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u o dată am căzut pe gânduri, întrebându-mă ce i-a de-
terminat pe constructorii CFLB ( Căilor Ferate Locale 
Braşov )  să realizeze imensa, pe atunci ( anii 90 ai 

sec. XIX ), investiţie a frumoasei şi deosebit de utilei jucărioare, 
care i-a legat  printr-o linie elegantă de transport călători şi chiar 
marfă pe săceleni de efervescentul, mereu tânărul şi înfloritorul 
Braşov!?
 Înainte de a-mi formula răspunsul la retorica-mi între-
bare, aş dori să fac precizarea că denumirea de “tramvai”, prin 
care se făcea trimitere la acest mijloc de transport ( “traivan” 
în varianta graiului practicat în cartierul Gârcin ), se datora 
culorii vagoanelor – galben cu brâu roşu la baza ferestrelor – 
caracteristică aproape tuturor tramvaielor din citadelele euro-
pene.
 Şi acum, răspunsul, fundamentat pe două componente 
esenţiale: în primul rând a fost vorba de o comandă socială, 
determinată de intensitatea comunicării dintre două entităţi, 
două comunităţi aflate într-un schimb viu de valori economice, de reciproca lor cointeresare în promovarea unor interese care vizau 
deopotrivă pachetul material-financiar, dar şi pe cel spiritual, din ansamblul cărora nu lipsea nici un aspect existenţial, apoi a fost vorba 
de  componenta formativ-educaţională, în centrul căreia se aflau ilustrele şcoli braşovene  - Ierusalimul românesc -   adevărate repere şi 
mărturie a înaltului standard al maturităţii şi mentalităţii concetăţenilor noştri de la jumătatea veacului XIX. Braşovul a fost dintotdeauna 
o insulă, un spaţiu de autentic europenism, iar anii ce au urmat descătuşării sociale şi, îndeosebi, intelectuale de după 1848, au configurat 
o avangardă de tineri luminaţi şi instruiţi, promotori ai deschiderii spre valorile europene consacrate, pe care săcelenii nu au întârziat să 
le preia, îndrumându-şi vlăstarele spre şcolile liceale de amplă cultură generală şi studii comerciale. Era un pas decisiv spre lumea nouă, 
modernă, dar şi o confirmare a ideii potrivit căreia orice vis, oricât de îndrăzneţ ar fi, era o virtualitate ce nu-şi aştepta decât omul capabil, 
perseverent, pasionat de o preocupare viabilă, pentru a deveni o admirabilă, impresionantă câteodată realitate.
 Tramvaiul ( trenuleţul galben cu vagoane de clasa 1, 2 şi a 3-a), curat şi confortabil la toate cele trei niveluri de accesibilitate, 
a transformat Săcelele, în doar un deceniu-două, într-un cartier ceva mai îndepărtat al Braşovului, trezind interesul pentru investiţii în 
domeniul urbanismului, fie ele economice, spirituale sau estetice, prin crearea de repere specific urbane – instituţii specifice – servicii 
comunale, poştale, judecătorie sau magazine, farmacii, servicii medicale, librărie, cofetărie, croitorie, pantofării de lux ( case de comenzi 
), ateliere de mobilier de comandă, birouri de asistenţă juridică, etc.
 Jumătatea anilor 20 ai trecutului secol găseşte Săcelele într-un proces de profunde prefaceri social-economice, mărturie stând 
dezvoltarea centrului sau comuna Cernatu, care păstrează şi astăzi configuraţia acelor ani, cu retuşurile de rigoare, impuse de trecerea 
anilor, tranziţia spre modelul urban, pe fondul unei agitaţii temperate, confirmându-i pe atunci un parfum aparte.
 Acest farmec, într-un fel amuzant, a atras, în anii ce au urmat primului război mondial, numeroşi iubitori ai “patriarhalului 
civilizat”, care îşi petreceau aici vacanţele estivale, Săcelele devenind loc al întâlnirilor în primul rând ale săcelenilor şi descendenţilor 
acestora, stabiliţi prin diverse centre ale diasporei mocăneşti ( Constanţa, Brăila, Ploieşti, Bucureşti, Medgidia, Mangalia, etc. ). Alegerea 
Săcelelor ca loc de petrecere a vacanţelor estivale nu avea ca raţiuni prioritare avantajul material, ci nostalgia plaiului natal, susţinută 
de frumuseţea locului şi excepţionala atmosferă creată de gazdele ospitaliere, transformate în trainice şi afectuoase prietenii, pe fondul 
cărora se trăiau intens bucuria revederii în pragul verilor şi dulcea tristeţe a despărţirilor în pragul toamnelor, la sfârşit de august şi început 
de septembrie. Toată lumea căuta să aducă lucrurile de o asemenea manieră încât, de Sfânta Marie, să fie la Săcele, unde aproape fiece 
casă avea una, două sau mai multe Mării şi, în consecinţă, se petrecea cu plăcinte, sarmale şi plăcinte cu mere şi, bineînţeles, cu vin de 
Odobeşti sau de Valea Călugărească.
 Vacanţa săceleană includea, cum era şi firesc, “escapadele” la Braşov, pe care “sezoniştii” preferau, chiar după introducerea 
liniei de autobuze “Voina”, să le facă cu “tramvaiul”, o adevărată încântare, îndeosebi când vremea însorită dezvăluia privirilor feerica 
privelişte a flancului sudic al Ţării Bârsei care privea azurul cu ochii minunatelor sale poieni ocrotite de scutul masiv al pădurilor de 
molid şi fag. Instalat comod în fotoliile vagoanelor de clasa I şi a II-a, cele dintâi capitonate cu catifea roşie, cele de clasa a II-a cu cati-
fea albastră, parcurgeai în circa 15 minute distanţa de la Satulung  până la “Dârste – barieră”, trecând prin staţiile Şcoala ( agricolă ), 
Cernatul, Turcheş I sau Şoşuţa ( adică strada Sărată în traducerea din maghiară-redau pronunţia nu şi scrierea ), Turcheş II şi Baciu, toate 
staţiile având corespondenţe perpendiculare pe şoseaua care traversa şi forma axul central al celor patru sate. După ce traversa axul liniei 
ferate Bucureşti-Braşov-Oradea ( Arad ), tramvaiul oprea la “Dârste –băi”, unde existau linii duble, menite să asigure gararea trenurilor 
care circulau din sens opus după orarii foarte strict concepute, înaintând apoi spre “Dârste-Fabrica de bere”, ajungându-se deodată în 
oceanul de clorofilă parfumată cu răşini conifere al cartierului Noua.
 Doamne, ce colţ de autentic rai reprezenta această aşezare practic copleşită de vegetaţie coniferă viguroasă, ţinută sub control 
doar de casele, vilele şi gospodăriile localnicilor dârstari şi chiar braşoveni sadea, ce şi-au aflat aici dorita tihnă după inevitabilul zbucium 
cotidian!
 Gara Noua reprezenta clădirea specifică de locaţie feroviară, cea mai impresionantă în această ministructură, conducând în afara 
ei, pe alei bordate cu pin şi brad pitic, spre magice poieni de toate dimensiunile, în care făceau legea uimitorul univers floral, păsăretul 
şi respiraţia molcomă, plină de catifelate adieri şi arome, ale pădurii. Era un loc deopotrivă căutat de braşoveni, săceleni, dar şi de lumea 
iubitoare de linişte şi natură a Capitalei şi a oamenilor care preţuiau farmecul Braşovului.
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 În Poiana mare a existat întotdeauna un restaurant rus-
tic, îmbietor şi ospitalier, caracterizat prin omenia serviciului, dar 
şi prin berea foarte proaspătă, adusă de la vecinii dârstari, care, 
alăturată unei fripturi, unor cârnăciori sau mici de înaltă clasă 
gastronomică, preparaţi chiar de gazdele deosebit de iscusite, dar 
şi de brânza de burduf sau telemea cu roşii proaspete şi pâine cu 
cartofi, adusă din Cernatu, de la Szöts, făceau minuni şi grefau în 
memorie amintiri de neuitat.
 De la gara Noua, “tramvaiul” străbătea o margine de 
pădure ce cobora până la limita căii ferate, după care se îndrepta  
spre poiana Honterus şi spre poienile unde, la jumătatea anilor 
20 ai trecutului secol, au început construcţiile industriale din care 
s-au dezvoltat uzinele Astra, Metrom, Farola, etc. Fabrica de ci-
ment, devenită Temelia, se afla în primul sfert de veac la margin-
ea Braşovului propriu zis, ca, de altfel, întreaga Cale Bucureşti, 
trezită la viaţă odată cu boom-ul economic postbelic.
 Am creionat acest itinerar al unui mijloc de transport 
inedit, “tramvaiul” 
săcelean, un trenuţ cu 
vagoane minuscule, cu-
rate, chiar elegante, con-
fortabile, mai ales cele 
de clasa I şi a II-a, cu 
platforme la capete, de 
pe care puteai admira, în 
aer liber, superbul peisaj, 
cu nimic inferior celor 
analoage din Franţa, 
Germania sau Elveţia 
acelor vremuri. Vitre-
gele desfăşurări istorice 
ne-au împiedicat să con-
ferim, atât vieţii noastre 
cât şi mediului ambiant, 
elevaţia corespunzătoare 
contemporaneităţii pe 
care o parcurgem, dar 
mai ştim că ultima moare speranţa unor, pe deplin po-
sibile, recuperări.
 Staţia terminus a “tramvaiului”, acum 75 de ani, era 
perimetrul parcului, aflat exact vizavi de hotelul “Capitol” şi 
actualul sediu al Muzeului de Artă al Braşovului. De aici por-
neau doamnele şi domnii, veniţi în vizită de la Săcele, plimbările 
pe promenada înălţată cu circa 1,5-2 m faţă de nivelul parcului 
propriu zis, pe toată latura stângă, orientată spre Warte şi Cercul 
Militar ( Casa Armatei, construită în 1938 ) sau pe promenada 
de la poalele Tâmpei, în cazul în care nu făceau cumpărături pe 
Strada Porţii ( actuala Republicii ) sau pe Şirul Vămii ( actuala 
Mureşenilor ), unde dominau autoritar magazine elegante de 
mare reputaţie privind oferta mărfurilor, de cea mai bună calitate 
europeană – IPSEN ( încălţăminte ), SCHERG ( stofe şi mătăsuri 
), HIBECK ( lenjerie şi îmbrăcăminte pentru bărbaţi ), IULIU 
MEINL ( cafea şi dulciuri ), HESSHEIMER ( băcănie, colo-
niale ), EITEL şi ZIRIAKUS ( băcănie, coloniale ), BEDNERS 
( mezeluri ), NEUMANN ( casa de comenzi îmbrăcăminte de 
lux ) şi alte zeci de alte magazine – drogherii, farmacii, cofetării, 
marochinării, fiecare dintre ele epatând prin calitate şi diversitate, 
deschise tuturor gusturilor şi pungilor.
 În sezonul estival, pe promenada parcului, în chioşcul 
special amenajat chiar vizavi de liceul “Dr. Ioan Meşotă” ( astăzi 
corpul “T” al universităţii ), evolua celebra fanfară a Regimen-
tului 89 Infanterie cu program specific muzicii de promenadă, 
după care urma invitaţia la o bere şi un pahar cu vin şi un grătar, 
fie la restaurantul aflat în apropierea staţiei terminus, fie pe terasa 

“Transilvania” ( parterul şi spaţiul stradal din faţa Rectoratului 
Universităţii ) sau la grădina restaurantului “Coroana” ( astăzi 
restaurantul “Postăvarul” ) sau, după 1 iulie 1939, chiar la ARO, 
unde rege a fost dintotdeauna excelenţa, încununată şi de celebra 
orchestră a lui Jean Sibiceanu.
 Despre alte “europenisme” săcelene îmi voi permite să 
discut în ediţiile viitoare ale revistei; deocamdată aş dori doar să 
enumăr câteva dintre acestea, cum ar fi eleganta linie de autobuze 
noi Opel Blitz ( opt autobuze ) importate din Germania, investiţie 
derulată sub egida ACS ( Asociaţia Comunelor Săcelene ), o 
iniţiativă fără precedent în viaţa rurală românească, demonstrând 
deopotrivă o elevată gândire pragmatică, dar şi o forţă economică 
a satelor săcelene remarcabilă, orientată dintr-un mediu sătesc 
spre un puternic focar economic şi de cultură adoptat ca mo-
del spre care trebuia facilitată şi comunicarea, dar şi deplasarea 
prin mijloace mult mai performante cum era de pildă transportul 
auto faţă de tramvaiul devenit, în 1940, prea lent şi chiar inco-

mod din cauza depărtării 
de zonele rezidenţiale. În 
anul 1940, în Săcele tele-
fonul era instalat de peste 
20 de ani, iar multe din-
tre case dispuneau deja 
de un aparat de radio, 
iar un meşter al domeni-
ului, domnul Török, în 
1937-1938, a avut chiar 
iniţiativa unui magazin 
care s-a bucurat de un re-
marcabil succes.
 La Săcele apar încă 
înainte de război două 
terenuri de tenis de câmp, 
dintre care unul în Cerna-
tu, în imediata apropiere 
a actualei grădiniţe, se 
practica voleiul chiar cu 

succes deosebit, se constituie grupuri de alpinism, se 
naşte o puternică mişcare de teatru amator, se deschide 

un cinematograf, tot mai mulţi absolvenţi de liceu se îndreaptă 
spre universităţi şi facultăţi cu profil aplicativ – politehnica, me-
dicina, ştiinţele economice, arhitectura.
 În timpul vacanţelor estivale, centrul civic, Cernatu, 
devine un adevărat forum al tinerilor veniţi din toate zonele ţării. 
Se discută, se leagă prietenii, se petrece civilizat, se fac excursii, 
se conturează proiecte ale unor îndrăzneţe zboruri, care şi-ar fi 
găsit, fără îndoială, remarcabile împliniri dacă devastatorul război 
nu le-ar fi frânt gânditele traiectorii şi speranţele.
 Amintindu-mi copilăria şi primăvara adolescenţei, pe-
trecute într-o deplină libertate de mişcare în spaţiul material şi 
spiritual săcelean, nu pot formula decât o singură concluzie faţă 
de evocările mai sus conturate: Săcelele au avut dintotdeauna , 
au demonstrat dintotdeauna o certă vocaţie pentru procesele de 
înnoire şi orientare a vieţii spre standardele din care s-au materi-
alizat în timp modelele cele mai performante ale actualei societăţi 
europene.
 Neliniştile, destabilizările, confuziile, dar şi erodarea 
continuă a spiritului creator al filonului autentic săcelean ne-au 
abătut de la performanţele pe care le-am fi putut obţine în condiţii 
de simplă normalitate.
 Niciodată, însă, speranţele nu-şi vor afla obştescul sfârşit 
pe acest meleag!

Prof. dr. Dimitrie Cazacu
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ri de câte ori am puţin timp liber, răsfoiesc cele câteva 
numere din revista “Plaiuri Săcelene” de acum mai 
bine de 75 de ani şi întotdeauna dau peste noutăţi. Ar-

ticole interesante, versuri, mulţumiri către cei ce şi-au achitat 
abonamentul pe anul în curs, informaţii, ecouri din presă despre 
“Plaiuri Săcelene” şi câte şi mai câte.
 În numărul 11-12 din 1936, pe una dintre pagini, apare 
rubrica “Colţul învăţătorilor”; o parcurg curios: “În ziua de 29 
Nov. 1936 s-a ţinut la şcoala primară Nr. 2 din Satulung obişnuitul 
Cerc cultural al învăţătorilor din Săcele ( Baciu, Turcheş, Cernatu 
şi Satulung cu şcoalele Nr. 1, 2, 3, 4) care cerc se compune din 32 
învăţători. Şedinţa a început la ora 9 a.m….“
 Undeva mai jos: “Dra V. Gologan, înv. def. şc. Nr. 2, 
citeşte o impresionantă conferinţă despre Importanţa Educaţiei 
Caracterului.“ Rămân perplex – dra V. Gologan este Mama mea, 
şcoala nr. 2 este locul unde m-am născut, unde sub îndrumarea ei 
am făcut primii paşi, dar şi primele clase elementare.
 Retrăiesc din plin acei ani fericiţi, în afara oricăror griji, 
deşi războiul abia se terminase şi viaţa era foarte grea, dar nu 
pentru noi, copiii. Îmi amintesc ca acum cei trei castani uriaşi 
din curtea şcolii, terenul de joacă de sub ei, niciodată înmuiat de 
ploaie, imensa grădină a şcolii, în care elevii descifrau tainele 
grădinăritului chiar şi în vacanţe, sub atenta supraveghere a ma-
mei mele.
 Până în clasa a IV-a am fost elevul mamei mele, învăţam 
două clase împreună, înşiraţi în trei rânduri de bănci. Unul nu 
suflam în clasă, mama fiind foarte severă cu noi, elevii. Azi sunt 
fericit când mă întâlnesc cu câte un cunoscut şi îmi spune cu 
mândrie: “ – Ştii, Dane, Dna Zamfir mi-a fost învăţătoare.“ 
 Şi tot răsfoind revistele îngălbenite de timp, dau peste 
nume cunoscute de săcelence care au ales cariera didactică, deşi 
nu cu mult timp în urmă nu aveau voie să iasă în stradă singure, 
să participe la întruniri sau baluri.
 Exodul acesta spre Şcoala Normală a fost determinat, în 
primul rând, de decăderea economică a satelor săcelene, începută 
spre finele secolului XIX, de plecarea multor familii de mocani 
spre alte locuri din Ţară, dar şi de “propaganda” făcută de George 
Moroianu, Vasilică Stroe, Ghiţă Dragoş, Victor Jinga printre mo-
cani pentru a-şi da şi fetele la şcoli.
 Aşa se face că, alături de Mama mea, a funcţionat la 
Şcoala nr. 1, de lângă garajul autobuzelor, dna Dobrin, înaltă, 
suplă, autoritară, ceva mai în jos dra Corneliţa Comşa, directoarea 
grădiniţei de copii de pe Uliţa Mică ( astăzi strada General Draga-
lina ) şi care a avut o contribuţie substanţială la ridicarea acestui 
lăcaş prin anii 1935-1936. 
 Apoi, dra Victoriţa Tocitu, directoarea grădiniţei de pe 
Strada Mare ( azi bulevardul G. Moroianu ), alături de magazinul 
lui M. Alexandrescu şi vizavi de măcelăria lui Crişan. Mi-a fost 
prima educatoare, cea care m-a învăţat să ţin un creion în mână, 

ne-a învăţat poezii şi o mulţime 
de lucruri folositoare. Ne-a mai 
învăţat dra Tocitu ce este respec-
tul pentru cei mari, buna cuviinţă, 
ordinea şi curăţenia. Peste ani şi 
ani, nu cu mult înainte de a muri, 
i-am făcut o vizită în casa de pe 
drumul spitalului. Totul strălucea 
de curăţenie, fir de praf pe 
nicăieri, preşurile ţesute în casă, 
cu mult timp în urmă, aliniate 
perfect, geamurile fără o pată, iar 
stânjeneii dintr-o vază străveche 
parfumau întreaga casă. 
 A trăit până în această 
vară Maria Manu, pe Uliţa Mică, 
lângă Biserica din Sus, a fost 
colegă cu Mama mea la Cluj şi se 
apropia de o sută de ani dacă nu chiar i-a împlinit. Nu cu mult timp 
în urmă am întâlnit-o în piaţă la Săcele, îşi ducea traiul singură, 
fără a se plânge de ceva. De pe Valea Largă, dra Emilia Ardeleanu 
întregeşte galeria de dascăli săceleni din acea perioadă; ne certa 
des şi ne apostrofa în gura mare dacă făceam o boacănă.
 Profesoarele Ana Şerbu şi Ana Popeea, s-au bucurat de 
stima şi respectul tuturor celor cărora le-a fost profesoare, dis-
tingându-se printr-o ţinută ireproşabilă la catedră şi în viaţa de 
toate zilele. Li se adaugă Maria şi Elena Aldea ( dna Guiu şi dna 
Taraş de mai târziu ), surorile Frusinica şi Marioara Coltofeanu, 
dra Papuc, cărora li se adugă ceva mai târziu doamnele Eufrosina 
Bârsan, Eugenia Pisău, Coca Aldea, Anişoara Lungu, Elena Bu-
lat.
 Fără doar şi poate, lista nu se opreşte aici pentru că şi din 
celelalte sate săcelene s-au ridicat multe cadre didactice pe care 
eu nu le cunosc.
 Toate aceste dăscăliţe au fost, fără excepţie, de o 
conştiinciozitate deosebită, model de probitate profesională şi, în 
viaţa de zi cu zi, de o moralitate fără cusur, însuşiri datorate în mare 
parte educaţiei primite în familie. Şi ceea ce surprinde este faptul 
că toate au manifestat un simţ pedagogic deosebit, atrăgându-şi 
respectul şi recunoştinţa generaţiilor de elevi săceleni şi părinţilor 
lor.
 Seria nouă a revistei “Plaiuri Săcelene” şi-a asigurat, încă 
de la primul număr, colaborarea multor dascăli, ceea ce îi sporeşte 
calitatea şi asigură credibilitatea.
 Vreau ca prin aceste rânduri să aduc un pios omagiu 
părinţilor mei, învăţătorii Neculae şi Valeria Zamfir, precum şi 
tuturor dascălilor săceleni ce au făcut oameni din copiii satelor 
noastre.

Dan Zamfir

SĂ NU UITĂM

O

xistă, fără îndoială, o istorie intimă a fiecărui loc, asupra căreia ne aplecăm din când în când, încercând să înţelegem, prin 
amintirile nescrise pe care le vom duce cu noi, spiritul tradiţiilor locale şi sensul pe care cei ce au locuit pe aceste meleaguri 
l-au dat vieţii lor. 

 Se reeditează în fiecare an, în mijlocul verii, de Sfântul Ilie, evenimentul fericit al reîntâlnirii săcelenilor într-o manifestare care 
se înscrie într-o valoroasă tradiţie, menţinută durabil în Satulungul Săcelelor noastre, prin solidaritatea oamenilor săi. Este vorba despre 
sărbătoarea tradiţională mocănească-Sintilia. Astăzi, sărbătoarea este şi un prilej al întoarcerii în timp pentru a revedea marile realizări pe

ÎN CĂUTAREA UNOR PERMANENŢE
(Lucrare prezentată la simpozionul organizat de “Izvorul” cu ocazia Sintiliei 2010)

E

Valeria Zamfir
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care oamenii acestor locuri le-au obţinut prin hărnicie şi de-
votament. Prin asemenea atitudine trebuie să preluăm ştafeta 
de la înaintaşii noştri care încă aşteaptă confirmarea împlinirii 
speranţelor, amintindu-ne că mai demult erau cruci de lemn şi 
suflete de aur şi că acum totul s-a inversat.
 Demult de tot, momentul Sintiliei a fost ales în mijlocul 
verii, când mocanii terminau marile lor treburi: ieşirea cu bine 
din iernat, valorificarea mieilor şi a lânii, realizarea majorităţii 
produselor lactate. Pe timpul acesta, mocancele terminau prelu-
crarea lânii din anul precedent şi finalizau şi pregătirile pentru 
prelucrarea lânii din anul în curs, iar copiii terminau anul şcolar şi 
intrau în vacanţă.
 După multă muncă şi sudoare, răsplata, printr-o petre-
cere, era binemeritată şi îndelung aşteptată, sentimentele domi-
nante erau cele de mulţumire şi satisfacţie, dragoste şi preţuire 
pentru tovarăşul de viaţă şi de muncă 
asiduă. În aceeaşi perioadă intervenea 
şi momentul de bilanţ, de autoevalu-
are a rezultatelor şi strădaniilor pro-
prii. Sentimentul împlinirii oferea cri-
teriul de ierarhizare în societate pentru 
că, după realizările individuale, inter-
venea preţuirea colectivităţii pentru 
fiecare dintre ei.
 Despre Sintilia de la început 
există puţine mărturii şi ele au fost 
în repetate rânduri evocate în pagi-
nile revistei “Plaiuri Săcelene”, seria 
veche sau cea nouă. Eu voi încerca să 
evoc atmosfera Sintiliei din anii 30 
ai secolului trecut , care se desfăşura 
într-un loc cu o mare încărcătură 
sufletească pentru toţi săcelenii – 
Grădina Domnească din Satulung. 
 Merită a fi spus celor ce nu 
au cunoscut fiorul manifestărilor din 
Grădina Domnească cum arăta această 
frumoasă realizare a anilor 1930. Prin 
două porţi rotative se intra în aleea 
principală, străjuită de salcâmi cu 
coroana sferică şi de tei impunători,  
apoi în parcul împodobit de arbuşti 
ornamentali şi trandafiri în diverse 
nuanţe. Locul de desfăşurare a Sin-
tiliei era terenul mare de fotbal, arena 
pe care se jucau şi meciurile echipei 
“Izvorul”. Premergător sărbătorii, prin 
grija apropiaţilor mocanilor, se asigura 
amenajarea umbrarelor, meselor, aprovizionarea cu mâncare şi 
băuturi ( vin din podgorii renumite şi bere de la fabrica Czel ) şi 
formaţia de lăutari.
 În ziua mult aşteptată începea distracţia cu dansuri 
populare şi moderne, cu cântece care se zic din bătrâni, din tată 
în fiu, cântece de dor, romanţe, cântece de petrecere, cu veselie 
şi voie bună. Oamenii se bucurau de întâlnirea cu prietenii, cu 
rudele, îşi povesteau ultimele noutăţi, se înfruptau din bunătăţile 
tradiţionale, expuse cu generozitate pe galantare. Petrecerea ţinea 
până la înserare, când, înainte de a se înnopta cu totul, oamenii se 
retrăgeau pe la casele lor, purtând în suflet nostalgia după încă o 
Sintilie care a trecut atât de repede. 
 Vă propun ca în rândurile ce urmează să ne aducem 
aminte, cu dragoste şi respect, de mocani, aceşti oameni harnici 
care constituiau simbolul Sintiliei.
 Oameni cu o aprigă voinţă, cu mintea dreaptă şi bi-

ruitoare, cu o putere de muncă ieşită din comun, mocanii erau 
confruntaţi, zi de zi, cu vitregiile naturii: zăpezile, gerurile şi 
crivăţul iernii, ploile şi revărsările de ape în bălţile Brăilei şi 
Ialomiţei, seceta şi lipsa nutreţurilor pentru miile de oi, sutele 
de cai şi numeroasele cornute pe care le aveau. Prin munca lor 
neobosită, prin ştiinţa chiverniselii şi talentul înnăscut, mocanii 
reuşiseră, la sfârşitul secolului XIX, să situeze Satulungul ca cea 
mai bogată comună din Ardeal, cu un milion de oi şi mii de cai, 
distingându-se ca oameni extrem de onorabili, respectaţi de toţi, 
păstrători de tradiţii şi de obiceiuri. 
 Ei au reuşit să construiască, în 30 de ani, cinci biserici 
impunătoare ( Turcheş şi Cernatu-1782 , Satulungul de Jos- 1794, 
Baciu- 1808 şi Satulungul de Sus- 1819), asigurându-le altarele 
cu preoţi devotaţi, însufleţiţi de multă dăruire şi demnitate. Pe 
lângă biserici au construit şcoli pe care le-au asigurat cu dascăli 

recunoscuţi pentru deosebita pregătire 
şi exigenţă.  Au fost dascăli care au 
oferit drept educaţie o bună înţelegere 
asupra a ceea ce înseamnă îngăduinţa, 
bunătatea, raţiunea, înţelepciunea, 
dreapta judecată, lipsită de părtinire, 
au fost oameni extraordinar de corecţi 
şi, în acelaşi timp, foarte pretenţioşi 
în privinţa valorii. Serbările de sfârşit 
de an şcolar, pregătite de învăţători în 
cursul trimestrului trei, erau aşteptate 
cu mare emoţie de elevi care, în 
prezenţa preotului, învăţătorului, 
părinţilor, rudelor şi prietenilor, 
dădeau un examen legat de acumula-
rea cunoştinţelor, precum şi de etala-
rea talentelor lor în domeniul muzicii, 
dansului şi teatrului. 
 Nu pot fi uitate Casele de 
citire, organizate şi administrate de 
biserici, în colaborare cu unităţile de 
învăţământ. Fondul de carte, cu autori 
români şi străini, era la dispoziţia tu-
turor cititorilor iubitori de cultură. Ac-
tivitatea culturală, permanent legată 
de viaţa locală, consta în organizarea 
de festivităţi artistice, corale, legate, 
în special, de sărbătorile religioase şi 
şcolare. 
 Mocanii aveau în soţiile lor 
un sprijin de nădejde în gospodărie şi 
în prelucrarea produselor muncii lor. 

Mocancele erau cele care prelucrau lâna, 
muncind, de luni până sâmbătă, şi din toamnă până în primăvară. 
Matriarhatul mocănesc, datorat transhumanţei, a asigurat unitatea 
şi demnitatea familiei, mocancele fiind cele care se ocupau de 
educarea copiilor în spiritul ruşinii faţă de lume şi fricii faţă de 
Dumnezeu şi dovedindu-se pedagogi fără cusur şi mame bune, 
înţelepte şi cinstite. 
 În peregrinările lor, mocanii au oferit ajutor material altor 
comunităţi, cărora le-au ridicat biserici şi mânăstiri, au introdus 
seriozitatea şi hărnicia lor în îndepărtata Dobroge, fiind întemeie-
tori de localităţi care au cunoscut o dezvoltare rapidă.
 Iată câteva argumente care vin în sprijinul adevărului că 
în lumea aceasta nu este totul deşertăciune, că rămâne ceva sta-
tornic, că rămân faptele mari ale celor care pun munca neobosită 
şi sacrificiul la temelia întregii lor vieţi.

Ec. Dumitru Voinea

Mocani la o Sintilie prin anii 70
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arcurgând revistele dvs nr.61 şi 62, după unele mai vechi, şi chiar colecția 
antebelică,vă felicit pentru eforturile depuse !
Converg şi cu interesul meu monografic privind Săcelele, căci, deşi 

bucureştean nativ, am 75% sânge mocănesc - Ghelase + Manole.  Sunt nepot al lui 
Iancu Ghelase din Satulung, oier la Babarunca (de 3 ori evadat după ce fusese prins 
cu arcanul la oastea chezaro-crăiască) şi devenit prin munca proprie moşier de 600 ha 
la Frăsinet-Lehliu.
 V-aş supune  atenţiei câteva date  asupra valenţei cărturăreşti a mocanilor...
Pornind de la un proces de revendicare...am descoperit conexiuni extrem de intere-
sante...
 Astfel, urmărind traiectoria unchiului meu Ştefan Herjenescu, renumit în 
Ploieşti, unde deţinea majoritatea librăriilor, legătoriilor şi papetăriilor, am descoperit 
că fugise din Satulung în ajunul Marelui Război şi apoi se înrolase voluntar în Regi-
mentul Mircea al Ploieştilor (schimbându-şi numele originar de Orjan, în Herjenes-
cu, pentru evitarea represaliilor)...Cu acest nume  a participat la celebrul contraatac 
de la Moara Roşie (din cadrul Bătăliei Mărăşeştilor), când, surprinşi la refacere în 
spatele frontului - spălându-se la râu şi cu armele în piramidă, pe mal - de inamicul ce 
învăluise datorită trădării col.Sturdza (!), nu s-au predat, ci furibund au ripostat gonind 
atacatorul speriat de fantomele...în izmene şi cămăşi albe.Totuşi, majoritatea au căzut 
sau au fost răniţi, printre cei din urmă aflându-se şi Ştefan Herjenescu...Ulterior, la 
defilarea de Ziua Naţională de 10 Mai, Regimentul Mircea defila...în cămăşi albe.
 Însurat apoi şi primind o oarecare dotă, a deschis o librărie, angajând nepoţi 
din Satulung. A adăugat un etaj şi apoi altul, librăria Herjenescu devenînd edificiu 
reprezentativ al Ploieştilor, apoi legătorii, tipografii, împroprietărindu-şi nepoţii.
 Dar, a mai deschis şi o librărie în asociere cu fraţii Socec, cu care era bun prieten. 

Fiul său, Dan Şt. Herjenescu, este un mare inginer care, în anii 60, a construit mare 
parte din staţiunea Mamaia, între hotelurlle Albatros şi Modern.
  Explicând, la procesul menţionat judecătoarei, că fusese un fel de Socec 
al Ploieştilor (cu totul confiscat şi trimis la Canal, pentru exterminare, de către 
comunişti), am decoperit că şi...I.V.(Ion Vasile) Socec fusese mocan din Săcele.
  După 1860, acesta a edificat un imperiu al cărţii la Bucureşti, cu librării, 
editură, tipografie, fiind cel mai mare editor al cărţilor româneşti capitale şi 
îmbunătăţind remarcabil limba tipăriturilor. Oare, limba cea  curată a braşovenilor, 
deprinsă de el pe meleagurile natale, a fost cauză sau efect...???
  Importantul edificiu cunoscut de noi ca Magazinul Laffayette de pe Calea 
Victoriei fusese antebelic Librăria Centrală Socec şi conţinea, în partea din spate, 
o mare tipografie. Şi tot această pasiune l-a făcut pe Socec socrul marelui Coşbuc.
Iar dacă mai adăugăm la mocani şi pe Al. Lapedatu – preşedintele Academiei 
Române, pe Vasile Pârvan, Const.Orghidan - administratorul şi coautorul Enciclo-
pediei Române din ‘38-’42, George Moroianu, I.U.Soricu, Stroie Militaru, Ionel 
Perlea, Ion Jalea, reiese clar o genă specifică, favorabilă cărţii şi artei.
  Nu pot să nu menţionez totuşi excelenţa şi în ale negustoriei. I.V.Socec 
(care conducea Camera de Comerţ a Bucureştilor, într-un triumvirat şi cu un 
Orghidan...) trona în capătul Lipscanilor, spre Calea Victoriei, apoi urma Banca 
Naţională cu un guvernator săcelean, Ioan Lapedatu, apoi urmând vreo trei mari 
magazine de mocani (când eram mic unul era Ghia), culminând, în celălalt capăt 
cu Magazinul Bucureşti al lui Bucur Bunescu.
                                                                                   
                                     

Ing. Dan Ghelase
 Preşed. ARTRAD (Asociaţia  pt. Promovarea Artei 

şi Culturii Tradiţionale din România)

ALTE CHIPURI DIN SĂCELE
AM PRIMIT LA REDACŢIE

În una din săptămânile trecute am primit la redacţie un e-mail foarte interesant de la un urmaş al mocanilor săceleni, domnul inginer 
Dan Ghelase, din care am aflat date inedite despre oameni plecaţi de pe aceste meleaguri. Iniţial, am vrut să prelucrăm informaţiile 
primite, înainte de a vi le prezenta, dar ulterior am ajuns la concluzia că ele sunt mult mai originale dacă ajung la dumneavoastră în 
forma în care ne-au fost trimise. În felul acesta a rezultat un scurt material care sperăm că vă va face plăcere.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

P

Familia Ștefan Herjenescu
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on Lacea s-a născut în anul 1835 în Turcheş, pe strada Maierului, nr.400 ( azi strada Mică, nr. 6 ). Tatăl său, Vasile Lacea, era 
dintr-o familie cunoscută atât în Săcele cât şi în Braşov. Sora lui Vasile Lacea era soţia lui Stan Blebea, mare negustor şi pro-
prietar în Ardeal şi Ţara Românească ( bunicul regizorului şi actorului Liviu Ciulei ). 

 Vasile Lacea a avut opt copii , din care doi băieţi: unul a fost actorul, iar celălalt, Drăgan, tatăl academicianului Constantin La-
cea. Dintre cele şase fete, una a fost mama sculptorului Ion Jalea, una a fost soţia lui Axente Sever, căpitanul lui Avram Iancu, iar una a 
fost străbunica mea. 
 Actorul Ion Lacea a făcut şcoala primară în Turcheş, iar gimnaziul în Braşov. După terminarea şcolii, a trecut munţii spre “ ţară”  
şi, dintr-o dorinţă mare şi talent pe măsură, s-a înscris printre actorii trupei Ștefaniei Tardini, unde a fost foarte apreciat. 
 În anul 1864, trupa dădea reprezentaţii în oraşul Cernăuţi din Bucovina. În acel oraş, la acea vreme, Mihai Eminescu era elev în 
clasa a treia de gimnaziu. Eminescu nu a lipsit de la nici o reprezentaţie a trupei Ștefaniei Tardini, mai ales că actorii erau români.  Astfel, 
între actorul Ion Lacea şi Mihai Eminescu s-a înfiripat o prietenie. Când trupa a plecat de la Cernăuţi spre Braşov, Eminescu a plecat cu 
ei. Ajunşi în Ardeal, Lacea l-a dus pe Eminescu acasă la Turcheş, la mama lui. La Turcheş, Eminescu s-a simţit foarte bine. A mâncat 
bulzul şi sarmalele mocăneşti, s-a plimbat pe Coasta-Vie şi a admirat costumele mocăneşti ale fetelor, pe care le-a comparat cu nişte zâne, 
cu nişte prinţese.
 Mihai Eminescu a revenit de multe ori la Turcheş, în casa Lacea, lucru pe care îl ştiu de la unchiul meu, Constantin Lacea.
 Către bătrâneţe, actorul s-a stabilit la Braşov, de unde venea vara, împreună cu soţia. Veneau cu trăsura la Turcheş s-o vadă pe 
bunica mea, Reveica Bobeş, verişoara lui. Aceasta era foarte bucuroasă când îl vedea  şi nu uita, la plecare, să-i taie din burduful cel mare 
câte o bucată de brânză trimisă din Dobrogea de bunicul. 
 Actorul Ion Lacea a murit în anul 1913.
 În anul 1935 tatăl meu a primit o scrisoare de la profesorul Constantin Lacea cu următorul conţinut: 
 
“Cluj la 12 iulie 1935 – Dragă nepoate, în anul acesta se împlinesc o sută de ani de la naşterea unui frate al tată-meu, Ion, actor foarte 
apreciat, deaceea m-am gândit să punem o placă comemorativă pe casa părintească din Turcheş, unde s-a născut actorul, cea de lângă 
Maier nr. 400. Pentru aceea am fost lunea trecută pe acolo şi am vorbit cu văduva care locuieşte acum în ea, dar ea nu mi-a dat un 
răspuns hotărât, rămânând să se mai consulte cu copiii ei. Nici nu prea înţelegea ea despre ce e vorba. Deaceea te rog vorbeşte cu copiii 
ei de ce e vorba. Dacă ei vor înţelege că şi pentru casa lor e o fală că în ea s-a născut un om de valoare. După ce vei termina cu ei, te 
rog scrie-mi câteva rânduri ca să dau lucrarea unui italian să graveze în marmoră textul cuvenit. Să nu te superi că nu te-am căutat, dar 
se făcuse târziu şi aveam o întâlnire la Braşov. Te salut cu dragoste, C. Lacea.”

 Nici tata n-a reuşit să-i lămurească pe noii proprietari ai casei, destul de ignoranţi. Acest refuz a fost o pierdere pentru Săcele.

Maria Bobeş 
Turcheş

ântilia „nume răscolitor de amintiri ce stăruie încă în mintea” şi în sufletul unor oameni cu tâmplele încărunţite sau în cei care 
îşi respectă trecutul.
Zi „ce ne îngenunche sfios sufletul pe mormântul trecutului nostru mocănesc”.

 Astăzi, sărbătoarea tradiţională a locului, apare  „ca o icoană” desprinsă din basme, „când plaiurile săcelene vuiau de chiote 
de bucurie, când toată suflarea mocănească îşi îneca, în ritmul unui „brâu bătrânesc”, a unei „chindii săltăreţe” sau a unei „lezeşti 
înflăcărate”, tot necazul zilelor petrecute departe de vatră”.
 Era, desigur, pentru toţi mocanii săceleni bucuria revederii şi, mai ales, pentru flăcăi bucuria închegării unui nou cămin.
Câtă frumuseţe trebuie să fi fost, în acele vremuri de mult apuse, splendoarea costumelor noastre naţionale, când „cămăşile albe ca 
zăpada, purtate de bărbaţi se înfrăţeau cu eleganţa costumelor femeieşti, purtate odinioară de împărătesele bizanţului”.
 Ce armonios va fi fost jocul tinerilor mocani, „cu obrajii oţeliţi de crivăţul Bărăganului” ori de arşiţa soarelui, veniţi din şesul 
Bărăganului, ori din bătrâna Dobroge, sau de pe plaiurile munţilor, ori din îndepărtatele stepe căzăceşti, sau de dincolo de Prut.
  „Sântilie” este forma populară a sărbătorii închinată Sfântului Ilie, aşa cum întâlnim în unele zone denumirea unor sărbători 
creştine: Sânpetru, Sântămărie, Sântoader etc. Această sărbătoare mocănească, „Sântilia”, şi-a luat numele de la sărbătoarea creştină a 
Sfântului Ilie, ce se prăznuieşte pe 20 iulie.
 „Sântilia” ca datare  se pierde în negura timpului şi a dăinuit peste veacuri cu unele întreruperi nedorite, în special, în secolul 
XX, în mai multe rânduri. În primele trei decenii ale secolului al XX-lea, în preajma celui de al II-lea Război Mondial şi în perioada 
comunistă. Apoi în perioada de după război, acestei serbări i s-a schimbat denumirea din „Sântilia” în „Târgul feciorilor”, pentru că nu 
plăcea unora. S-a găsit această formulă de compromis tocmai pentru a menţine această sărbătoare moştenită din străbuni.
 Praznicul de vară „Sântilia” a fost ales de mocanii de altădată să fie de Sf. Ilie -20 iulie-, tocmai pentru ca acesta să le fie ocroti-
tor al vieţilor şi al averilor. Această zi  afost aleasă de săceleni, pentru că Ilie este un sfânt îndrăgit de mocani, prin faptul că a dus o viaţă 
de pribegie asemenea lor şi că era „Omul lui Dumnezeu”, dar şi pentru că acum treburile şi grijile stânii erau mai mici. După ce mocanii 
mulţumeau lui Dumnezeu, la biserica de unde făceau parte, şi după terminarea Liturghiei, se incingeau  la joc. Tinerii mocani căutau să 
impresioneze pe cei prezenţi prin dansul lor, aşa cum reiese  dintr-o strigătură:

SÂNTILIA, GÂNDURI DESPRE
 O SĂRBĂTOARE A MOCANILOR SĂCELENI

(Lucrare prezentată la simpozionul organizat de “Izvorul” cu ocazia Sintiliei 2010)

S

PRIMUL ACTOR ROMÂN DIN ARDEAL – ION LACEA

I
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„Uită-te  lele la mine,
De ţi-o părea că joc bine
Să-ţi dai fata după mine; 
De ţi-o părea că joc rău,
Să ţi-o ţi cu Dumnezeu, 
Că nici pragul nu ţi-oi trece
Şi-oi găsi ca tine zece. „

 Iar cei căsătoriţi „ la un pahar de vin  şi la o vorbă bună” schimbau păreri, „negociau” căsătoriile, prin intermediul unor femei 
bătrâne numite voatre, şi puneau la cale diferite afaceri.

  
  
  

 Aşadar „Sântilia era un „joc popular”, dealtfel singura sărbătoare din an pentru mocanii săceleni, până la sfârşitul sec. al XIX-
lea, unde flăcăii de însurat jucau cu femei căsătorite întrucât fetele de măritat nu se arătau la joc, nici chiar pe uliţa satului. Dacă o fată 
îndrăznea să se arate la joc era aspru amendată de către comunitate, rămânând nemăritată, iar cel ce îndrăznea să calce această lege era 
luat în râs de tot satul. Nicolae Iuga Tudoran (1860-1932) descrie cum se serba „Sântilia” pe vremea copilăriei lui, în a doua jumătate a 
sec.al XIX-lea, astfel:
 ”Ca petreceri, oamenii mari, vara nu aveau altele, decât muntele şi Sf. Ilie -20 iulie-sau cum i se mai spunea „Sintilia”.Atunci 
se prindeau a juca tinerii însuraţi cu femeile lor, iar cei mai bătrâni priveau mulţumiţi de pe margini şi glumind sau despre felul cum 
joacă cei tineri...fetele nu se arătau la joc, ba chiar nici pe uliţă, ca să privească la joc, nu aveau voie. Făceau găuri în stobor, cât puteau 
vedea cu ochiul şi numai aşa puteau privi sau mai bine zis zări flăcăii şi pe trecători...” fapt întărit de una din strigături:

„Fetili dupîn Săcele
Se uită prin găurele”.

 Prin urmare fetele nu-şi cunoşteau viitorul soţ, cel ales de părinţi, şi nu aveau voie să-l refuze. Refuzul ar fi însemnat o necinste 
adusă părinţilor, de aceea ele trebuiau să plece capul în faţa voinţei părinteşti:”să ne hi adus ursu din pădure căta să-l ei”. Şi cu toate 
acestea nu se pomenea de divorţ. În schimb, după căsătorie, femeile aveau mai multă libertate, rămânând singure acasă cu toată greutatea 
gospodăriei şi cu grija copiilor.
 Întâlnim, aşadar, o sărbătoare unică în felul ei, deşi sinonimă cu horele din alte ţinuturi, păstrată din strămoşi cu sfinţenie, la care 
fetele de măritat nu puteau participa. De aceea, mai târziu, când obiceiurile s-au schimbat şi „Sântilia” şi-a pierdut din originalitatea ei, 
sărbătoarea s-a numit „Târgul feciorilor”
 În perioada interbelică se pierde o parte din  semnificaţiile sociale ale „Sântiliei”. De fapt ea nu s-a mai  ţinut aproape 30 de ani. 
Abia în anul 1930 un grup de intelectuali săceleni şi cu sprijinul Societăţii de Educaţie Fizică „Izvorul” reînviorează tradiţionalul joc 
mocănesc „Sântilia”, urmărind, prin această sărbătoare de vară, să se promoveze portul românesc, bucuria revederii şi, mai ales, pentru 
tineri bucuria închegării unor noi familii. De acum fetele participau alături de băieţi la joc. 
 „Târgul feciorilor” fosta „Sântilie” „ a devenit treptat, treptat o sărbătoare câmpenească cu manifestări artistice şi negustoreşti, 
departe de a mai fi ceva din ceea ce a fost odată.
 După evenimentele din 1989, desigur cu intenţii şi gânduri bune, Asociaţia cultural-sportivă „Izvorul” împreună cu Primăria, 
S.C.Electroprecizia S.A. şi alţi oameni generoşi şi inimoşi au revenit la vechea denumire a sărbătorii „Sântilia”, încercând să-i dea 
frumuseţea de altă dată, dar nu şi la ceea ce a fost ea odată. Nici nu se putea. 
 Celor de astăzi, Primărie, Şcoală, Biserică şi alte asociaţii, societăţi culturale,  ne revine datoria morală de a păstra şi cultiva, prin 
toate mijloacele ce ne stau la îndemână, aceste comori ale înaintaşilor noştri mocani săceleni. Nu avem dreptul să ne bucurăm de prezent 
dacă ne uităm trecutul! 

Părinte protopop
Gheorghe Dănuţ Benga

Grup de săceleni la o Sintilie în anii 30
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„TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ” - II

Conferinţă susţinută de Acad. Alexandru SURDU, în data de 10 Mai 2010, în Sala de festivităţi a Grupului şcolar ‚Victor JINGA’ Săcele

Domnule Primar,
Domnule Preşedinte al Despărţământului Astra,
Domnule Director,
Dragi elevi,  dragi prieteni,

m trăit multe clipe frumoase în 
Săcele şi în toate cele Şapte sate 
fiindcă am avut prieteni în fiecare 
dintre ele. Cunosc bine toate pădurile 

din jur, fiecare cărare, fiecare izvor şi fiecare 
dintre văile pe care au fost nevoiţi românii să 
se caţere... 
 ...Am avut ocazia să cunosc un filosof 
care se numea  Vasile Băncilă şi era origi-
nar de aici din Săcele. Familia sa, cu două 

generaţii înainte, s-a stabilit prin Bălţile Brăilei (unde mergeau cu 
oile la iernat), datorită reformei lui Cuza. El şi rudele, au rămas 
cu porecla de trocari (trocarii erau din Şcheii Braşovului şi de 
aici din Săcele) sau de mocani.  Spunea el: umblând numai cu 
oile, cu cârlibana în mână şi cu carabina. Însă aceşti purtători 
de carabină, erau şi purtătorii limbii române până în Peloponez, 
prin toate zonele unde erau vlahi - şi sunt şi astăzi. Căci românii 
din afara graniţelor noastre sunt mai numeroşi decât cei din in-
teriorul ţării. Mitropolitul Andrei Şaguna, de la a cărui naştere 
s-au împlinit  200 de ani, era de origine macedo-română. Deci 
era român din sudul Dunării. El se numea Mitroplit al Ungariei 
şi Transilvaniei. Pe vremea aceea erau mai mulţi români în Un-
garia decât în Transilvania. Astăzi se zice că nu mai este nici unul. 
Dacă va duceţi prin Ungaria, prin anumite zone, pe la Miskolt , 
de exemplu, o să auziţi vorbindu-se româneşte. În Bulgaria s-a 
declarat că nu mai există nici un român. Există doar unii vlahi, 
adică ţigani. Ori acolo, în partea de nord, a fost Belo-Vlahia,  în 
partea centrală era Mega-Vlahia (Vlahia Mare) iar în sud erau 
Olimpo-Vlahi. Prin vlahi, toată lumea ştie că se înţelege români, 
căci aşa se numea şi Ţara Românească: Valahia. Dar şi grecii au 
declarat că nu mai există vlahi. Unde au dispărut ?  Şi prietenii 
noştri apropiaţi din Republica Moldova declară că acolo nu sunt 
români.  Lucrurile sunt atât de evidente, încât ţi se pare că este o 
anomalie. Conducătorii noştri, când au făcut înţelegerile, le-au 
dat ucrainienialor nişte teritorii care nu le-au aparţinut niciodată 
zicând că, dacă tot intrăm în Europa ce mai contează dacă românii 
sunt în Romania sau în Bucovina de Nord, adică în Ucraina. După 
ce au primit teritoriile de la români, practic fără nici o luptă şi fără 
să le fi avut vreodată, primul lucru pe care l-au făcut au închis 
toate şcolile româneşti, au desfiinţat toate publicaţiile româneşti 
şi acum este chiar o interdicţie de a mai vorbi limba română pe 
acolo. Şi se poartă în aşa fel cu ei , încât oamenii sunt nevoiţi să 
părăsească zona şi să se ducă unde văd cu ochii. A fost o vreme 
când veneau toţi aici în România, ca la un fel de azil al sărmanilor.  
Machedo-românii , după care grecii plecau la vânătoare, prin 
munţii Pindului au ajuns în România. Au fost împroprietăriţi în 
Dobrogea. Dar dacă aici se spunea cândva că Bucureştiul este 
“Micul Paris” şi România se numea “Grădina Maicii Domnului” 
şi  veneau toţi la bine, acum încep să fugă toţi de aici. Nu numai 
că nu mai este bine să vii în Romania, dar fug şi românii de aici. 
 Ce se întâmplă însă cu tradiţiile noastre? Pornisem 
de la Vasile Băncilă care era de origine mocan. Discutam cu el 
problema tradiţiilor şi problema vânei româneşti reprezentată de 
populaţiile pastorale. Dacii care rămăseseră după luptele cu ro-
manii, erau consemnaţi în documentele vremii ca ‚păstorii roma-
nilor’. Cel puţin de două mii de ani se făcea păstoritul prin aceste 

zone. Şi Vasile Băncilă mi-a spus că a discutat cu Lucian Blaga. 
Printre altele fie spus, Lucian Blaga are lucrarea “Spaţiul miori-
tic”, în care aminteşte de zonele pastorale şi de tradiţiile pastorale  
ale românilor, pe care a dedicat-o lui Vasile Băncilă. Cine are curi-
ozitatea să mai citească o lucrare despre români şi despre cugetul 
românesc , mai ales despre simţămintele româneşti, este bine să 
citescă “Spaţiul mioritic” al lui Lucian Blaga. Povestea Vasile 
Băncilă că  Lucian Blaga a fost elev  al Liceului Andrei Şaguna. 
În vacanţele mai mici, nu se mai ducea în satul natal Lancrăm, ci 
rămânea în internatul liceului. Şi venea şi se plimba pe la Săcele. 
I-a mărturisit lui Vasile Băncilă că ideea cu  spaţiul mioritic  cu 
plaiurile ar fi fost din aceste locuri. Şi se pare că şi denumirea 
singurei publicaţii  consecvente pe care au avut-o secelenii  se 
numea şi se numeşte “Plaiuri Săcelene”. Denumirea de  plai are o 
conotaţie specială: prin  plai se înţelegeau dealurile de la graniţă, 
pe care le apărau plăieşii. Ori aici la Săcele noi ne găsim într-o 
zonă de genul acesta. Cine face excursii, cum am făcut noi, pe la 
Renţea şi pe valea Gârcinului, plecând din Piatra Mare, mai vede 
şi acum bornele de graniţă. Bornele acelea erau păzite de plăieşi şi 
locurile pe unde trecea graniţa se numeau  plaiuri . Lucian Blaga 
vorbeşte despre  plaiurile mioritice . Aici şi în Şcheii Braşovului, 
a avut ocazia să vadă costumaţiile autentice ale românilor, pe care 
aceştia le-au purtat cu mare mândrie. Acum, nu mai ştiu dacă pe 
la sărbători, cel puţin, se mai îmbracă cineva din Săcele în costu-
mele acelea superbe (mai ales costumele femeilor).  Erau exact ca 
în Şcheii Braşovului. 
 Şi poate ar putea reînvia aici tradiţia Junilor, tradiţia 
bărbaţilor necăsătoriţi sau de vârsta căsătoriei care formau nişte 
cete şi care umblau călări şi organizau nunţile, anunţau evenimen-
tele. Folcloristul George Pitiş povesteşte de toate acestea, când 
descrie nunta în Săcele. În zonele acestea care erau părăsite de 
persoanele în putere, plecate cu păstoritul la mari distanţe, în urmă 
rămâneau femeile, copii şi bătrânii ca să facă faţă situaţiilor de-
osebite. Târgul de fete nu era aşa cum se imaginează acum, adică 
se scotea fata la vânzare. De fapt era tocmită de către părinţi. Cea 
care mergea înainte se numea  voatra , adică peţitoarea care aranja 
înţelegerea. Ei bine, se căsătoreau, stăteau câteva zile, după care 
păstorul pleca cu turmele. Cum avea el curajul să-şi lase tânăra 
soţie, să-şi lase toată familia şi averea pe care o avea şi să plece? 
Exista o organizaţie a tinerilor care păzea toate acestea. Când mer-
geau către biserică, existau coloane şi când intrau în biserică îşi 
lăsau carabina la uşa bisericii şi câte unii stăteau şi păzeau. Aşa se 
păstrau tradiţiile. Era şi o vorbă: “fetele de prin Săcele se uită prin 
găurele”, căci ele erau închise, trăiau închise şi nu cunoşteu pe 
nimenea. Când se duceau la biserică, aveau pe cap un fel de glugă 
trasă pe ochi şi se uitau numai în jos. Când erau în mediul familial, 
în fiecare seară, după ce se termina munca, bătrânii începeau să 
povestească. Se ţesea o lume de basm a  trecutului nostru istoric, 
a credinţelor noastre adevărate. Nişte lucruri incredibile se spu-
neau aici şi cu vorbe bine chibzuite. De aceea şi Constantin Noica, 
mare filosof român, şcolit prin Germania şi prin Franţa, considera 
că cea mai frumoasă şi mai bogată limbă se vorbeşte în bordeie, 
unde trăiesc oamenii obişnuiţi, fiindcă ei au păstrat semnificaţiile
ancestrale ale cuvintelor. Ei nu au învăţat româneşte prin şcoli 
şi nu au învăţat după cărţile de gramatică, ci vorbeau aşa cum se 
vorbeşte. Şi dacă nouă, uneori ni se părea că unele cuvinte sunt
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stâlcite, de fapt stâlceala aceea  denota vechimea cuvântului şi 
accepţia lui deosebită şi transformările la care a fost supus. Căci 
de două mii de ani , păstorii aceştia care călătoreau cu caii şi cu 
oile lor, care se ascundeau în bordeie, vorbeau limba română şi 
fiecare cuvânt a fost parcă sculptat în piatră ca să rămână aşa 
odată pentru totdeauna. Se vorbeşte despre tezaurul filosofic al 
limbii române. S-a constatat că, mai ales în epoca modernă, fi-
losofia s-a înhdreptat către lingvistică, către limbă. Astăzi nici 
nu se mai poate face filosofie fără să faci consideraţiuni  asupra 
limbii. Dar problema aceasta a traducerii dintr-o limbă în alta şi a 
exprimării este foarte veche. Primul examen care s-a dat, a fost în 
legătură cu Vechiul Testament. El a fost tradus sub denumirea de 
“Septua Ginta” din ebraică în limba greacă, care era bine şlefuită 
şi avusese câteva sute de ani de limbă filosofică. Vechiul Testa-
ment, prin cuvintele greceşti cum au fost cuvântul logos, care are 
o încărcătură semantică deosebită, a pătruns şi a dominat vechile 
concepţii despre lume şi despre viaţă. Apariţia Evangheliilor, 
scrise în limba greacă (una singură a fost scrisă în limba aramaică, 
şi tradusă mai apoi în greceşte) a încetăţenit limba greacă, ca fiind 
limba oficială a creştinismului. Apăruse şi întrebarea :”Oare în 
ce limbă vorbeşte Dumnezeu ?”  Răspunsul era: “Vorbeşte limba 
greacă pentru că toate Evangheliile sunt în limba greacă.”  Cum 
se ştie, la început a existat o singură limbă, toţi oamenii vorbeau 
aceeaşi limbă. Oamenii fiind ambiţioşi, s-au gândit să ridice un 
turn,  prin care să ajungă până la Împărăţia cerului, fapt care 
L-a supărat pe Bunul Dumnezeu, care nu le-a dărâmat turnul, ci 
le-a amestecat limbile, astfel încât să nu se mai înţeleagă unul 
cu celălalt. Oamenii au abandonat construcţia , s-au împrăştiat 
pe tot Pământul şi au încercat să domine, fiecare prin limba lui. 
Neînţelegerile au dus la războaie care continuă şi astăzi. Există 
ceva în Noul Testament: în ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt prin 
care Bunul Dumnezeu a încercat să ducă vestea cea bună a Evan-
gheliilor pentru toate popoarele, a coborât deasupra Apostolilor în 
limbi de foc. Limbile acestea simbolizau faptul că fiecare apostol 
atunci când vorbea, vorbea pe înţelesul celor ce vorbeau limbi 
diferite. Aceştia îl înţelegeau. Fiindcă de fapt vorbea Duhul Sfânt 
prin fiecare apostol. Dar în ce limbă vorbea Dumnezeu? Şi au 
început marile traduceri ale Bibliei, în toate limbile. Este intere-
sant faptul că marele nostru filosof Constatntin Noica, care are o 
carte remarcabilă “Rostirea  filosofică românească”, porneşte de 
la primul verset din Evanghelia după Ioan :’’ La început a fost Cu-
vântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.’’ 
Şi a încercat, să meargă pe linia vechilor traducători : “Biblia lui 
Şerban” prima traducere integrală făcută de Şerban Cantacuzino 
şi cu ajutorul grecilor care se aflau la noi. A constatat Noica, că 
traducătorii nu foloseau termenii de astăzi ’’La început a fost 
Cuvântul...’’ ci spuneau: “Întru început”  fiindcă dacă spui ’’La 
început ...’’ te gândeşti că după aceea nu a mai fost Cuvântul. 
Dar  Cuvântul a fost dintotdeauna şi va fi întotdeauna. Particula 
aceasta întru este specific românească. Afară de asta, în loc de 
Cuvântul, în vechile traduceri se foloseşte termenul de rostire.  
Rostirea înseamnă  expresie, cuvânt dar înseamnă şi punere la 
rost, rostuire, rânduire exact aşa cum înseamnă cuvântul grecesc 
logos .Mai există un cuvânt acolo: început. 
 Cine urmăreşte Evanghelia după Ioan,vede că nu este 
vorba numai de început ci este vorba şi de sfârşit, Alfa  şi Omega, 
începutul şi sfârşitul. Deci şi aici ar fi trebuit găsit un cuvânt care 
să le spună pe amândouă. Şi cuvântul a fost găsit. Există un cu-
vânt românesc care sună puţin straniu, dar dacă ne gândim bine 
are o adâncă semnificaţie : obârşie. Obârşie  înseamnă şi început  
şi sfârşit. Se spune “S-au obârşit întru Domnul ...” adică “şi-
a sfârşit viaţa”. Şi iată cum sună prinul verset din Evanghelia 
după Ioan: ’’Întru obârşie era Rostirea ...’’ Fiecare cuvânt spune 
mult mai mult decât toate cuvintele din orice limbă. Şi suntem 

îndreptăţiţi să spunem că cel puţin în privinţa traducerii româneşti 
a primului verset din prologul la Evanghelia după Ioan , Dum-
nezeu vorbeşte cel mai bine în limba română. Acesta este poate 
un lucru surprinzător. Dar trebuie să ne gândim câ limba aceasta 
durează cel puţin de două milenii. A fost şlefuită, prelucrată, a 
fost cioplită şi din cauza aceasta în ea există un bagaj filosofic 
imens. Există tot bagajul tradiţiilor noastre, a populaţiilor pasto-
rale transhumante care mergeau din nordul Mării Negre până în 
sudul Peloponezului, pe tot teritoriul care fusese locuit altădată 
de traco-geţi. Din cauza acesta, istoricul Herodot spunea că  tracii 
şi geţii sunt cel mai numeros popor din lume, după inzi. Era o 
imensitate de populaţii care vorbeau aceeaşi limbă şi ocupau un 
teritoriu imens. Această limbă a ajuns până în zilele noastre şi se 
numeşte limba română. Strămoşii noştri au fost săraci şi năpăstuiţi 
de soartă căci pe aici au trecut toate pohoaiele de năvălitori şi 
ne-au făcut numai rău. Aici s-au construit cele mai puternice şi 
reacţionare imperii care, toate, au vrut să ne sfârtece. N-au avut 
ce să ne lase, dar totuşi s-au gândit la noi şi ne-au lăsat o comoară, 
pe care o putem numi tezaurul filosofic al limbii române, pro-
funzimile acestei limbi. Un tezaur pe care nu ni-l mai poate fura 
nimeni fiindcă el zace în străfundurile conştiinţei noastre, zace 
în sentimentele şi în simţămintele noastre. Ne-au lăsat un lucru 
atât de frumos încât ar trebui să fim mândri că suntem români. 
Nu să ne fie,cum le este unora, ruşine de acest lucru. Se spune 
că nişte grupuri de turişti cu bani care colindă lumea (îi vedem 
câteodată şi la Braşov umblând brambura pe străzi şi uitându-se 
la clădiri şi lăsând banii pe ici pe colo) şi tot umblau prin Orient, 
au ajuns într-un oraş al ghicitorilor. Şi erau acolo prezicători care 
îţi preziceau viitorul apropiat, viitorul mai îndepărtat. Erau alţii 
care preziceau trecutul. Şi unii care preziceau chiar prezentul. Nu 
am fi crezut treaba aceasta, dar, după revoluţia din 1989 ne-am 
dat seama că cel mai puţin cunoaştem prezentul, nu ştim ce se 
petrece cu noi. Ar fi bun un ghicitor care să  ne spună prezentul 
şi să ne spună ceva şi despre trecut. Turiştii mergeau numai la cei 
care preziceau viitorul. Unul dintre ei , care nu credea de loc în 
nici o ghicitorie, se gândeşte să meargă, ca să-şi umple timpul, 
la un ghicitor care ghicea trecutul. Îşi spunea: “o să-i dau câţva 
dolari să-mi vorbească despre bunicul dinspre tată, că şi aşa nu 
l-am cunoscut şi nu ştiu cum a murit.” S-a dus la prezicător, i-a 
dat banii, iar prezicătorul a început să povestească de una de alta. 
Prietenul nostru se plictisea de moarte şi îi spuse prezicătorului să  
mai scurteze povestea. Prezicătorul a scurtaat povestea şi i-a spus: 
“înainte să moară, bunicul tău s-a găndit să îngroape comoa-
ra în grădină.” Turistul întreabă: “Care comoară domnule ?”  
Prezicătorul îi răspunde: “Păi nu ţi-am spus domnule,  că găsise o 
comoară ...dar dacă nu ai fost atent...”; “Şi unde a îngropat-o ?” 
”În grădină, la rădăcina nucului.” Auzind aceasta, turistul nostru 
lasă totul şi pleacă la aeroport, să se îmbarce în primul avion. Per-
sonajul nostru a făcut greşela de a nu întreba nimic despre ceea ce 
avea să se petreacă în zilele următoare.  Ar fi aflat că avionul cu 
care zbura se va prăbuşi în ocean şi se vor îneca  toţi pasagerii. 
 Eu cred că , fără ghicitori, ar trebui să ne gândim acum 
la comoara pe care ne-au lăsat-o strămoşii noştri. Să începem să 
scormonim prin ea, să începem să povestim despre înţelepciunea 
care zace în tezaurul limbii române. Să încercăm să scriem, ca 
să devină învăţătură pentru toată lumea , “pre limba noastră cea 
frumoasă”  cum zicea cronicarul,  înainte ca alţii să ne alunge din 
istorie. Căci aşa cum zice un poet: “s-ar putea ca mâine să fie 
prea târziu”. 
 Şi să o folosim acum, “cât drumurile lumii mai au pe 
margini bucurii, căci mâine în zadar vom bate la porţi de suflete 
pustii.”  
 Vă mulţumesc.
(Redactare şi  adaptare după înregistrarea audio a conferinţei de către Prof. 
Dorel Cerbu)
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semenea lui Alecsandri şi Andrei Mureşanu, poeţii redeşteptării noastre naţionale, asemenea lui 
Eminescu, cel care ne-a descoperit şi ne-a cântat ca nimeni altul, în nemuritoarea sa Doină, suferinţa 
ce ne-o lăsară părinţii din părinţi, asemenea lui Alexe Mateevici, primul rapsod basarabean emble-

matic, care intona imnul limbii române din vechile Cazanii şi din jarul vetrei ţărăneşti, Grigore Vieru, ivit pe 
malul drept al Prutului chiar în anul în care se năştea un alt mare poet moldovean, Nicolae Labiş, este un aed 
venit pe lume să cânte tristeţea sfâşietoare şi fără de speranţe a românilor din Basarabia şi, în chip anume, a 
românilor de pretutindeni.
 Poezia lui Grigore Vieru, de o irezistibilă forţă de atracţie şi de mister al existenţei, a dăruit şi 
continuă să dăruiască cititorilor de toate vârstele, din întreg spaţiul românesc, nenumărate “duminici” ( vezi 
poezia “Sunt omul duminică” ), de înălţare estetică a sufletului spre tot ce e omenie şi frumos, adevăr şi 
înţelepciune, bunătate şi demnitate, armonie şi sacru, dar nu şi puţine “duminici” încărcate de dramatism şi amărăciune, de nelinişti so-
ciale, spirituale, ecologice.
 Într-un dialog-sinteză de toată frumuseţea şi sinceritatea, inclus în volumul antologic “Strigat-am către tine” , din 2002, din 
colecţia “Biblioteca de aur”, Grigore Vieru îşi dezveleşte la limită sufletul şi cugetul, rostind, despre sine şi despre alţii, adevăruri dintre 
cele mai intime, mai răspicate şi mai crude, cum ar fi: “Eu cred cu adevărat că nu sunt un mare poet, ştiu că nu am geniu. Sunt un poet. 
Românii au numai două genii: Poetul anonim şi Eminescu  Două sunt “partidele” care au fuzionat în unul singur în inima mea – Limba 
română şi Muzica – pe care nu le voi părăsi nicicând”.
 Grigore Vieru e poetul conciziei desăvârşite, al sugestiei absolute, al celei mai frumoase metafore şi analogii existenţiale, e 
poetul situaţiilor-limită, al poantelor şi aforismelor scăpărătoare, ca în poeziile  “Formular”, “Făptura mamei”, “Nu am, moarte, cu tine 
nimic”, “Legământ”;  e poetul paradoxurilor, care ştie să vadă dincolo de aparenţe;  e poetul Dorului însetat de alte doruri arzătoare:  dor 
de limba română statornicită pentru totdeauna, dor de neam românesc întregit, dor de baştină şi de patrie prosperă, dor de neam mioritic, 
toate acestea învăluite într-o copleşitoare muzicalitate nostalgică pe care o poate genera doar Frumosul de suflet şi de cuget, de pământ 
şi de cer, Frumosul de viaţă şi de cealaltă parte a vieţii.
 Întreaga lirică a lui Grigore Vieru – şi cea pentru copii şi cea pentru cei maturi – este în acelaşi timp un dialog lin, o interogaţie 
de la un capăt la celălalt, un dialog continuu cu subiectul sau obiectul evocat şi cu cititorul însuşi. Titlul unui volum de referinţă din 1980 
– “Fiindcă iubesc” – reprezintă un răspuns poetic inspirat la întrebarea rămasă în afara copertelor:
“-  De ce a scris atâta despre mamă, iubită, plai şi grai?” 
 Răspunsul e unul şi răspicat: 
 “- Fiindcă iubesc!”
 Poetul dialoghează cu oricine şi cu orice, cu toate şi cu tot, începând cu Dumnezeu şi terminând cu Iuda şi cu Moartea, începând 
cu firul de iarbă şi terminând cu “firul de stea” şi cu Luceafărul. Aproape toate poeziile dedicate mamei sunt construite din dialoguri 
directe sau indirecte, din vocative, din spovedanii şi invocări, cu scopul de a “topi” acea distanţă dintre mamă şi fecior, de a face mai vie 
imaginea celei care o întruchipează pe susţinătoarea fiinţei româneşti.
 În volumele de versuri de după 1989, discursul liric în dialog al lui Grigore Vieru a suferit anumite modificări, a devenit mai 
direct, mai polemic  şi ironic, mai pamfletar şi publicistic, mai demascator şi incisiv:
 “Sunt Prutul singur şi istoria,
 Ghimpata sârmă îl răneşte,
 Îl suge de-o vecie marea
 El de-o vecie izvorăşte!”
 Despre sine, poetul afirmă că “vine din munţii latiniei, deci şi scrisul îi e latin”.
 În ultima vreme, fiecare vers pe care îl tipăreşte e o replică tăioasă, un strigăt existenţial al unor adevăruri de neclintit:
 “Da, graiul mi-i sfânt
 În viaţa mea el nu e un turist,
 E chiar Patria,
 Într-un cuvânt
 Sunt Na-ţi-o na-list”
 Ca orice artist mare, Grigore Vieru s-a îndreptat spre ce e mai bun , mai frumos din sursele de inspiraţie de pretutindeni: din 
poezia populară, din Eminescu, din iluştrii reprezentanţi ai poeziei tradiţionalist-clasice, din marii poeţi moderni şi postmoderni, cu alte 
cuvinte a tradus în viaţă crezul artistic al lui Picasso: “Iau ce-mi trebuie de unde găsesc, exceptând propriile mele opere”.
 După cum reiese dintr-o mărturisire a poetului, el ştie să-şi cinstească cu pioşenie înaintaşii: “Ei, numai ei, înaintaşii mi-au dat 
şi îm dau tărie şi cred în frumuseţea neamului meu”. La întrebarea:  “Ce înseamnă a fi poet în Basarabia?” , Vieru a ţinut să precizeze:  
“Înseamnă să nu te împaci cu pocirea limbii Române, înseamnă să te miri veşnic de minunile terestre şi cereşti, înseamnă să nu te împaci 
cu falsificarea istoriei neamului, înseamnă să îndemni lumea, prin scrisul tău, să creadă în izbânda Dreptăţii noastre”. ( poezia “Dreptatea 
este în noi, În noi duşmanul începe!” )

LUCRARE ÎN CUVÂNT

- 75 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru ( 1935-2009 ) -
“Dacă măicuţa ta,
Dacă limba strămoşilor tăi,
Se află în Patrie
Nu e ţară mai minunată
Ca Patria ta! “

A
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 Păstrând proporţiile, Grigore Vieru şi generaţia sa reprezintă pentru Basarabia, această provincie românească năpăstuită mereu 
de istorie, ceea ce a fost la începutul secolului XX generaţia lui Octavian Goga pentru Transilvania. Asemănarea de destin are şi o prelun-
gire în plan poetic: poezia se întoarce la un limbaj mai simplu, îşi asumă deliberat un mesianism naţional. Acest poet, născut de miresmele 
şi durerile pământului său aşezat în calea vânturilor, nu se sfieşte să-şi poarte tragedia şi iubirea pe faţă. Poetul Adrian Păunescu afirmă 
că poezia lui Grigore Vieru a făcut mai mult pentru unitatea naţională a tuturor românilor decât toţi politicienii şi toate armatele la un 
loc. Chiar situaţia existenţială a lui Vieru seamănă până la identitate cu situaţia poporului român: mereu ameninţat, mereu fragil, mereu 
suferind şi mereu nemuritor,
 Faptul că el s-a născut la sat, că vine dintr-o provincie românească luptătoare, că are cultul limbii, al mamei, al neamului nostru 
întreg, faptul că a venit mai devreme cu poezia şi cu pasul printre noi, urmând cu perseverenţă, înainte şi după 1989, itinerariile tânărului 
Eminescu, faptul că a ştiut să topească în metalul nobil al artei sale profunzimea verbului eminescian şi energia lui Octavian Goga şi a 
lui Al. Mateevici, faptul că şi-a asumat riscul ( cu preţul vieţii şi libertăţii sale ) de a nu pactiza cu duşmanii limbii materne, ai neamului 
său trăitor în toate provinciile istorice româneşti, faptul că a urmat marea tradiţie a poeziei naţionale, toate acestea şi multe altele fac din 
Grigore Vieru o personalitate puternică, un poet-simbol al redeşteptării inimilor şi sufletelor noastre “din somnul cel de moarte”, un arc 
de boltă la templul culturii naţionale.
 Ce fericiţi trebuie să fie oamenii care trăiesc cu desăvârşire din bucuria creaţiei! Grigore Vieru este un astfel de om, el trăieşte 
din gândirea unor metafore, a unui aforism, a unor adevăruri, a unor legităţi psihologice, specifice naţionale, din îngânarea unor cântece 
de dor îndurerat. O mărturiseşte el însuşi într-un interviu-profesiune de credinţă: “Continuu să trăiesc din pâinea metaforei, mai exact din 
bucuria creaţiei. Dacă nu aş avea acest minunat refugiu spiritual, cred că aş înnebuni!”
 Într-adevăr, dacă nu ar avea bucuria creaţiei, ce altă bucurie ar putea să-l însufleţească şi să-l înaripeze pe un veritabil Poet, care, 
zi şi noapte, “se răstigneşte” benevol pe crucea de aur a Frumosului, a frumosului poetic, înţeles ca religiozitate a spiritului şi ca adevăr 
suprem? E tocmai concluzia la care ajunge şi criticul G. Călinescu: “Poezia produce fericire şi încă una superioară”. “Cu cât o operă este 
mai poetică cu atât este mai adevărată”, spunea Novalis. 
 Opera lui Grigore Vieru este poetică până “în măduva oaselor” celor mai frumoase metafore din care poţi trăi ca din pâine – vor-
ba scriitorului. O adevărată profesiune de credinţă, cu caracter profund patriotic conţine următoarea afirmaţie din confesiunea poetului, 
intitulată “Văd şi mărturisesc”: “A vorbi sănătos limba pe care păstorul Mioriţei ne-a lăsat-o scrisă în ţărână cu băţul, cu un băţ fermecat, 
iar Eminescu, pe cosmica nemărginire, cu o pană măiastră, muiată în aurul Luceafărului, a vorbi sănătos limba mamei este o datorie. O 
datorie patriotică!”

Prof. Florica Lupu

CENTENAR VICTOR TUDORAN – RESTITUIRI

PROBLEMA “CASEI NAŢIONALE”

şa după cum spuneam şi în numărul trecut al revistei noastre, anul acesta se îm-
plinesc 100 de ani de la naşterea publicistului săcelean Victor Tudoran, personali-
tate marcantă a vieţii culturale de pe aceste meleaguri, întemeietorul publicisticii 

săcelene. Victor Tudoran este autorul a numeroase articole publicate în revistele pe care 
le-a fondat şi pe care le-a condus, aici la Săcele ( “Viaţa Săceleană” şi “Plaiuri Săcelene”) 
, articole în care a abordat teme dintre cele mai variate, multe dintre ele de mare actualitate 
pentru comunitatea săceleană din acea perioadă. Indiferent că era vorba despre probleme 
sociale, economice, de educaţie sau culturale, Victor Tudoran nu a abdicat niciodată de la 
ideea de a fi un fidel reprezentant al intereselor şi aspiraţiilor săcelenilor săi, pentru a căror 
propăşire economică şi socială a luptat întreaga viaţa. Articolul pe care îl reproducem astăzi 
a apărut în revista “Plaiuri Săcelene” nr. 3, din martie 1935, şi stă mărturie celor spuse mai 
înainte:

 Printre cele mai arzătoare probleme ce preocupă intelectualitatea săceleană de 
câţiva ani încoace, este fără îndoială şi mult dezbătuta problemă a “Casei Naţionale” din 
Satulung. Această chestiune în cursul anilor – ni se pare vreo zece – a fost pusă de atâtea ori, 
încât lumea a început să nu se mai intereseze de ea, devenind un fel de basm sau mai bine zis 
povestea cu “cocoşu-roşu”. Deasemenea, locul unde trebuia să se clădească această “Casă 
Naţională” a variat în decursul anilor, după cum se schimbau şi membrii Despărţământului 
Astra Săcele, ajungând când mai aproape, când mai departe de Biserica-Nouă, astfel trans-
formându-se într-o adevărată “ Casă Fantomă” aflătoare în tot locul şi nicăieri.
 Fiindu-ne teamă ca această “Casă Națională” să nu intre cumva în legendă, am hotărât 
să dezbatem această problemă deosebit de importantă pentru viitorul Săcelelor, privind-o prin prisma celei mai sincere obiectivităţi. 
Chestiunea fondurilor destinate clădirii acestei case, o vom trata într-unul din numerele viitoare ale revistei.
 În rândurile de mai jos vom cerceta obiectiv unde s-ar putea clădi această “Casă Naţională”, pentru a îndeplini în aadevăratul 
înţeles al cuvântului nobila ei menire.
 În decursul anilor din urmă- după cum am scris mai sus – s-a vehiculat ideea construirii acestei case în mai multe locuri, între 
care- cele mai principale şi asupra cărora s-a stăruit mai mult – sunt:

A
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1. în Cernatu, în apropiere de piaţă
2. în Satulung, în apropiere de Biserica-Veche
3. lângă Primăria din Satulung
4. vis-à-vis de Şcoala de Industrie Casnică din Satulung
 Dar să vedem întru cât corespund aceste locuri scopului propus.
 Situaţia geografică excepţionaală a celor patru sate săcelene- înţeleg Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung care, fiind aşezate unul 
lângă altul, formează un sat lung de peste 8 km – nu permite clădirea unei “Case Naţionale” în Cernatu deoarece, fiind la o distanţă prea 
mare de centrul populaţiei româneşti din Satulung, pe deoparte, iar Turcheş şi Baciu, pe dealtăparte, nu şi-ar îndeplini cu folos misiunea, 
ajungând în curând a fi privită ca un obiect de muzeu.
 Deci locul de la punctul 1 cade sigur.
 Rămân acum cele arătate la punctele 2, 3 şi 4, asupra cărora am putea să discutăm mai mult.
 Locurile indicate la punctele 2, 3 şi 4, adică lângă Biserica-Veche, lângă primărie sau vis-à-vis de Şcoala de Industrie Casnică, 
nu pot fi acceptate pentru singurul şi puternicul motiv că  nu corespund.
 Cum vi s-ar părea o “Casă Naţională” clădită undeva în apropiere de Biserica-Veche, fără o fațadă la şosea, fără un pic de 
plantaţie în jur şi fără măcar a fi în mijlocul satului? Ar fi o a doua casă de cetire, cu un rol la fel de redus ca şi al actualei case de cetire. 
Câţi intelectuali de la Biserica-Nouă ar cerceta acesată “Casă Naţională”?  Exact atâţia câţi cercetează actuala casă de cetire Biserica-
Veche, adică niciunul. Atunci, rolul ei ar fi egal cu zero.
 Dacă această Casă Naţională s-ar clădi lângă Primărie sau vis-à-vis de Şcoala de Industrie Casnică, eficacitatea ei ar fi şi mai 
redusă. Astfel, înghesuită între locuinţe ungureşti, fără un loc de plimbare în jur, fără o fațadă demnă, cuprinsă într-un lung şir de case 
curat ungureşti- aproximativ vreo 2 km în sus şi în jos – ar indica printre altele şi o completă lipsă de simţ săcelean din partea românilor 
din comitet.
 În urma celor tratate mai sus veţi zice- şi pe bună dreptate – atunci unde să se clădească viitoarea “Casă Naţională”? Răspundem 
răspicat: Pe locul destinat, în Grădina Domnească, pentru parc.
 Închipuiţi-vă ce măreţ ar fi un parc bine îngrijit, împrejmuit cu gard din brad pitic, în mijloc cu impozanta clădire a “Casei 
Naţionale” iar de jur împrejur rondouri de flori şi bănci de odihnă! Această privelişte, competată cu o alee bine îngrijită, care ar trece pe 
lângă terenul de sport şi ar face legătura cu şoseaua din faţa Casei de Cetire, ar fi cu adevărat ceva demn de fala , renumele şi bunăstarea 
de odinioară a bătrânelor Săcele. Mai având şi destul loc în jurul ei, se pot împroprietări familii de români, formându-se astfel cu timpul 
un centru curat românesc. 
 Afară de cele arătate mai sus, are marele avantaj de a se afla în imediata apropiere a bisericii Sfintei Adormiri ( adică Biserica-
Nouă ) care, datorită minunatei picturi- executată de regretatul pictor braşovean Mişu Pop – a fost trecută printre monumentele istorice 
ale Ţării, precum şi în vecinătatea terenului de sport Isvorul, unde tinerimea Săcelelor face educaţie fizică.
Este lucru ştiut că cei trei factori cu greutate cari fac fala unui popor sunt: credinţa, educaţia intelectuală şi educaţia fizică.
Nici nu se putea o împrejurare mai fericită decât problema pusă astăzi de noi, care, grupând cele trei elemente principale, înţelegem 
credinţa, cultura şi sportul, n-ar mai rămâne decât o activitate unită şi armonioasă din toate trei părţile, pentru a ridica Satulungul.
 Iată de ce este de dorit a se trece peste interesele mărunte de vederi personale sau politice cel puţin acum când este vorba de o 
instituţie culturală de utilitate publică ce va dăinui prin vremuri şi după care ne vor judeca generaţiile viitoare pentru că, orice s-ar spune, 
noi nu vom putea trăi … cât “Casa Naţională”.
 Având în vedere interesele superioare ale săcelenilor, suntem convinşi că şi Excelenţa Sa, dl. Ministru Alexandru Lapedatu, va 
fi de acord cu noi, intrând astfel definitiv şi merituos în istoria culturală a Săcelelor şi sprijinind ideea  “ca viaţa românească săceleană 
să se refacă”.

Victor Tudoran

e cînd am ieşit la pensie limită de vîrstă, cincizeci de 
ani, am devenit mai înţelept. Decît regele Solomon. De 
aceea sunt cunoscut, recunoscut şi respectat de toată co-

munitatea. Din bar. Prefer, chiar şi la vîrsta aceasta a senectuţii 
numită pe drept cuvînt a treia tinereţe, o blondă plină de caracter. 
Aşa am fost învăţat, iar la rîndul meu i-am iniţiat pe alţii în tainele 
esoterice ale vieţii, nemţeşte i-am disciplinat. Dacă n-ai caracter, 
eşti pişdrinkwasser.
 - Să trăiţi bine! Apăi nu mereţi la vot, domnilor?!
 - Cum nu, numa’ doar să gătăm încă o ispită blondă.
 - Încă una şi mă duc. Da’ imediat e 9 şi se-nchid urnele, 
domn’ colonel!
 - Corect. No, măi Văsălie, nu geaba oi făcut tu armata cu 
mine, se cunoaşte gîndirea logică, de soldat instruit.
 Văsălie este un exemplu de aplicaţiune ghespre avan-
tajele sistemului educaţional modern şi românesc, mai ales că e 
văcarul  satului. O făcut mai întîi numa’ opt clase, cîte erau nece-
sare să înveţe alfabetul înainte să-l ie în armată. O fost la dlilibau, 

că de altfel era băiat săritor,  muncitor şi respectuos cu ofiţerii. La 
tîrnacop şi la lopată era fruntaş, cu care grad s-a liberat după un 
an şi patru luni. Aşa era pe vremuri. Şi ce vremuri! L-am convins 
să se înscrie în partid, apoi la o şcoală de ucenici cu specializarea  
lucrător prin aşchiere, că asta era singura opţiune a  şcolii din 
cauza unui maistru mecanic ce se apropia de pensie şi nu se putea 
schimba profilul. După lovitura aia de stat ce-i zic unii revoluţie, 
la nu-ş ce vreme, partidul, minte luminată, l-o sfătuit să se înscrie 
la seral, pe rută progresivă, dacă tot e zelos şi lipeşte afişele elec-
torale întocmai şi la timp. În mileniul trei începuse moda cu liceul 
şi tătă lumea era musai să-l facă. Chiar dacă la un test numit de 
fruntaşul nostru HIQ, adică de înaltă inteligenţă, a ieşit CES, un 
fel de cerinţe speciale. Şcolile de ucenici dispăruseră,  şcolile pro-
fesionale se desfiinţaseră, idem Şcolile de Arte şi Meserii ori sin-
gura opţiune pentru cei cu CES rămăsese liceul. Apoi facultatea, 
desigur. Uite aşe o gătat Văsălie al nostru liceul la vreo douăzeci 
de ani după ce armata îi deschisese mintea că este un soldat bun
şi instruit care serveşte patria. O încercat apoi la bacalaureat de

PARTIDUL MINTE
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vreo două ori, dar după competenţele orale trecute încrezător, cu 
zîmbetul pe buze, pentru că s-a prezentat, nu s-o putut prezenta 
la scris că n-avea cine scoate vacile la păşunat şi era bai mare cu 
vădanele din sat. Că atît le-o trebuit, să afle că vacile lor stau acasă 
pentru că Văsălie s-o dus la bacalaureat. L-or făcut pe Văsălie cu 
ou şi cu oţet, cum le-o venit la gură,  „amu îi doftor şi poticar de 
vaci olandeze din Maramu”. 
 Să nu credeţi că dacă e zi de vot la noi, pe valea Izei, 
bodegile trag oboanele, gonesc muşterii fideli şi toată lumea 
şomează. Aşa o fi zăcînd litera în legea aia electorală, da’ cîte 
nu zice ea şi nu se respectă. Că nu mai e pic de respect în ţara 
asta pentru oamenii care au trudit o viaţă. Care au tot votat 
conştiincios din 6 martie ‘45, de la tătucu Groza şi primul guvern 
democratic impus de tătucu Stalin încoace pentru viitorul lumi-
nos şi strălucit al patriei. Care au crezut sincer şi naiv. Care într-o 
prealungă sforţare n-au ratat nici o votare. 
 Prima dată m-a prins în Armia română. Sculaţi, frezaţi 
şi încolonaţi cu noaptea-n cap, cu cîntec înainte marş! La ora 
6 punct începea votul, iar la  8 se raportase că Armata a termi-
nat votarea. Trecute fix. Emoţionat şi transpirat de importanţa 
incomensurabilă a votului pe care ţara îl cerea insistent de la 
mine, avivat de entuziasm şi curiozitate maladivă, soldat parşiv şi 
neinstruit, am tras cu ochiul la ceasul Popeda, cadoul pe care mi-l 
făcuse bunicul la terminarea liceului. Era 9 şi o ţîră. Da’ n-am spus 
la nimeni. Ce, parcă secţia de turnătorie la care lucra nevastă-mea 
nu se angajase din proprie iniţiativă să lucreze foc continuu în 
ziua legală de repaos, duminica, dar să şi voteze 100% tot pînă la 
ora 9? Am întrebat-o dup-aia, cînd s-o ţîpat sara-n pat lîngă mine, 
“măi, femeie, tovarăşa inginer, gătat votul pîn’ la 9 cum o zis 
partidul? “ Da’ coasta de drăcuşor o tot îmboldea. Şi pe ea şi pe 
mine. “Călca-te-ar nevoia, Doamne iartă-mă, cu votul şi partidul 
tău, şi  vrai barbate, să-ţi torn o minşună în sfînta zî de duminecă, 
dăstul c-am robotit tătă zîua în loc să ne hodinim... Şi faşi?... Şezi 
molcom, barbate, şi nu puni mîna că-i pacat!...” Păcat, nepăcat 
eu nu mă lăsam. Că eram tînăr locotenent în putere. Nu ca acum. 
Colonel în rezervă.
 Acum fac politică, doar asta mă preocupă de cînd am 
ieşit la pensie şi statul mi-a recunoscut valoarea prin mii de de 
euro lunar. Ce altceva să fac? Să tricotez? Croaziere? Afaceri le-
gale cu armament? Firme de pază şi protecţie? Nu are rost să 
pierd timpul cu mărunţişuri. Poate o să intru în politică, doar la 
asta mă pricep.
 Am votat, dacă număr intelectual pe degete, de vreo 30 
de ori. Cel puţin. Fără să mai socotesc şi turul al doilea de scrutin 
apărut ca scaiu de curînd. Ciudată invenţie aşa zis democratică. 
Înainte vreme nu mai pierdeau oamenii muncii timpul unic, se 
mergea la sigur şi ieşeau din prima. Recunosc acum, în al doişpelea 
ceas, spăşit, cu mîna dreaptă pe inimă şi stînga pe Tu şi Tuborg, 
că nu prea ştiam cu cine votez. Nici nu conta, era sarcină de par-
tid. Trebuia să-mi exercit conştiincios dreptul şi îndatorirea de 
cetăţean şi membru. Şi încă ce membru! Trebuia ca eu şi Budulea 
Taichii, intelectuali fini şi fii ai satului, să dăm exemplu. Pozitiv. 
Mi-e greaţă. Îmi vine să vomit. Rîgîi decent şi intelectual. În fos-
ele nazale mii de înţepături îmi gîdilă părul din nas. Am înghiţit 
însetat de amintirea vremurilor bune, lacom, fără să respir, o 
juma’ de halbă. Sau o fi de la spumă? D-aia trebuie să presar niţică 
sare pe gulerul de fix două degete. Alb şi imaculat.    
Întotdeauna la vot îmi îmi iau costumul, cămaşa de ginerică, cu 
guler alb, imaculat şi cravata. Partidul minte luminată aşa ne-a 
învăţat din ‘45 pînă-n ‘89. Ăla partid, nu putregaiurile astea de-
acum de care n-a auzit nici nevoia:  P.R.S.D.R., P.A.P., P.F.D., 
P.P.P., P.N.D., P.F.D.R. Invenţii drăceşti să sucească minţile oame-
nilor de bună credinţă. Eu cred în cine cunosc. Păi nu-l ştiu eu pe 
tovarăşul Iliescu de la Editura Tehnică, după ce l-au dat jos de n-a 

mai fost prim secretar la Timiş, c-a avut curajul să spună adevărul 
despre corupţie şi corupţi într-o plenară a partidului? E  leat,cum 
moşu’ meu, tataia, da’ nu le-a trecut văleatul. M-am certat abitir şi 
cu nevasta pe tema asta, ea e naivă şi a prostit-o opoziţia. Mai să 
ajungem la divorţ. Politic nu reuşesc s-o dovedesc nici cum. 
 Acum mă duc să-l votez! Da’... „eu... pentru cine 
votez?...” Mă ridic hotărît de la masă. Picioarele ei scîrţîie pe 
duşumeaua capitalistă de răşinoase, din perioada interbelică, 
veche dar rezistentă încă. Picioarele mele tremură de nerăbdare şi 
genunchii încadrează decent un picior de masă, dezvelit impudic 
de faţa de masă alunecată licenţios. Halbele clinc-clinc, ţiling-
ţiling, zurgălăi la sania lui Moş Crăciun. Mă ia aşa, o ameţitoare 
euforie politică. Cred că e de la tensiunea oscilantă şi bahică. 
Radu, grijuliu,  mă prinde de braţ. Sughit printre scaunele ce se 
învîrt ca la carusel şi se-mpiedică de mine..
 - „Nu mă-npinge c-ameţesc!” 
 - Loşon, loşon, numa’ncet, domnule draghe!
 Erjikeneni, barmaniţa, la cele peste o sută de kile ale sale, 
impune respect de la distanţă. Cu auzu-i fin, a remarcat zgomotul 
de halbe supărate la masa noastră.  Duce lejer cîte cinci halbe într-o 
mînă, una pe fiecare deget viguros şi butucănos ca o coadă de cio-
can. Cu pieptul pietros la-naintare, deschide pîrtie printre muşterii 
binedispuşi şi neatenţi. Ierte-l sfîntul pe cel căscat de nu se fereşte 
din traseul ei, mai bine s-ar contra unei locomotive cu aburi, die-
sel sau electrice. Te trosneşte vijelios având grijă să-şi anunţe cu 
francheţe intenţiile. ‘’Pardon la mine, pardon la mine!’’. Cînd o 
superi, dă cu pumnul. În tejghea, de joacă halbele tontoroiul din 
inerţie o jumătate de oră. Unii cunoscători mărturisesc din proprie 
experienţă, de bună voie şi nesiliţi decît de conştiinţa admirativă, 
că e mai bine să-ţi spargă o halbă-n cap, decît să primeşti un pumn 
în meclă. Dar asta e o chestie de opţiune. Altminteri e o femeie 
cu suflet de aur. Întotdeuna are grijă de mine şi mă creditează 
pînă vine pensia. Că nu e bine să spui adevărul despre pensii, mai 
ales naţionalităţilor conlocuitoare care se vor simţi discriminate. 
Lumea din ziua de azi e invidioasă şi interpretează greşit munca 
depusă pentru patrie, partid şi popor, pentru iubitul conducător. 
Oricum, îmi plac unguroaicele de pe la noi, s-au dat pe brazdă 
chiar dacă-s ude mereu.  Ca să nu rămînă ne, s-au măritat cu 
românaşi. Uniţi, majoritari şi potenţi. De-ar fi la fel şi în politică!
 - Te-ai hotărît cu cine votăm? - mă repune Radu pe tapet, 
luîndu-mă protector de braţ pentru a mă aşeza pe acelaşi scaun ce 
scîrţîie teribil, precum economia noastră de veşnică tranziţie. Ca 
mine, pensionar şi, vorba poetului, rătăcitor, cu ochii tulburi, cu 
trupul istovit de cale, prin hăurile promisiunilor electorale.
 - Da’ tu cu cine votezi?
 - Mă cunoşti, n-am niciun secret. Cu Schimbarea la Faţă. 
Istoria se scrie şi modernizează numai aplicînd teoria schimbării.
 - Aşa crezi?
 Am încredere deplină în el. A fost profesor de istorie, 
socialism ştiinţific, economie politică la Academia Ştefan Gheo-
rghiu. Plus filosofie. Materialist dialectică e drept, dar ce contează,  
are viziunea însumării faptelor. A recunoscut că n-a fost simplu 
Profesor, a avut epoleţi cu un grad secret, atît de enigmatic, încît 
este pensionar de la 45 de ani. La cerere, plus salarii compensate. 
Ce pensie are, nu întrebaţi. E un mister chiar şi pentru prietenii cei 
mai apropiaţi. Prietenii ştiu de ce. 
 - Musai. Schimbarea e motorul progresului, e factorul 
dinamic al dezvoltării sociale, e şutul în cur pe care-l primeşte 
societatea pentru a face un pas înainte. Năică, uită-te în jur şi 
ia aminte! Lupul îşi schimbă părul, şarpele pielea, bebeluşul se 
schimbă de două-trei ori pe zi. În tinereţe cîte mîndruţe ai schim-
bat, mai poţi să ţii minte? Dar şefi pînă ai ieşit la pensie?... Ca să 
te duci la oraş te schimbi de haine, pe noi ne-au schimbat alţii mai 
tineri, politicienii schimbă partidele, pînă şi prezervativele le
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 schimbi...
 - Corectă asocierea. De la mine citire: orice partid e un 
prezervativ care-şi protejează membrul introducîndu-l într-un 
loc călduţ, într-o funcţie. Sau pe o listă. De europarlamentar, de 
uninominal, de miniştri sau secretari de stat, de ...
 -... mîine-poimîine o să schimbi lumea asta cu alta.
 - Puşchea pe limbă-ţi, cobe! Mai pot. Să fac politică. 
Tare mi-e, Radu  mamii, Radule, c-o să ne iasă pe nas schimbarea 
şi preschimbarea. E ca berea caldă agitată inutil, superfluu, în van 
şi degeaba. Face spumă în exces şi rîgîi des după ea. 
 Ieşim împăcaţi cu soarta. Cu politica nu. Doi paşi la stîn-
ga linişor şi alţi doi paşi la dreapta lor. Pămîntul se clatină cătinel 
ca deplasat de la axa lui în urma vreunui păcătos de tsunami. Pre-
cis a mai fost o ţîră de cutremur în Indonezia, de l-am resimţit noi 
în Maramu. Radu sughite pe larg şi-un semn cu cotul face. 
 - Fii antenă la muierea ta! - mă avertizează înţelept ca 
orice becher experimentat - Cam tîrziu se duce la vot... 
 E o remarcă demnă de preşedintele Biroului Electoral 
Central, grăbit să anunţe statistica voturilor anulate.
 - Aş, fii solemn! A fost dimineaţă, înainte de a merge la 
biserică. Acu’ mă caută pe mine, că sunt plecat să votez de patru 
ore, ori în zece minute se închide secţia.
 Ne-am pitit din reflex pavlovian după un autobuz ce toc-
mai deşerta nişte turişti veniţi să ne viziteze obiectivele de interes 
naţional ale comunei. Şi să voteze. Pericolul a trecut,  s-a dus la 
cealaltă secţie, odată cu turiştii.
 - No hai!
 - Răducule, băiatule, ştii ce visez eu de cînd tot votez 
conştiincios? Că toate partidele şi-au contabilizat voturile, dar le 
lipseşte votul meu. Mă-nţelegi? Sunt la limită. Le mai trebuie un 
vot ca să iasă din rahat. Le arde la degete, dansează pe jăratec. Mă 
aşteaptă cu limba de-un cot pe mine: Năică Breazu. Eu sunt sal-
vatorul, de mine depinde viitorul lor. D-aia, ca să fiu imparţial şi 
echidistant,  îi voi vota pe toţi. Vreau să-i bag în ceaţă. Votul meu 
chiar contează. De o jumătate de secol îmi spun acelaşi lucru, 
dar pas de-nţeleg...
Radu rîse inconfundabil, baritonal, pe do de jos, ca de o glumă 
izbutită.
 - Anume?
 - Pînă în ‘89 chiar dacă nu votam, tot ei ieşeau. Acu-
ma cînd îi votez pe alţii, niciodată nu ies. Din ‘90 sunt, cu rare 
excepţii, abonaţi permanent, ca şobolanii la tărîţe, indiferent de 
scandalurile în care sunt implicaţi.
 - Asta se numeşte vot democratic într-o democraţie 
originală şi funcţională.
 - Numeşte-o tu cum vrei, că io-mi bag picioarele în ea, 
lapoviţă. Ce dracu’ or fi pus ăştia ziua alegerilor pe un timp ciufut 
ca ăsta?... M-am udat  la izmene, de mi-a îngheţat mustaţa.
 Noroc c-am ajuns. La şcoala unde prietenul nostru 
Ionică, tot profesor de istorie, şi-a tocit pingelele peste 40 de 
ani şi a cotizat din greu are acum aproape trei sute de euro pen-
sie. D-aia noi, în criză de conştiinţă, ca intelectuali şi confraţi 
de suferinţă, mereu îi facem cinste cu o horincă mică şi o halbă 
mare. Că Vasîli, cum îi zice nevastă-mea cu accentul ei simpatic, 
văcarul satului, cu seralul făcut la fără frecvenţă, are o simbrie net 
superioară, că e calculată pe cap de vacă păscută şi furajată. Plus 
un pet de horică la săptămînă şi un pachet de ţigări pe zi.” ‘tui 
fleorţotina ei de viaţă”, cum oftează nea Ionică. Ca să-mi treacă 
amăreala berii răbufnită precum un damf de damigeană spartă, 
mă uit pe geamuri la liste şi candidaţi. Ochelarii mi se aburesc de 
supărare sau de la răsuflarea fierbinte a nasului aproape lipit de 
fereastră.
 - Măi, acesta, unde-i mă, Iliescu la preşedinţi?!
 - Nu-i, că nu mai are voie. Ultima oară era senator inde-

pendent pe listă de partid.
 - Nu mă-aburi cu şmecherii d-ăstea electorale, că nu ţine! 
Ce-i aia “independent pe listă de partid”?! N-o fost el şeful meu, 
toarăşu prim,  la judeţul Timiş? N-om fost noi colegi de partid zeci 
de ani? Nu poate el să graţieze pe cine vrea şi cînd vrea muşchii 
lui cerebrali? Ce-i aia “nu mai are voie”, nu e el emanaţia legitimă 
a revoluţiei, nu a fost preşedintele nostru, al tuturor românilor 
două mandate şi treisferturi, adicătelea 11 ani, cînd Constituţia 
dădea voie atunci doar la 8? De ce n-a scos o lege să fie preşedinte 
pe viaţă, să fii făcut un referendum, să vezi tu că ţara ar fi fost de 
acord...? Să ştii că iar l-au săpat ăia!
 Iluminarea aceasta demnă de un Buddha în devenire mă  
linişteşte. E ca o lumină albastră ce mă învăluie şi nu-mi dă voie 
să mă concentrez. Se ştie că albastrul e o culoare rece, iar flacăra 
albastră cu reflexii mov e un simbol în ataraxia orientală. Ca să 
pot percepe ce este dincolo de vălul mayei al opţiunilor electo-
rale, e musai să mă detaşez. Sunt singur în cabina de vot şi sunt 
conştient cît de inconştient sunt. Nu ştiu cu cine să votez. Hormo-
nii mei intelectuali sunt instigaţi de amintiri defulate.
 Partidul minte luminată s-a gîndit la cîte un slogan em-
blematic pentru candidat. 
 Învingem împreună. Corect. Oho, a vrut să spună noi, cu 
oamenii noştri, adică ai lui. Că d-aia s-au coalizat, pupat şi mo-
gulizat.  Vom învinge şi vom fi iar la putere. Nici usturoi n-a mîn-
cat, nici gura nu-i miroase. Dar oare ce pute p-aici prin cabină?... 
Înţeleg eu, nu-s tălîmb. Et in Arcadia ego. Am tras şi eu, ca şi 
Creangă ori Năstase, cu puşca în mistreţii de pe Golia. Sunt şi 
eu ca şi el homo. Sapiens. Subtilitatea mesajului subliminal e 
evidentă. Cum să nu fiu de-acord cu eşalonul doi, fiii şi ginerii 
tovarăşilor noştri? Puff! ştampila pusă cu hotărîre patriotică îmi ia 
o piatră de pe inimă. Din inimă o să-i duc nevestei un buchet cu 
trei trandafiri în această zi memorabilă a mileniului trei.
 De ce le e frică, nu scapă! Foarte corect. Să-i ardem pe 
corupţi la salariu cu 25%, ca noi să trăim mai bine. Peste vreo 
300 de ani...  Că 471 sunt prea mulţi, are dreptate, da. Hă-hă-hă! 
… Arză-v-ar para focului să vă arză! Cum să nu fiu de acord să-i 
ardem în flăcările iadului pe nesătulii şi mincinoşii de politicieni 
parlamentari? Baronii locali. Nu, nu e bine. E un titlu de nobleţe, 
cu miros de sînge albastru. Mai bine avortonii locali, cu sînge 
balcanic.  Arde-i, zbang! 
 Ştampila asta îmi dă puteri să mai cred în speranţă. Îmi 
simt viitorul încordat vibrînd în pantaloni, lîngă şliţ, ca în urmă cu 
cincizeci de ani, în Armata română. E mobilul pus pe zoom. Că 
altfel pe lîngă alte alea, m-a lăsat şi auzul.
 - Zi, nevastă!
 - Te-am cătat! Hai, odat’ acas’ gură-cascî, tu cînd pleşi la 
politica aia a ta uiţi să mai vii!
 - Taci, femeie că sunt la vot şi hotărăsc soarta ţării.
 - Şi vorgheşti?! Ca di obişei, faşi şi vrei... Dup-aia du-
ti la poticărie, la lelea Floarea să-ţi deie neşte penişilină, prafuri 
cevaşilea, că mă doare capul!
 Femeile! Eu mă chinui aici în chinurile facerii de bine să-
mi aduc aminte care-i cea mai bună alegere a viitorului strălucit, 
iar pe ea o doare capul. Întotdeauna capul e problema. 
 „Revoluţia bunului-simţ”. Superb! Îmi place. Bunul 
simţ e sublim pe la noi, nu lipseşte cu desăvârşire. Bine că l-au 
păstrat politicienii, l-au transmis din generaţie în generaţie, ca să 
ne aducă aminte şi să ne dea lecţii cum se vinde petrolul româ-
nesc din Marea Neagră înainte de a fi românesc cu acte. Ei care 
astăzi se bălăcăresc şi se acuză pentru demagogie, iar mîine se 
pupă liberal, tovărăşeşte şi prieteneşte. Actele vorbeşte, ştampila 
se umezeşte, îl votăm.
 Credinţă – nădejde – dragoste! Aşa mai zic şi eu. Exact 
ce-i trebuie omului naiv, simplu şi pensionar. Ca mine. Ăsta vor-
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beşte bine, e patron de fotbal şi cioban în timpul liber, cînd îl lasă 
treburile Europei, hormonii şi accesele. Nu i-o fi ieşit nici un abces 
pe noadă de cînd stă implementat pe aceleaşi idei para? Normal, 
stau şi iarăşi gîndesc intelectual cum să procedez ca să-mi împac 
conştiinţa. Sucesc, răsucesc, lustruiesc ştampila pe toate părţile. Îi 
simt puterile paranormale. Aţi îmbîrligat-o, stimabililor! De votul 
meu depinde viitorul vostru. Sau al nostru? Nu sunt convins de 
această aserţiune parşivă a democraţiei atîta vreme cît am o cer-
titudine irefutabilă, inexorabilă, implacabilă, chiar inebranlabilă. 
Al nostru nu este şi al lor, după cum noi nu suntem ei. Ca atare 
mă uit curios, de-a dreptul indecent, la fundul ei rotund şi rămîn 
siderat. Citesc cît se poate de coerent, doar am ieşit la pensie de la 
50 de ani, anticipat: TATOV. Tulai, Doamne, mă simt precum Sal-
vador Dali, într-o continuă erecţie intelectuală cînd totul vine în 
întîmpinarea dorinţelor mele. Intuiţia şi mirosul meu fin, de fost 
ofiţer specialist în contrainformaţii, nu dau greş. Asta-i o manevră 
tovărăşească. Ştiam eu că fraţii de la răsărit şi-au băgat coada 
în revoluţia lovitură de stat, dar tovii ăştia insistenţi ca musca la 
găoaza calului au început să mă scoată din sărite. Ta. Tov. Pen-
tru iniţiaţii ca mine e limpede. E abrevierea de la Tavarici tradus 
Tovarăşi. Hai la lupta cea mare, rob cu rob să ne robim!
 Hai România!... Unde?... Cred că pe autostrăzile sus-
pendate. Mergem cu el, că frumos şi bine este să fii aerian. Cu 
o precizie de doctor chirurg, îi articulez o ştampilă în semn de 
simpatie. Ca şi cum i-aş fi strecurat plicul gras cu verzişori în 
buzunarul halatului alb.
 Spune lucrurilor pe nume. El vrea a fi fost precum şeful 
său la celelalte alegeri un preşedinte pentru toţi românii. Ioi, dom-

nule draghe, vorba lu’ Erjikeneni, te bolond te, de vrei spui lucru-
rilor pe nume, tu la mine! Io ardelean, cositorit c-o moldoveancă, 
un exemplu de aplicaţiune a toleranţei. Io pesedist, ea opoziţie, tu 
udemerist. Învaţă tu la mine politică marco bella. Bellisimo ar fi 
un astfel de preşedinte. Fromos este la tine vorbit, dar iştenem şi 
nemirtem ce vrei tu de la noi. Poate vreun post de ministru sinis-
tru. 
 Cu cîtă sete şi îndîrjire revoluţionară lipesc ştampila. Fo-
flenghi! Toţi au dreptate şi nu pot să nu-i aprob. Pozitiv, de şase 
ori. E cifră magică 6. În mitologia mistică e semnul trinităţii de 
două ori, în politică al trivialităţii dublate, în sex al genialităţii. 
Menage a trois. Înmulţit cu doi. Ce logic e! Oare de ce se zice că 
politica e nonsens, că e la fel de ilogică şi de curvă ca aia robustă 
şi cu fustă a lui Şoflete, Merii, în care intră patinînd toţi şoferii?
 - Năică, ai votat?
 Radu dă colţul perdelei, întîmplător bleu ciel cu dungi 
albe de la cabina din pefele, îngrijorat de evoluţia sondajelor 
IMAS (nota bene: Institutul Mai Aveam Speranţă înainte de vot) 
la exit-poll. Cu acordul comisiei electorale care a constatat că toc-
mai a bătut gongul de final. 
 - I-am tatov de nu se văd! Dacă nici acu’ n-o  să iasă  la 
renumărarea voturilor anulate, e pentru ultima dată cînd mai merg 
la vot pentru  tovarăşii ăştia... Trăiască regele! 

prof.  Nicolae Munteanu
(articol publicat în revista „Vatra veche” nr. 7 din iulie 2010)

POEZII DE MARIA ONACĂ

VIAŢA E IUBIRE

Viaţa, e viaţă din iubire; respiraţia, 
Copiii sunt rodul iubirii
Şi orişice se-ntâmplă-n timp,
Tot îi iubeşti că asta-i legea firii;

Iubirea există şi-atunci când n-o simţi
La fel ca aerul, ca viaţa-n sine,
Veniţi pe lume din iubire, existenţa 
Nu poate fi altceva decât iubire.

Iubirea omenească e un fel,
De-a conştientiza şi-a fi interesat
Să ştii de ce şi cum am fost creaţi,
Şi de IUBIREA care ne-a creat.

IUBIRE-ADEVĂRATĂ

Iubire-adevărată
E-un sentiment divin;
De eşti cuprins de-aceasta-
Simţi că trăieşti din plin,

Fiece clipă, zi şi noapte
Muncind, râzând, plângând,
Vibrează fiecare clipă
La cel iubit gândind.

 Nimic nu-i greu, totu-i plăcut;
 Totu-i un gând înălţător,
 Iar cel iubit, de nu-i aproape,
 Totul e drag şi dor... şi dor...

 Secunda, clipa, infinitul,
 Este prea mult, sau prea puţin!
 Nu ştii cum zboară sau stă timpul
 -Trăieşti, visezi, te-nalţi iubind !

ESENŢA

Iubirea-i esenţa trăirii;
E latura bună a firii;
Dacă de ea eşti condus,
Şi răul şi ura-au apus;
Seninul cu soarele vine,
Cu drag, bunăstare şi bine.
Iubind, tu trăieşti fericit -
Senin, zâmbitor, mulţumit !
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Tabăra de Cultură şi Civilizaţie
Românească „ACASĂ LA NOI”

CASA CEA MARE DE LA SĂCELE
JURNALUL BUCURIEI

 „Vom visa un vis ferice
Îngâna-ne-vor cu-n cânt”
M. Eminescu – Dorinţa 

e poate fi mai frumos, mai încântător decât o vacanţă, 
în plină vară capricioasă meteorologic, petrecută în mi-
jlocul fraţilor tăi?!

 Am trăit evenimentul prin vibrarea miilor de coarde 
invizibile ale inimii, în intervalul 17-25 iulie 2010, când 
despărţămintele Astra „Fraţii Popeea” de la Săcele şi „Piatra 
Craiului” de la Zărneşti, judeţul Braşov, ne-au invitat şi primit în 
pitoreasca Ţară a Bârsei cu o ospitalitate greu de redat în simple 
cuvinte. Copiii şi însoţitorii lor din satul Feşteliţa, raionul Ştefan 
Vodă, Republica Moldova, în număr de 22 de persoane au pe-
trecut 8 zile minunate în cadrul Taberei de Cultură şi Civilizaţie 
Românească „ACASĂ LA NOI”, ediţia a XIV-a după un program 
dens şi variat, judicios întocmit, pur şi simplu de invidiat.
 Noi veneam din Basarabia însetaţi de arşiţa şi harul lim-
bii române, de satisfacţia regăsirii doinei răpite cândva, soseam la 
Braşov în chiar mijlocul spiritualităţii tuturor românilor, în sfârşit, 
veneam să ne adăpăm la izvoarele nesecate ale dorului şi spaţiului 
mioritic dăruite cu generozitate nouă de filosoful Lucian Blaga. 
Aşteptările noastre au fost încununate de succes. Şi dacă marele 
nostru Mihai Eminescu privea în „Epigonii” cu „visări dulci şi 
senine” la comoara „zilelor de aur a scripturilor române” noi vă 
spunem sincer c-am petrecut, la Săcele, Braşov, Râşnov, Zărneşti 
şi Purcăreni, „zile aurite” stropite cu balsam şi fericire autentică, 
în mijlocul unor buni români asemănători nouă, adică îngemănaţi 
în identitate comună şi ţeluri deopotrivă comune. Dar, mai bine să 
derulăm filmul activităţilor în Tabăra de la Săcele, un municipiu 
cu peste 30.000 de locuitori harnici şi întreprinzători.
 Sâmbătă 17 iulie. Sosim dimineaţa la Iaşi. Nu stăm prea 
mult aici şi plecăm spre Săcele – Braşov. În goana microbuzu-
lui MERCEDES – SPRINTER condus cu dibăcie de Vitalie En-
ciu de la Chişinău, parcurgem locuri cu un peisaj mirific; munţii 
Harghitei, păduri impunătoare de o frumuseţe aparte, ape crista-
line de munte, aşezări cu oameni gospodari: Gheorgheni, Bălan, 
Miercurea Ciuc, Tuşnad, Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna).
 Ora 1815  - La intrarea în municipiul Braşov, în dreptul 
unei biserici monumentele, aflată în construcţie, ne întâmpină vi-
itoarea noastră gazdă de-o săptămână dl. profesor Liviu Dârjan – 
preşedintele despărţământului Astra „Fraţii Popeea” Săcele însoţit 
de fidelul său camarad dl. Fănel D. – secretarul despărţământului. 
Suntem escortaţi de echipajul (cu girofar şi sirenă) al Poliţiei co-
munitare din Săcele şi conduşi la „cvartir”, adică la dormitoarele 
cantonamentului fotbaliştilor aflat în incinta cochetului stadion 
„Precizia”. Suntem obosiţi dar satisfăcuţi c-am ajuns „la ţintă”. 
O cină la restaurantul „Fortuna” din cartierul „Ştefan cel Mare” 
unde suntem întâmpinaţi cu şampanie. Ne simţim bine în mijlocul 
prietenilor. Copiii adorm repede visând la ineditul zilelor ce vor 
urma.
 Duminică 18 iulie. Suntem invitaţi în localitatea Fun-
data, comună situată la cea mai înaltă altitudine în judeţul Braşov, 
la hotar cu judeţul limitrof Argeş. Acolo vom petrece alături de 
localnici şi turişti la serbarea tradiţională „Nedeia munţilor”. La 
Râşnov apar şi ceilalţi amfitrioni; dl. prof. univ. dr. Gheorghe Du-
mitru, preşedintele despărţământului „Piatra Craiului” Zărneşti şi 
dl. Boris Savluc – pictor, născut pe meleagurile noastre în ţinutul 

Orheiului. La Bran, admirăm castelul medieval construit în sec. 
al XIV-lea în urma unui act dat de regele Ludovic I de Anjou. La 
„Nedeia munţilor” de la Fundata, peisajul este unul de basm, la 
concurenţă cu ... Elveţia! Lume multă, iarmaroc în toată regula. 
Brânzeturi, pastramă, mititei, jucării ... Într-un amfiteatru natu-
ral are loc serbarea câmpenească. Ansamblurile folclorice de la 
Dumbrăviţa şi Codlea ne încântă cu varietatea jocurilor şi cân-
tecelor populare. 
 E soare, mult soare. Dl primar Nicolae Tudoreanu, 
„ambasadorul” Feşteliţei basarabene, cântă de răsună valea 
preamărindu-l pe Eminescu în răscolitoarea melodie a soţilor 
Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Ne întoarcem la Săcele. Spre 
seară avem o întâlnire importantă la sediul Protopopiatului orto-
dox şi al Astrei săcelene, pe strada Timocului, la nr. 20. Suntem 
primiţi creştineşte de P.C. preot Dănuţ Gh. Benga – protopopul 
Săcelelor. Cu multă dragoste, părintele Benga, un bărbat tânăr şi 
calm, ne conduce în biserica „Sfinţii Arhangheli” unde păstoreşte 
şi ne oferă apoi explicaţii pertinente în legătură cu istoricul celor 7 
sate ale mocanilor săceleni şi ne oferă o lecţie vie de spiritualitate 
românească şi ortodoxă cum rar ne-a fost dat să ascultăm. Aflăm 
că Săcelele are nu mai puţine de 16 biserici, fiind a doua locali-
tate, după Iaşi, cu această zestre ecleziastică. Suntem invitaţi apoi 
în sediul Astrei, o încăpere amenajată cu mult gust. Îl cunoaştem 
aici pe dl. ing. Constantin Zavarache, directorul general al S.C. 
„Electroprecizia”, firmă de renume internaţional. Domnia sa este 
şi primvicepreşedinte al Astrei. Ne vorbeşte atât de apropiat, de 
sincer, încât reuşeşte să ne convingă că, alături de dl. Liviu, este 
unul dintre principalii artizani ai bucuriei noastre trăită plenar în 
aventura zilelor de la Săcele. În compania altui astrist împătimit, 
dl. Ştefan Lupu, cântăm şi ne veselim împreună cum numai a-
tunci se întâmplă când fraţii sunt împreună acasă la ei. Dl. primar 
Tudoreanu, preşedintele despărţământului „Vasile Moga” de la 
Feşteliţa, oferă gazdelor o carpetă lucrată cu chipul Maicii Dom-
nului.
 Luni 19 iulie – Primire cu pâine şi sare la Primăria din 
Săcele. Suntem profund mişcaţi. Ne întâmpină dl. primar Radu 
Nistor Florea înconjurat de personalul instituţiei, de câţiva con-
silieri locali şi de Ansamblul artistic de dansuri „Astra” condus 
de maestrul Gheorghe Miron Debu, un veteran al mişcării cul-
tural-artistic de la Săcele. Suntem invitaţi în Sala de protocol şi 
serviţi cu cozonac, după datină. Discuţii, aprecieri, planuri de vi-
itor. Vizităm, în compania d-lui primar, impunătoarea catedrală 
ortdoxă a oraşului. Ne întâmpină P.C. preot Laurenţiu Milotoiu 
care ne oferă câte o icoană şi ne dă ample explicaţii cu privire la 
istoricul impunătorului lăcaş de cult. Ne fotografiem, în grup, la 
statuia „Lupoaica” şi la monumentul Reîntregirii Neamului – cti-
torie a Astrei săcelene realizată în anul 1931, prin colectă publică. 
Timp de aproape 3 ore ne destindem în Sala de Sport a oraşului, o 
impunătoare construcţie pe care dl. Tudoreanu o visează să prindă 
contur şi la Feşteliţa. 
 Să dea Domnul! După o scurtă plimbare prin împrejuri-
mile Săcelelor, seara o petrecem la restaurantul „Stâna turistică” 
a d-lui Marcel Gonţea, prieten al Astrei. La Brădet peisajul este 
de-a dreptul mirific. 

C
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 Marţi 20 iulie. Ziua Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul. Ne 
închinăm mai întâi la biserica „Sfânta Adormire” de la Satulung, 
participând la slujba de utrenie. Ne înconjoară cu afecţiune P.C. 
preot paroh Ioan Cornea şi ne arată că această veche biserică a 
săcelenilor a fost pictată de renumitul pictor braşovean Mişu 
Popp şi că aici, la 1918 s-a cântat pentru prima oară în public 
„Deşteaptă-te române” iar lumea era cu ochii scăldaţi în lacrimi. 
Tot aici, îşi doarme somnul de veci unul dintre iluştrii cărturari 
săceleni, profesorul şi diplomatul George Moroianu al cărui nume 
îl poartă şi liceul teoretic din localitate. 
 „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă ...”. 
Intrăm cu emoţie în sălile Muzeului Etnografic de la Turcheş. 
Aici ne dăm seama de ce mocanii săceleni ai celor 7 sate (Baciu, 
Turcheş, Cernatu, Satulung, Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni) prin 
transhumanţă au contribuit decisiv la unitatea tuturor românilor. 
Poarta mocănească e simbolul unirii civilizaţiilor Răsăritului cu 
Apusul iar casa mocănească cu pridvor, cameră curată şi tindă 
întruchipează soliditatea familiei, credinţa în muncă şi-n Dum-
nezeu, în limbă şi obiceiuri. Camera din faţă (cea curată şi 
binecuvântată) era destinată marilor evenimente din viaţa omului. 
Acolo mirosea a busuioc şi totul respira a curăţenie şi a echili-
bru sufletesc. Ne-a plăcut stâna în miniatură, costumele femeilor 
cu maramele ţesute în borangic de către vestitele ştergărese de 
la Purcăreni. Facem un scurt popas în Poiana Braşov, renumită 
staţiune turistică a României. Intrăm la „Şura dacilor” un cunos-
cut restaurant. E gol. E criză. Totul pe-aici e superb. Admirăm 
telecabina care-i urcă pe turişti pe muntele Postăvarul. Ne 
continuăm drumul spre Râşnov, oraşul trandafirilor, în traducere 
din germană. Aici au trăit mai ales saşi, o populaţie de neam 
german, dar acum sunt numai români. Oraşul e străjuit de o 
impunătoare cetete medievală ridicată între sec. XIV – XVII. Ne 
oprim mai întâi la casa maestrului Boris Savluc. O cunoaştem pe 
simpatica doamnă Nina care ne serveşte cu o delicioasă plăcintă, 
specialitatea casei. În salon, admirăm sutele de tablouri pictate cu 
migală şi talent într-o viaţă de artist. Ni se oferă în dar două su-
perbe pânze. Îi mulţumim maestrului şi-i urăm viaţă lungă şi noi 
performanţe artistice. Câteva minute ne delectăm la o discotecă 
în vecinătate unde-l cunoaştem pe dl. Nicolae Folea, consilier şi 
prieten al grupului nostru. Gazdele ne însoţesc într-o antrenantă 
excursie pe Valea Cetăţii. Stânci măreţe, izvoare zdrumicate. 
Ne prinde o ploaie caldă de vară. E pur şi simplu reconfortant. 
Seara înnoptăm la o cabană – refugiu sub munţii Bucegi pe Valea 
Velicanului, la vreo 8 km de Râşnov, dincolo de Glăjarie. Na-
tura sălbatică a locului, câinii de la stână, aerul curat ne oferă 
condiţii optime pentru un somn odihnitor. Noapte bună, copii!
 Miercuri 21 iulie. O dimineaţă însorită. Căntă cucul. 

Ne îndreptăm spre Zărneşti, oraşul de la poalele Pietrei Crai-
ului, muntele tutelar. Cu circa 25.000 de locuitori Zărneştiul se 
mândreşte cu faptul că aici a funcţionat o vestită fabrică de hârtie 
şi celuloză încă de pe la mijlocul sec. al XIX-lea. Aflăm că tot 
aici tatăl d-lui Liviu a fost preot vreo 35 de ani. Vizităm mai întâi 
biserica „Sf. Nicolae”, monument istoric, înzestrată de însuşi 
marele voevod martir Constantin Brâncoveanu. De aici se trage şi 
marele mitropolit al Ardealului, Ioan Meţianu. Gazdă la Zărneşti 
e dl. Dumitru. Înalt, zvelt şi plăcut la fire ne invită să mergem 
într-o fascinantă excursie de câteva ore la locul ce se cheamă „La 
Prăpăstii” ..., în Piatra Craiului. Suntem tare curioşi. Ca-n basme 
pătrundem printr-o trecătoare (pas), trecem de Vila lui Mănăilă şi 
ne adăpăm la „izvorul cu apă vie” al renumitei Fântâna lui Bo-
torog. Dumnezeu a coborât astăzi printre noi. E cald şi cerul e 
senin. Zburdăm desculţi prin apa rece ca gheaţa, printre stâncile 
alburii de calcar. E superb. Măreţia muntelui ne vrăjeşte, ne trans-
pune într-o altă lume. Dl profesor Dumitru ne face cunoştinţă cu 
maestrul alpinist Ciprian Lolu care ne explică cu lux de amânunte 
tehnica căţărării (cu cătuşele) pe peretele stâncos. Apoi, împreună 
cu doamna Ioana S., ne invită să ne aburcăm şi noi pe sfori (ca-
bluri). Suntem în culmea fericirii. Vrem, vrem cu toţii. Victor vrea 
şi el dar tatăl autoritar (deh, doar îi primar) îi înterzice plăcerea 
pentru început. În cele din urmă mezinul grupului (Victoraş cel de 
8 anişori) câştigă partida şi-şi lămureşte tatăl să-i dea voie. Vic-
torie! Ne-am căţărat cu toţii la 40-50 de metri pe peretele stâncii 
obţinând brevet de „alpinist începător” aici, la Zărneşti, în „Mica 
Elveţie” a României. După amiază, la Casa de cultură, arhiplină 
de lume, gazdele ne oferă o serbare electrizantă, nemaipomenită, 
un adevărat duplex artistic Feşteliţa – Zărneşti. Dansuri şi cos-
tume încântătoare purtate de copii în vârstă de numai 7-8 anişori. 
Şcolile zărneştene s-au mobilizat admirabil, cu toate că a început 
vacanţa mare. Se produce şi ansamblul nostru „Vatra satului”. Ci-
neva, din public, ne întreabă la sfârşit: „Dar, spuneţi-ne de ce aţi 
jucat desculţi?”. Colegul nostru Ion Gârjeu le-a răspuns mucalit: 
„Ca să simţim mai bine fiorul pământului românesc, c-aşa o fa-
cem şi la noi ...” Zărneşteanul e mulţumit de răspuns şi râde cu 
poftă, aprobator. Tot aici la Zărneşti, am mai vizitat şi casa-muzeu 
a sculptorului Fechete G. şi tot aici l-am cunoscut şi pe dl. Miron 
Baiu, preşedintele Fundaţiei „Sf. Nicolae” prietenos şi cu suflet 
mare.
 Joi 22 iulie. A fost ziua rezervată vizitării municipi-
ului Braşov. Cetate medievală, menţionată pentru prima dată la 
anul 1234 sub numele de Corona (oraşul Coroanei). Astăzi mai 
adăposteşte cca 285.000 de locuitori. E cunoscut drept „capitală” 
a turismului românesc. Are un Teatru dramatic, Operă, Univer-
sitate şi numeroase firme şi mari complexe comerciale. Dl. Li-
viu ne face şi aici o formidabilă surpriză. Suntem plimbaţi prin 
oraş cu autocarul decapotabil. Clădiri frumoase, curate şi impo-
zante. Muntele Tâmpa străjuieşte aşezarea. Cu emoţie vizităm 
muzeul Primei Şcoli Româneşti (sec XIV – XV) din Şchei. Aici 
îl cunoştem pe dl. profesor şi preot Vasile Oltean, un om inteli-
gent de o valoare inestimabilă. Aflăm că aici a luat naştere Imnul 
naţional al românilor „Deşteaptă-te române” pe versurile lui An-
drei Mureşanu şi pe muzica lui George Ucenescu (şi nu Anton 
Pann, cum se susţine oficial!). Cărţi rare, tablouri, prima tiparniţă 
a diaconului Coresi cel care a tipărit prima oară slovă românească, 
nestemate cu valoare de unicat. Biserica voevodală „Sf. Nicolae” 
din Şchei este cea mai veche şi importantă ctitorie ortodoxă a 
românilor din Ţara Bârsei. Ajungem în Piaţa Sfatului după ce-
am admirat clădirea liceului (azi Colegiul Naţional) „ Andrei 
Şaguna”, celebra Biserică Neagră, statuia umanistului Honterus 
(sec. XVI). Facem un popas de câteva minute la Librăria „St. O. 
Iosif” unde dl. Virgil Oniţă ne primeşte deosebit de cordinal şi ne 
oferă fiecăruia în parte CD-uri cu muzică, vederi etc. Ne plimbăm
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pe artera principală – strada Republicii (fostă a Porţii). Aflăm că-n 
Piaţa Sfatului are loc cunoscutul Festival internaţional de muzică 
uşoară „Cerbul de aur” – ora 13 – Suntem primiţi la sediul Consi-
liului judeţean Braşov de către dl. Ion Ochi, vicepreşedinte însoţit 
de către un domn consilier. Are loc o întâlnire caldă, prietenească, 
părintească chiar, un adevărat „regal” de cuget şi simţire 
românească. Sunt prezente câteva televiziuni locale. Dăm inter-
viuri. Suntem înconjuraţi cu aleasă pritenie. La sfârşit dl. primar 
Tudoreanu mulţumeşte amabilelor gazde cu cântecul tulburător 
închinat lui Eminescu. Mulţi dintre cei prezenţi au ochii umezi, de 
fiorul momentului. Ne-am simţit bine ca de obicei.
 Vineri 23 iulie. Ziua aventurii. După ce servim micul 
dejun, dl. Fănel ne însoţeşte la locul ce se cheamă „7 Scări”. Sun-
tem foarte curioşi. Ce-o fi acolo? Din şoseaua naţională Braşov – 
Bucureşti cotim la stânga, o luăm pe lângă fosta cabană – restau-
rant „Dâmbul morii” şi dăm de-o barieră încuiată cu lacăt. Hait! 
Ce facem de-amu?! O luăm „per pedes apostolorum”? Sau? Nu. 
Dl. Fănel e descurcăreţ, doar slujeşte Astra în umbra d-lui Liviu. 
Face rost de cheie şi maşina noastră mai parcurge vreo 2-3 km. 
Canionul de la „7 Scări” e fantastic! Ne lasă pur şi simplu cu 
ochii în soare şi cu gurile căscate. Scândurile ude, lanţurile etc. ne 
fascinează. Doamna Natalia se teme. Asemenea şi dl primar Nico-
lae. Urcăm totuşi cu toţii. De sus panorama e înspământător de 
frumoasă. Aventura nu s-a încheiat însă. Maşina se împotmoleşte. 
Vitalie e calm. Dl. Fănel organizează „hei-rupul” şi scoatem 
maşina din noroi. Aplauze. Aceleaşi aplauze la primim şi seara 
la spectacolul „de gală” pe care Ansamblul nostru „Vatra satului” 
de la Feşteliţa îl susţine la sala „Reduta”, cea mai cochetă din 
Braşov. Publicul nu este prea numeros dar de calitate. Au venit 
prieteni de prin toate aşezările vizitate. La spectacol participă şi 
un grup de vreo 18 turişti tocmai din îndepărtata Australie.
 Sâmbătă 24 iulie. Dl. Tudoreanu îl roagă pe dl. Liviu să 
ne arate şi un sat din Ţara Bârsei. Inimosul profesor, unul din-
tre principalii artizani ai taberei noastre, alege satul părintelui 
său – Purcăreni. Suntem primiţi în uşa bisericii de P.C. preot Pe-
tre Drăgan, un pasionat al istoriei şi numismaticii. Ce biserică 
falnică! Adevărată catedrală. Construită pe-o stâncă, domină satul 
care seamănă frapant cu Feşteliţa noastră. Ne închinăm la mor-
mântul buneilor d-lui Liviu: Constandin şi Paraschiva, străbunica 
monachia Anastasia. 
 În drum ne oprim şi pe la fosta staţiune climaterică 
Zizin, unde facem cunoştinţă cu „baba Hârca călare pe mătură” 
pentru nişte amărâte de corcoduşe „furluate” ca cireşele lui ... Ion 
Creangă! Râdem cu poftă, c-aşa-i lumea! La întoarcere asistăm la 
oficierea unei cununii religioase. Prindem chiar finalul la nu mai 
puţin de vreo 4 botezuri. Lumea se bucură şi noi odată cu ea. 
 Ora 19 – Mare banchet la Salonul medieval „Odăile lu-
pului”. Lume aleasă ne întâmpină. Amfitrionul, dl. Fane Lupu, e 

un tip formidabil. La început, toată lumea serveşte (simbolic) un 
păhărel cu ţuică şi-n loc să zică „noroc” se strigă-n cor de trei ori 
„Auuu!” adică urletul lupului din pădure. Antrenul e la el acasă. 
Muzică, dans, măşti haioase, distracţie în toată regula. La un mo-
ment dat, dl. Liviu împarte cadourile. Grupul nostru este „înze-
strat” cu o adevărată minibibliotecă de literatură română pe care 
promitem s-o instalăm într-un loc la Casa de cultură de la Feşteliţa 
sub genericul: „Astra – Săcele – Braşov – România”. 
 Primim şi alte suveniruri iar ansamblului „Vatra satu-
lui” i se decernează „Diploma de Merit” pentru „contribuţia 
la menţinerea limbii, religiei, culturii şi specificului naţional 
al românilor care trăiesc în imediata apropiere a graniţelor 
ţării”.  
 Duminică 25 iulie. Ultima zi a şederii noastre la Săcele. 
Dimineaţa plouă de parcă toarnă cu găleata. Ce păcat! Dar 
Dumnezeu ţine din nou cu noi. Pe la ora 10 dă soarele. Vizităm 
Grădina Zoo de la Noua; apoi urcăm în Poiana Angelescu unde 
are loc Sărbătoarea tradiţională a săcelenilor denumită „SÂNTI-
LIA”, veche manifestare folclorică a mocanilor, un fel de „Târg 
al feciorilor”, replică la vestitul „Târg al fetelor” de pe muntele 
Găina din Apuseni. Scopul Sântiliei era acela de a se întemeia 
familii trainice cu viaţă curată şi prosperă, cu o puternică trăire 
românească şi creştin ortodoxă. Alături de Ansamblul copiilor 
de la „Astra” ne producem şi noi pe scenă. Suntem cam obosiţi 
dar satisfăcuţi sufleteşte. Lumea ne întâmpină cu aplauze „Vatra 
satului” cântă şi joacă în cinstea săcelenilor care sunt în mare 
sărbătoare a comunităţii lor. Văile răsună din nou tulburător ca-
ntr-o veritabilă catedrală a brazilor falnici înnobilaţi de trompetis-
tul nostru Pavel Tudoreanu care interpretează magistral cântecul 
„Linişte”. Din nou, a câta oară, se revarsă duhul lui Eminescu 
chemat prin glasul rapsodului – primar de la Feşteliţa: „... Să ne 
judece pe noi şi pe cei asemenea nouă înveşmântaţi în Floarea de 
latinitate ...” 
 Un fulger şi un trăznet, ca din senin, au zguduit Poiana 
Angelescu. 
 La revedere! Mulţumim din suflet Săcele, Râşnov, 
Zărneşti, Braşov, Purcăreni! 
 MULŢUMIM ŢIE, DULCE ROMÂNIE! „Ţara mea de 
glorii, ţara mea de dor” (Eminescu). 
 Să trăiască ASTRA!

Au consemnat,
Marina DENISENCO, elevă, satul Feşteliţa, 
raionul Ştefan Vodă, RMd
Alexandru CĂLIMAN, elev, Liceul din 
Ştefan Vodă, RMd       

ineri, 23 iulie, în organizarea Primăriei şi Asociaţiei Cultural – Sportive “Izvorul”, s-a desfăşurat un interesant simpozion , 
ocazionat de tradiţionala sărbătoare mocănească Sintilia. Gazda primitoare din acest an a fost Grupul Şcolar “Victor Jinga” din 
localitate. În sala festivă a acestuia, “Izvorul” a organizat o foarte frumoasă şi interesantă expoziţie de fotografii vechi, grupate 

pe mai multe teme, care au surprins imagini din Săcelele de altădată, personalităţi şi alte “chipuri din Săcele”, ocupaţii tradiţionale în 
această zonă, aspecte din activităţile culturale şi sportive susţinute de membrii asociaţiei de-a lungul timpului. Fotografiile expuse au fost 
astfel alese încât să surprindă cât mai fidel  bogăţia spirituală şi culturală a acestor vechi plaiuri româneşti. 
 Simpozionul propriu-zis, care s-a desfăşurat în sala primitoare a Centrului de Informare de la “Victor Jinga”, a 
fost deschis de dl. Lucian Zangor, preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului Local, care a salutat numeroasa asistenţă, 
formată din membri ai asociaţiei “Izvorul”, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, feţe bisericeşti, cadre didactice. 
Locul de desfăşurare a simpozionului din acest an a fost ales în Satulung tocmai pentru a fi cât mai aproape de fostul ampla-
sament al Grădinii Domneşti, acolo unde, la începutul anilor 30 ai trecutului secol, Victor Tudoran, împreună cu câţiva tineri  
entuziaşti, au reînviat vechea sărbătoare a Sintiliei.

ACTUALITATEA LA ASOCIAŢIA CULTURAL-SPORTIVĂ “IZVORUL”

V
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iercuri, 6 octombrie, mediul de afaceri săcelean a trăit un moment deosebit de important prin semnarea protocolului de colabo-
rare pentru constituirea Clusterului ETREC – Electro-technical Regional Cluster. Este vorba despre o foarte benefică iniţiativă 
a conducerii SC Electroprecizia SA care a reuşit să coaguleze în jurul acestei idei factori de decizie din administraţia locală şi 

centrală, din învăţământul universitar şi liceal şi din mediul de afaceri braşovean, în scopul creării unei structuri asociative, moderne şi 
eficiente, care să conducă la creştere economică sănătoasă în această zonă.
 Semnarea protocolului a însemnat finalizarea unui drum care a început acum câteva luni şi a constat într-o multitudine de 
întâlniri şi de clarificări între cei patru “jucători“ esenţiali care au participat la formarea clusterului electrotehnic pe platforma de la 
Electroprecizia: firmele fondatoare, administraţia publică locală şi centrală, şcoala şi Ministerul Economiei. În întreaga Europă clusterele 
sunt recunoscute ca factori cheie ai  creşterii economice prin asocierea de intreprinderi, universităţi, institute de cercetare-dezvoltare şi 
administraţii publice locale, care să-şi unească energiile pentru creşterea competitivităţii produselor, stimularea inovării, crearea de noi 
locuri de muncă, crearea de noi intreprinderi şi modele de afaceri, constituirea de parteneriate pentru programe de dezvoltare şi atragere 
de fonduri.
 Festivitatea de semnare a Protocolului de constituire a Clusterului ETREC s-a bucurat de participarea a numeroase personalităţi 
ale mediului de afaceri, învăţământului şi administraţiei locale braşovene: dl. Claudiu Stafie, ministru secretar de stat în Ministerul 
Economiei, dl. Petru Ianc, director general în Ministerul Economiei, dl. Ioan Gonţea, prefectul Braşovului, dl. George Scripcaru, pri-
marul Braşovului şi preşedintele Agenţiei Metropolitane, dl. Nicolae Ţucunel, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov,  dl. 
Radu Florea Nistor, primarul Săcelelui, dl. Ioan Vişa, rectorul Universităţii Transilvania, dl. Dorel Agache, şeful Inspectoratului Şcolar  
Judeţean, dl. Mihai Veştea, directorul Polului de Dezvoltare Urbană Braşov, dl. Adrian Secelean, acţionar majoritar la Electroprecizia, 
dna Christina Leucuţa, consiler superior în Ministerul Economiei. Mediul de afaceri a fost reprezentat de administratorii firmelor care 
se numără printre membrii fondatori ai clusterului: Electroprecizia, Tramar, Caditec, District Serv, Eurofordi Company, EP Construct 
Maintenance, EP Cast Production, EP Automotive Equipment, EP Electrical Equipment, EP Electrical Motors, EP Tools Production, Real 
Project, Metromat, KG. Clean Energy.

MOMENT DEOSEBIT  ÎN VIAŢA MEDIULUI DE AFACERI SĂCELEAN

M

 În continuare, domnul Radu Nistor, primarul Săcelelui, a prezentat o scurtă comunicare referitoare la importanţa Sintiliei în 
bogata tradiţie săceleană.
 Tot despre sărbătoarea mocănească şi felul în care se desfăşura ea în trecut a vorbit şi părintele Raul Şerban de la biserica “Sfinţii 
Arhangheli”.
 Domnul economist Dumitru Voinea a rememorat Sintilia din perioada interbelică şi Grădina Domnească, punctând, de aseme-
nea, câteva dintre trăsăturile definitorii ale mocanilor şi mocancelor de altădată.
 Doamna Maria Bobeş, din Turcheş, a schiţat, în câteva cuvinte, portretul actorului săcelean Ioan Lacea şi prietenia acestuia cu 
poetul Mihai Eminescu.
 Tot despre Turcheş şi Sintilia care se desfăşura aici trei zile a vorbit în cuvântul său şi domnul profesor Nicolae Purcăroiu. 
 Doamna profesor Emilia Stoian a evidenţiat, cu talent şi dragoste faţă de înaintaşii mocani, puritatea sufletească şi simţul onoa-
rei în familiile acestora, iar domnul Dan Zamfir a reamintit celor prezenţi activitatea desfăşurată de Victor Tudoran şi tinerii din jurul lui, 
precum şi rolul acestora în reînvierea tradiţiei Sintiliei.
 Domnul prof. univ. dr. Dimitrie Cazacu a încununat această frumoasă manifestare culturală săceleană printr-o prelegere care 
s-a distins, ca de obicei, prin erudiţie şi originalitate, oferind celor prezenţi argumente pentru a privi Săcelele de altădată ca pe o oază de 
frumuseţe şi civilizaţie, căutată de vilegiaturişti de pretutindeni pentru spiritul său european şi pentru ospitalitatea şi hărnicia oamenilor 
de aici.
 Simpozionul organizat de Primărie şi de asociaţia “Izvorul” cu prilejul Sintiliei din acest an a fost o frumoasă  manifestare 
culturală, care a reuşit să reaprindă, fie şi numai pentru două ore, flacăra vie a spiritului adevărat mocănesc şi să reafirme bogăţia şi 
frumuseţea tradiţiilor autentice ale Săcelelui.

Horia Bârsan

“OCOLITOAREA MICĂ”  E GATA !
raficul greu care traversa municipiul Săcele a fost orientat parţial pe ceea ce săcelenii numesc “ocolitoarea mică”. Investiţia a 
fost finalizată cu fonduri de la Ministerul Transporturilor şi a costat peste 1 milion de euro.
Lungimea traseului dat în folosinţă marţi, 14 septembrie, este de 4,5 km, lăţimea părţii carosabile este de 7 m, iar a platformei 

de drum de 9 m. Pentru darea în folosinţă a acestei artere a fost nevoie să fie reabilitate şi două poduri, cel peste pârâul Morii şi cel peste 
Dârba. Traseul ei începe la intrarea în municipiu, la podul Dârste şi continuă, la limita câmpului, până la intersecţia fostei străzi a Câm-
pului cu strada Zizinului.
 Avantajele economice ale noii artere de circulaţie, care are două benzi de circulaţie, cu două sensuri diferite, constau în redu-
cerea consumului de combustibil şi a costului de operare pentru transportatori, precum şi în reducerea poluării fonice şi a noxelor în 
centrul Săcelelui, având în vedere că se estimează ca ea să fie traversată de aproape 11.000 de automobile în 24 de ore.
 Din păcate, finalizarea acestei porţiuni de drum rezolvă doar parţial problemele săcelenilor legate de traficul greu, deoarece, 
dacă cei care locuiesc între Dârste şi Satulung-Doina au scăpat de neplăcerile provocate de maşinile de mare tonaj, cei care locuiesc în 
porţiunea de sus a Satulungului, ca şi cei de pe “ocolitoarea” dată în folosinţă acum, trebuie să suporte în continuare zgomotul, praful şi 
vibraţiile produse de sutele de cai putere ale mastodonţilor pe patru roţi. Iar şanse pentru ca “ocolitoarea mică” să fie continuată până la 
ieşirea din Săcele spre Gârcin sau să se realizeze o ocolitoare adevărată a municipiului sunt nule în aceste condiţii economice.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

T
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isciplina sportivă numită sărituri cu schiurile a căpătat în ultima vreme 
o reputaţie binemeritată. Şi asta în bună măsură, datorită numeroaselor 
transmisiuni realizate de către canalele de televiziune cu specific sportiv.

În nici un caz nu este un sport recent, ci unul care numără câteva zeci de ani, şi asta 
nu numai peste hotare ci chiar aici în ţara noastră. Poate pe mulţi îi surpride această 
informaţie, dar acest sport are o vechime venerabilă la români, în Braşov în special, 
şi în ultimii 32-33 de ani şi în Săcele, unde s-a construit prima trambulină din ţara 
noastră acoperită cu material plastic.
 Acest sport s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp în ţara noastră, după 
semnarea parteneriatului dintre Federaţia Română de Schi şi OMV Austria.Dacă 
până nu demult doar băieţii îşi demonstrau calităţile de “zburători”, acum şi fetele 
trăiesc senzaţiile unice oferite de planarea de după desprinderea de masa trambuli-
nei. În România nu avem încă o săritoare cu experienţă, însă viitorul se arată “roz”, 
mai ales că tinerele practicante ale acestei discipline se pregătesc mai mult în Aus-
tria, Germania, Polonia, Slovenia, Ungaria, unde deja au participat la concursuri. În curând vor avea condiţii de pregătire excelente la 
Râşnov şi, cu puţin noroc, şi la Săcele.Am avut şansa ca, după o iniţiere excelentă, să rămânem cu câteva fete de viitor: Torok Denisa, 
Boeriu Ioana, Ştefănuţă Bianca, Trâmbiţaş Diana, Trâmbiţaş Raluca, Stroe Florentina, Todor Henrietta, Ştefan Iulia, Sipos Andreea, 
dintre care se detaşează Dana Haralambie, care parcă a fost născută pentru a practica săriturile cu schiurile.Acum, când scriu aceste rân-
duri, Dănuţa concurează în Suedia la Falun, în Cupa Continentală destinată fetelor unde sperăm în surprize şi în rezultate bune. Îţi ţinem 
pumnii, Dana!
 Iată şi câteva rezultate obţinute de copii la concursurile internaţionale din această vară:
 La Turneul celor 4 trambuline pentru copii, desfăşurat în Austria ( Hinzenbach şi Bischofshofen) şi Germania (Reit imWinkl şi 
Berchtesgaden),  anul acesta echipa României s-a clasat pe locul 3, după ce doi ani la rând am câştigat acest turneu. La acest concurs am 
participat cu 13 copii, dintre care 10 săritori sunt săceleni, unul râşnovean, unul braşovean şi unul băcăuan.Clasamentul final al turneului 
este următorul:
 Boeriu Ioana, locul 1; Trâmbiţaş Diana, locul 9, Pacurar Radu, locul 1 , Cacina Daniel, locul 3, Szekely Ştefan, locul 7, Farcas 
Hunor, locul 18, Feldorean Andrei, locul 4, Spulber Mihnea, locul 7, Dudas Laszlo, locul 14, Mitrofan Sorin, locul 3, Solcan Mihai,  locul 
17 , Berendei George, locul 20, iar Balint Ştefan, de doar 8 ani, la finalul turneului, s-a clasat pe locul 11.
 Echipa noastră a participat sub denumirea de Râşnov-  Săcele Romania şi a concurat alături de  27 de echipe din Austria, Ger-
mania, Cehia şi Slovenia . În total au fost 151 de participanţi.
 Vara aceasta, 7 sportivi alături de 2 antrenori, am participat la un concurs în Germania, la Rothenburg am Saale, unde  am obţinut 
următoarele rezultate: pe trambulina k 20 m: Spulber Mihnea- locul 1, Păcurar Radu- locul 3, Cacina Daniel- locul 4 , Dudas Laszlo- 
locul 5; trambulina k 30 m: Mitrofan Sorin- locul 2, Feldorean Andrei- locul 3, Solcan Mihai- locul 4; eu am fost unul din cei 5 arbitri ai 
acestui concurs.
 La concursul din Polonia, “Cupa Crunchips”, Dana Haralambie a câştigat concursul detaşat, urmată de o altă săceleancă, Denisa 
Torok. La băieţi II, Mitrofan Sorin a ocupat locul 5, iar la categoria băieţi I, Pâtea Iulian a ocupat treapta a III-a a podiumului.
 Am avut participanţi şi în Cupa Mondială de juniori (care se desfăşoară în deschiderea Cupei Mondiale de seniori, concurs pe 
care îl putem viziona pe Eurosport), “Summergrandprix”, organizat la Hinterzarten în Germania. Tatu Robert a ocupat  locul 10, Torok 
Eduard- locul 26, iar Blega Ştefan, cel mai mic concurent, a terminat concursul pe locul 32. La următorul concurs de Cupa Mondială 
de juniori, desfăşurat în Elveţia, la Eizenerz, Tatu Robert a reuşit o frumoasă victorie, ocupând prima treaptă a podiumului, urmat în-
deaproape de Pâtea Iulian – locul 10 iar Torok Eduard şi Blega Ştefan s-au clasat în primii 20 de sportivi.
 Sportivii săritori sunt antrenaţi de o mână de profesori-antrenori, în marea majoritate săceleni, şi-i aminitm aici pe : soţii 
Teşileanu, Florin Spulber, Wili Grosz, Csaba Magdo şi subsemnatul, precum şi Ghe. Gerea din Râşnov  şi Lorincz Balint din Braşov.

Prof. Gheorghe Băilă

SĂRITURI CU SCHIURILE – UN SPORT FRUMOS,
 PRACTICAT DE FOARTE MULŢI SĂCELENI

D

• Sport

 Clusterul Regional Electrotehnic ETREC este primul din judeţul Braşov şi al 19-lea în ţară, iar protocolul de constituire a fost 
semnat de 26 de membri, alături de firmele amintite, numărându-se: Universitatea Transilvania, Primăria Săcele, Agenţia de Dezvoltare 
Regională Centru, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Institutul Naţional de Autovehicule Rutiere Braşov, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Braşov, Grupul Şcolar Victor Jinga, Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business, Asociaţia Forum +.
 Festivitatea a fost deschisă de domnul Constantin Zavarache, director general la Electroprecizia, care a adresat un cuvânt de 
salut celor prezenţi, făcând o trecere în revistă a oaspeţilor şi a drumului parcurs de cluster până în momentul semnării protocolului. 
Cuvinte de apreciere la adresa iniţiativei formării clusterului electrotehnic la Săcele au avut şi dl secretar de stat Claudiu Stafie, dl prefect 
Ioan Gonţea, dl primar George Scripcaru, dl preşedinte al Camerei de Comerţ, Nicolae Ţucunel, dl Mihai Veştea, din partea Polului de 
Dezvoltare Braşov, dl director general Petru Ianc, dl primar Radu Nistor, dl Adrian Secelean, acţionar majoritar la Electroprecizia.
 După prezentarea făcută de dna Christina Leucuţa, consilier superior în Ministerul Economiei, pe marginea avantajelor înfiinţării 
clusterelor, ca formă modernă de asociere pentru creşterea economică, a urmat momentul festiv în care cei 26 de membri fondatori au 
semnat protocolul de constituire a Clusterului Regional Electrotehnic – ETREC.

Horia Bârsan
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1 Alexandrescu Emil
2 Andrieşi Monica
3 Andronic Maria
4 Anton Alexandrina
5 Ardeleanu Alina
6 Banciu Neculai
7 Bandi Şeitan Maria
8 Barbu Mircea
9 Barbu Nicolae
10 Barbu Silvia
11 Bârsan Horia
12 Bârsan Teodor
13 Bălan Eugen 
14 Bălan Nicolae
15 Beciu Ioan
16 Beleuţă Eugen
17 Benga Gheorghe Dănuţ
18 Bîja Ioan
19 Bîrsan Nicolae
20 Bobeş Constantin
21 Bobeş Gheorghe
22 Bobeş Haricleea
23 Bobeş Ioan
24 Bobeş Maria
25 Bobeş Ovidiu
26 Boca Gabriel
27 Bogeanu Alexandru
28 Bondrea Mihai
29 Bratosin Canu Raluca
30 Bratosin Maria
31 Bratosin Sanda
32 Braun Adrian
33 Brăinaş Mihai
34 Bucurenciu Alexandru
35 Bucurenciu Ana
36 Bulat Elena
37 Bulat Florentin
38 Bulea Horia
39 Butu Mihai
40 Caian Pandrea Aurel
41 Califaru Gavril
42 Caloinescu ion
43 Cazacu Dimitrie
44 Cenuşe Ioan
45 Cerbu Dorel
46 Chiţac Geta
47 Cimpoaie Gabriel
48 Cioroianu Aurelia
49 Ciulu Mircea
50 Ciupală Mariana
51 Clinciu Sorin
52 Codreanu Elena
53 Cojocneanu Olimpia
54 Colţ Radu
55 Comes Tiberiu
56 Comşa Eugen
57 Comşa Fulga Stelian
58 Cornea Ioan
59 Cosma Ioan
60 Costea Maria
61 Costea Melania
62 Coşerea Vasile
63 Cozma Corneliu

64 Crăciunescu Virgil
65 Daneş Dumitru
66 Diaconescu Adrian
67 Dinu Popa
68 Dîrjan Liviu
69 Dîrjan Ştefan
70 Dogaru Aurel
71 Dopovecz Iuliu
72 Dragomir Dănuţ
73 Drăgan Petre
74 Drăghici Valentin
75 Drăghiciu Aurel
76 Dumitrescu Sorin
77 Eftimie Bogdan
78 Eftimie Ioan
79 Ene Tudoran Anca
80 Ene Gheorghe
81 Faust Remus
82 Filip Ştefan
83 Filipescu Dan
84 Filipescu Gheorghe
85 Filipescu Octavian
86 Flangea Roxana
87 Florea Cristina Ioana
88 Florea Rodica
89 Florescu Gheorghe
90 Fodor Levente
91 Frăţilă Ovidiu
92 Găitan Ovidiu
93 Georgescu Ioan
94 Ghia Petre
95 Ghia Moldovan Roxana
96 Ghişoiu Dorin
97 Ghiuţă Benone
98 Gîrceag Viorel
99 Gologan Dan
100 Grozea Gheorghe
101 Guiu Ştefan
102 Hermenean Sorin
103 Homorozeanu Gheorghe
104 Husti Gheorghe
105 Imre Gabor
106 Ionescu Aurora
107 Ionescu Ghe. Nae
108 Ionescu Ghe. Petre
109 Ionescu P. Gheorghe
110 Iordache Dumitru
111 Ivan Adrian
112 Ivan Daniel
113 Ivan Gheorghe
114 Jerău Gheorghe
115 Jinga Gheorghe
116 Jinga Romulus
117 Jinga Victor
118 Jipa Virgil
119 Lăcătuş Mariana
120 Lăzărescu Elena
121 Leucuţa Cristina
122 Leu Aurel
123 Leşescu Mihai
124 Lipan Florin
125 Lukaci Mihai
126 Lungu Constantin

127 Lupu Florica
128 Lupu Nicolae
129 Manciulea Gelu
130 Manea Vasile
131 Matepiuc Daniela
132 Median Susana
133 Median Traian
134 Median Valeriu
135 Mihaiu Aura
136 Miklos Levente
137 Mircioiu Lucian
138 Mircioiu Sebastian
139 Mitrea Gheorghe
140 Modest Zamfir
141 Moldovan Ortensia
142 Moraru Adrian
143 Moraru Florin
144 Moroianu Cantor Emilia
145 Moșoiu Alin
146 Munteanu Cornel
147 Munteanu Dan
148 Munteanu Livia
149 Munteanu Gigi
150 Munteanu Nicolae
151 Munteanu Ştefan
152 Munteanu Vasile
153 Munteanu Virgil
154 Muscalu Vasile
155 Năpăruş Camelia
156 Neacşu Lucian
157 Nechifor Constantin
158 Nechifor Septimiu
159 Necula Stelian
160 Nedelcu Claudiu
161 Negotei Ioan
162 Niculescu Gheorghe
163 Ognean Dorel
164 Ognean Luca
165 Oncioiu Maria
166 Oprin Gabriel
167 Orez Ioan
168 Oşlobanu Dan
169 Ovesea Octavian
170 Pană Aurel
171 Pasăre Adrian
172 Pascu Liviu
173 Păiş Ioan
174 Paraipan George
175 Pelin Matei Alina
176 Perciog Constantin
177 Perciog Gelu
178 Petrea Ştefan
179 Petruţiu Emil
180 Poaşcă Gheorghe
181 Pop Olga
182 Popa Virgil
183 Popa Florin
184 Popescu Mihai
185 Primăvăruş Victor
186 Rîşnoveanu Marius
187 Rîşnoveanu Mihai
188 Rîşnoveanu Paul
189 Rîşnoveanu Ştefan

190 Rîjnoveanu Dan
191 Robu Adrian
192 Roşculeţ Abigail
193 Roşculeţ Claudiu
194 Roşculeţ Mirela
195 Roșculeț Valeriu
196 Sălăgean Lucian
197 Sârbu Corneliu
198 Simion Adriana
199 Sîrbu Adriana
200 Şortan Ana Maria
201 Spiru Gheorghe
202 Spîrchez Viorel
203 Stanciu Vasile
204 Stoia Gheorghe
205 Stoian Emilia
206 Stroe Emil
207 Stroe Liviu
208 Szasz Sebeşi Paul
209 Şerban Corneliu
210 Şerban Eugen
211 Şerban Valentin
212 Şerbănuţ Flavius
213 Şerbănuţ Ioan
214 Şerbu Adrian
215 Şerbu Andrei
216 Şerbu Iulian
217 Slabilă Gheorghe
218 Ştefănescu Constantin
219 Taflan Elena
220 Taraş Ioan
221 Taraş Mircea
222 Taraş Octavian
223 Taraş Răzvan
224 Taraş Emil
225 Tagarici Laurenţiu
226 Teacă Mihai
227 Teşileanu B. Barbu
228 Teşileanu Costin
229 Teșileanu Ghia Eugenia
230 Tiucă Adriana
231 Tocitu Viorel
232 Tudose Aurel
233 Tuian Radu
234 Ursu Nicolae
235 Ursuţ Gabriel
236 Vamoş Aurelia
237 Vlad Adriana
238 Voicescu Nicoleta
239 Voinea Dumitru
240 Voineag Ioan
241 Vrabie Ioan
242 Vrabie Decebal
243 Zamfir Bogdan
244 Zamfir Dan
245 Zamfir Radu
246 Zangor Lucian
247 Zangor Traian
248 Zavarache Constantin
249 Zbarcea Maria
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Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Gr.Şc.„Victor Jinga”.
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ANUNŢ

 Asociația Cultural - Sportiva “Izvorul” are plăcerea să vă anunțe că în data de 
7 decembrie 2010, orele 16 00, va avea loc Simpozionul prilejuit de Centenarul Victor 
Tudoran.
 Manifestările se vor desfășura în Sala festivă a Grupui Școlar “Victor Jinga”.

Vă așteptăm cu drag.
Preşedinte prof. Dorel CERBU

ANUNŢ

 Trupa de teatru “CATHARSIS”, a Grupului 
Școlar “Victor Jinga” Săcele, anunță începerea
înscrierilor pentru anul școlar 2010 - 2011.
 Sunt invitați tineri, baieți și fete, elevi sau 
studenți între 15 și 21 de ani, din orașul Săcele sau 
Brașov.
 Relații suplimentare la prof. Dorel CERBU, 
animatorul trupei, tel. 0723 88 77 60.


