilor a fost postat pe site-ul Asociaţiei Internaţionale a Bibliotecarilor Şcolari http://www.iasl-
online.org/ şi a apărut în ziarele „Observatorul de Covasna” şi „Mesagerul” Covasna. 

 
Camelia MANTAROŞIE 
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 IANUARIE ■ Dacă se va roşi cerul spre răsărit, va fi an ploios. Dacă noaptea de Anul 
Nou va fi senină, an bogat va fi. Ploaie ori lapoviţă în ziua de Bobotează, scumpete mare va fi.  
Ianuarie cald aduce primăvară friguroasă şi lungă. De va tuna în ianuarie, vor fi pagube în 
semănături şi boală în dobitoace.  

 FEBRUARIE ■ Zăpada din februarie întăreşte recolta. Faur „urât” aduce an mănos. 
Dacă apa e caldă în râu, aduce ger. Dacă nu viscoleşte în februarie, va fi un Paşte rece. Dacă 
în 16 februarie va fi soare, va fi iarna lungă.  

 MARTIE ■ În 7 martie, de va fi frig, vine iarna cea mică. De multe griji va scăpa ţăranul, 
dacă, în noaptea de Buna Vestire, va fi senin. Martie cu frig aduce an sărac. Zăpada la sfârşitul 
lui martie împuţinează vinul.  

 APRILIE ■ Aprilie frumos, mai va fi ploios. Ploaie de va fi aduce binecuvântare. Negura 
din aprilie la est şi sud este semn bun. Dacă vor fi flori multe de vişin, se trage nădejde la vin  

 MAI ■ Roua de seară şi răcoarea din mai aduc fân şi vin mult. Gândaci mulţi vestesc an 
mănos. Dacă sunt greieri mulţi, va fi fân puţin. Tunetele dese anunţă un an roditor. 

 IUNIE ■  Iunie uscat umple buţile cu vin; iunie umed şi rece strică tot anul. Dacă sunt 
furnici multe la treabă, va fi timp frumos. Dacă sunt omizi multe şi grâu va fi mult. De sar peştii 
în ape, se anunţă furtună. Dacă sunt bureţi mulţi, va fi iarnă uşoară. 

 IULIE ■ Căldură mare în iulie anunţă un an bun. Dacă păianjenul îşi rupe pânza în 
două, va ploua. Dacă luna plină are cearcăn, la amiază, va fi timp cu ploaie. Muşuroaiele de 
furnici mai ridicate vestesc iarnă grea. 

 AUGUST ■ Negură din livezi şi pe râuri de se arată după asfinţit înseamnă timp bun. 
Ploaia din august subţiază vinul. Dacă în 12 august e frumos, şi toamna va fi la fel. Dacă barza 
„toacă”, va ploua. Când sunt alune multe, va fi iarnă grea.  

 SEPTEMBRIE ■ Toamnă caldă, iarnă lungă. De cade ghinda înainte de Sf. Mihai, iarna 
se pune curând. Septembrie cald, octombrie rece aduce. Dacă tună în septembrie, zăpadă 
multă anunţă în februarie şi an mănos. Plecarea rândunelelor devreme anunţă iarna curând.  

 OCTOMBRIE ■ Dacă frunzele cad curând, cu atât anul următor va fi mai roditor. 
Şoarecii de câmp de se trag spre sat, iarna e aproape. Dacă arborii ţin frunzele mult, iarna e 
departe, dar va fi grea şi anul următor vor fi multe omizi.  

 NOIEMBRIE ■  De plouă la începutul lunii, săptămâna Crăciunului va fi geroasă. 
Zăpadă multă în noiembrie înseamnă fructe puţine în anul următor. Dacă şoareci de câmp se 
mai văd în noiembrie, iarna e departe.  

 DECEMBRIE ■  De se arată multe gâşte sălbatice şi iepurii se apropie de sat, va fi 
iarnă grea. Dacă e ger între 1-3 decembrie, 10 săptămâni va fi la fel. Crăciunul cu zăpadă 
prevesteşte an mănos. Dacă va ploua de Crăciun, va fi Paşte friguros. 
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Decalogul  
sau 

cele 10 porunci date de Dumnezeu, prin proorocul Moise: 
 

I–      Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine. 
II–     Să nu-ţi  faci chip cioplit, nici altă asemănare să te închini lor. 
III–     Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert. 
IV–  Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte. 
V–    Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi ţie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ. 
VI–   Să nu ucizi. 
VII–  Să nu fii desfrânat. 
VIII– Să nu furi. 
IX–   Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 
X–     Să nu pofteşti  nimic din ce este al aproapelui tău.  [Ieşirea, XX, 2-17] 

FERICIRILE 
reprezintă, în mod condensat, învăţătura lăsată de Mântuitorul în chip direct credincioşilor, pentru dobândirea 
mântuirii. Fericirile întregesc şi desăvârşesc Poruncile Decalogului.  

I–       Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor. 
II–     Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 

III–    Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 

IV–   Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura. 

V–    Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 

VI–   Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 

VII–  Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 

VIII– Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor. 

IX–   Fericiţi veţi fi când, din pricina Mea, vă vor ocărî şi vă vor prigoni pe voi şi, minţind, vor 
zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în 
ceruri.  [Matei V, 3-12]. 
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Învaţă !... 
 

Învaţă, de la apă, să ai statornic drum; 
Învaţă, de la flăcări, că toate-s numai scrum; 
Învaţă, de la umbră, să taci şi să veghezi; 
Învaţă, de la stâncă, cum neclintit, să crezi; 
Învaţă, de la soare, cum trebuie s-apui; 
Învaţă, de la piatră, cât trebuie să spui; 
Învaţă, de la vânturi ce-adie pe poteci, 
Cum trebuie, prin lume, de liniştit, să treci; 
Învaţă, de la toate, că toate sunt surori, 
Cum treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori; 
Învaţă, de la vierme, că nimeni nu-i uitat; 
Învaţă, de la nufăr, să fii mereu curat; 
Învaţă, de la flăcări, ce-avem de ars în noi; 
Învaţă, de la apă, să nu dai înapoi; 
Învaţă, de la umbră, să fii smerit ca ea;  
Învaţă, de la stâncă, să-nduri furtuna grea; 
Învaţă, de la soare, ce vreme să-ţi cunoşti; 
Învaţă, de la stele, că-n cer sunt numai oşti; 
Învaţă, de la greier, când singur eşti, să cânţi; 
Învaţă, de la lună, să nu te înspăimânţi; 
Învaţă, de la vulturi, când umerii ţi-s grei 
Şi du-te la furnică, să vezi povara ei. 
Învaţă, de la floare, să fii gingaş ca ea; 
Învaţă, de la oaie, să ai blândeţea sa; 
Învaţă, de la păsări, să fii mereu în zbor; 
Învaţă, de la toate, că totu-i trecător !… 
Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci, 
Să-nveţi, din toate, a piere, ca să trăieşti pe veci !... 

                                 -Rudyard Kipling- 
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„Terapie” antistres  
 

■ Taci şi lasă-i pe alţii să vorbească. Vorbitul creşte tensiunea arterială. 
■ Ia, zilnic, o pastilă de vitamina C. 
■ Consumă ciocolată, dar nu mai mult de 2-3 pe săptămână. Acesta este 
cele mai bun  euforizant antistres. 
■ Apără-ţi viaţa particulară şi nu invita acasă colegii de serviciu. 
■ Ascultă „Crearea lumii” a lui Vanghelis, considerată, la ora actuală, cea 
mai bună piesă antistres. 
■ Râzi cât mai des posibil. Aşa te vei descărca agreabil de adrenalina în 
exces. 
■ Deşi pare greu de crezut, cafeaua nu combate stresul. Nu bea mai mult 
de trei ceşcuţe pe zi. 
■ Machiajul (bărbieritul) scade secreţia hormonilor de stres. 
■ Când eşti pe punctul să explodezi de nervi, foloseşte un truc infailibil: 
masează-ţi plexul solar. 
■ Bea cât mai multă apă. Se elimină, astfel, toxinele acumulate din cauza 
surmenajului.    

 
[Sfaturile psihosomaticienilor de la Boston University 

pentru combaterea acestei maladii] 
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Neologisme folosite greşit: 
 

ADAGIO ● ADAGIU  
Adagio = (Indică modul de executare a unei bucăți muzicale) În tempo lent, rar. 2. 

(Parte dintr-o) compoziție muzicală care se cântă într-un tempo lent. < it. adagio. 
Adagiu = Maximă, sentință, aforism. < lat. adagium. 

COLABORA ● COROBORA  
Colabora = 1. A participa alături de alții la realizarea unei acțiuni sau a unei opere 

care se efectuează în comun. 2. A publica o lucrare într-un periodic sau într-o culegere. < fr. 
collaborer. 

Corobora = A întări, a sprijini, a da putere, a consolida; a confirma. < fr. corroborer, 
lat. corroborare. 
DETRACA ● DETRACTA 

Detraca = A se sminti, a se țicni; a decădea din punct de vedere moral. – Din fr. 
détraquer. 

Detracta = A ponegri, a defăima pe cineva. < fr. détracter. 
FIABIL ● FRIABIL  

Fiabil = (Despre componente, aparate, instalații, echipamente) Care prezintă 
siguranță în funcționare (în condiții date și într-un timp dat). [Pr.: fi-a-] < fr. fiable. 

Friabil = (Despre materiale) Care se fărâmițează, se sparge ușor. [Pr.: fri-a-] < fr. 
friable, lat. friabilis. 
FORTUIT ● FORŢAT  

Fortuit = Venit pe neașteptate; neprevăzut, inopinat; întâmplător. < fr. fortuit, lat. 
fortuitus. 

Forţat = 1. Făcut sau impus cu forța, prin constrângere. 2. Realizat printr-o acțiune 
violentă, printr-un efort, cu învingerea unor dificultăți. 
INVESTI ● ÎNVESTI 

Investi = A plasa, a aloca, a cheltui un fond, un capital, diverse mijloace materiale într-
o întreprindere; a face o investiție. < fr. investir, lat. investire. 

Învesti = A acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate, o atribuție: 
(în evul mediu) a da cuiva învestitura. < fr. investir, lat. investire. 
NEFRITĂ ● NEVRITĂ 

Nefrită = Boală care constă în inflamarea rinichilor. < ngr. nefrítis, fr. néphrite. 
Nevrită = Leziune inflamatorie sau degenerativă a unui nerv. < fr. névrite. 

RELEVA / REVELA 
Releva = A pune în lumină, a scoate în evidență; a evidenția, a observa, a remarca, a 

sublinia. < fr. relever. 
Revela = A (se) face cunoscut, știut; a (se) dezvălui; a (se) destăinui. ♦ A face vizibilă 

o imagine fotografică laterală, a developa un rolfilm. < fr. révéler, lat. revelare. 
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TEST DE INTELIGENŢĂ 
 

N3-42 8U6U947 6U 70711, 1N 6U9G3934 V13711 N045793, D3 UN 
934L P91V1L3G1U: N3-4 F057 D47 54 79412 1N 5473 − V3793L3 D3 
P3924N3N74 9024N34564. 123N54 20573N193 5P1917U4L4 4 
P0P09ULU1 5-4 N456U7 1N 547; 1N 547, 5-4U 1N64N47, P3 F9UNZ4, 
D01N3L3; 5-4U 1N3647, 1N L469121, 806373L3; 1N 547, 5-4U 
1N4L747, 5P93 639U91 NU 1N707D34UN4 53N1N3, 7U9L3L3 
241357U0453 4L3 81539161L09 51 6453L3 6493 P04974 P363734 
D94605731 D3 F9U205 4 P0P09ULU1. 1N 547, D1N D09UL N3571N5 
D3 V1474, 53 241 1NG4N4 0 84L4D4 84794N34564; 1N 547, 24N4 
8474709174 D3 2UN64 241 2357393573 UN FLU139, 54U 6935734Z4, 
1N FL091 D3 V15, UN 574LP D3 6454 N0U4. D3 46334, P3N79U N01, 
3573 0 1N4L74 1ND4709193 637473N34564 54 P457942 6U 
5F1N73N13, 64 P3 0 6020494 D3 P937, Z357934 20573N174 D3 L4 
57942051, 54 0 D3ZV0L742 6934709, 54 0 F4632 571U74, P3N79U 
64 54 NU 0 1N6H174 P424N7UL N3547105, 091 U174934 D3 
N3139747 4 0423N1L09.                          G91G093 C0N571N71N35CU 
  

Dacă ȋl citeşti şi-l ȋnţelegi IMEDIAT, eşti inteligent(ă) şi ai emisfera stângă 
dezvoltată !… Dacă nu, NU !… 

 
 

CCCooollleeegggiiiuuulll   rrreeedddaaacccţţţiiiooonnnaaalll: 
Redactor –  Camelia MANTAROŞIE 

Fondator / Tehnoredactor  – Grigore CONSTANTINESCU 
Secretar de redacţie – Simona BULARCA 

Ilustraţii – Claudiu DRĂGAN, Ovidiu BULARCA 
Prepress – Dan Iulian COTAR 
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Comoara de culoare şi lumină a tablourilor pictate în ulei conturează imaginea unui 
autentic artist plastic care s-a inspirat din orizonturile transilvane ale veşniciei româneşti: 
Aurelian Petrescu, originar din Curtea de Argeş, străvechea cetate de scaun a 
Ţării Româneşti. Devenind ardelean, prin „gânduri şi simţiri”, s-a integrat în acest 
inegalabil tărâm de suflet al neamului românesc, dezvăluindu-şi pasiunea pentru artă 
moştenită din renumita familie Ştefănescu-Goangă cu rădăcini adânci în cultura naţională. 
Din inima sa împătimită de frumos, Aurelian Petrescu a izvodit, cu căldură şi talent, 
portrete şi peisaje admirabile, surprinzând clipe ale veşniciei miracolului vieţii prin 
eternizarea pe pânză a frumuseţii, din păcate, atât de vremelnice, hărăzite de destin şi de 
neîndurătorul Cronos, oamenilor acestui pământ al speranţei… 
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Biserica „Sf. Gheorghe” 
                                        – monument de  arhitectură ecleziastică –  


	A N E X E 
	Bucureşti, 21 Octomvrie 1939 
	 Am primit cartea d-tale poştală; sîntem într’un sezon de aşteptare; să lăsăm tihnă lipanilor, ca şi păstrăvilor; să nădăjduim că voiu putea revedea la vară frumoasele locuri  dela Întorsura Buzăului… 
	Ing. P. Ştubei 
	Al  D-tale, Mihail Sadoveanu  
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