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oi, 2 decembrie, Asociaţia Cultural-Sportivă “Izvorul” 
a organizat o frumoasă manifestare culturală, dedicată 
împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Victor Tudoran, 

importantă personalitate săceleană în domeniul culturii. Victor 
Tudoran n-a fost numai un om de litere şi un ziarist de excepţie, 
ci şi o conştiinţă mereu trează a comunităţii săcelene, o voce care 
s-a confundat cu aspiraţiile şi trăirile acesteia, devenind un simbol 
cultural pentru generaţii întregi de săceleni.
 Şirul evenimentelor dedicate marelui cărturar a fost de-
schis de o slujbă de pomenire, oficiată de prea-cucernicii părinţi 
Ioan Cornea şi Mircea Leb la mormântul lui Victor Tudoran din 
cimitirul bisericii “Sfânta Adormire” din Satulung.
 În continuare, în prezenţa oficialităţilor locale şi a unui 
numeros public, a avut loc festivitatea de dezvelire şi de sfinţire 
a unei plăci comemorative, amplasate pe frontispiciul Bibliotecii 
Municipale care, din această toamnă, a primit numele lui Victor 
Tudoran. 
 Domnul profesor Dorel Cerbu, preşedintele “Izvorului”, 
a adresat celor prezenţi un cuvânt de salut, după care, părintele 
protopop Dănuţ Benga a oficiat un TE DEUM. După dezvelirea 
plăcii comemorative, au rostit scurte alocuţiuni domnul primar 
Radu Florea Nistor şi domnul profesor Liviu Dârjan, preşedintele 
ASTREI săcelene. 
 Evenimentul atribuirii numelui lui Victor Tudoran 
bibliotecii săcelene se constituie într-un act de recunoaştere de 
către oficialităţile săcelene, Primărie şi Consiliul Local, a uriaşei 
contribuţii pe care marele cărturar a adus-o la afirmarea culturală 
a acestor minunate plaiuri româneşti. De altfel, în expunerea de 
motive pe care asociaţia “Izvorul” a înaintat-o Consiliului Local, 
atunci când a propus această atribuire de nume, a fost trecută în 
revistă întreaga activitate pe care Victor Tudoran a avut-o în con-
ducerea asociaţiei, apoi ca redactor şi director al revistelor “Viaţa 
Săceleană” şi “Plaiuri Săcelene”, ca şi în calitate de scriitor care a 
lăsat săcelenilor o operă vastă, care cuprinde numeroase volume 
de poezie, piese de teatru, romane, nuvele, articole, reportaje, 
texte pentru montaje literare.
 Trebuie menţionat aici şi frumosul gest al doamnei Cori-
na Ciuvică, cea care şi-a oferit gratuit serviciile pentru realizarea 
plăcii comemorative care s-a montat pe biblioteca municipală ca 
omagiu adus lui Victor Tudoran.
 Partea a doua a manifestării organizate de Asociaţia 
Cultural-Sportivă “Izvorul” cu ocazia centenarului Victor Tudo-
ran, a cuprins un simpozion găzduit de Centrul de Documentare 

de la Grupul Şcolar “Victor Jinga”. A fost un adevărat eveniment 
cultural care s-a distins prin ţinuta conţinutului şi prezentării şi 
care s-a constituit într-o omagiere de înalt nivel a lui Victor Tudo-
ran,  cel care este recunoscut unanim ca fiind un autentic cărturar 
săcelean. Întreagul simpozion a fost organizat şi condus cu multă 
pricepere şi dăruire de un colectiv coordonat de doamna profe-
sor Emilia Stoian, căreia i se cuvin toate felicitările. Participanţii 
au avut ocazia să admire, încă de la intrare, o foarte frumoasă 
expoziţie cu fotografii vechi din Săcele, o adevărată trecere în 
revistă a vieţii economice şi sociale, a personalităţilor şi “chipu-
rilor” celor mai reprezentative ale săcelenilor de la cumpăna se-
colelor XIX-XX şi prima parte a secolului trecut.
 Şi această manifestare, la care au fost prezenţi numeroşi 
săceleni, a fost deschisă de domnul profesor Dorel Cerbu, 
preşedintele “Izvorului”, care a dat apoi cuvântul domnului 
primar Radu Nistor pentru o scurtă alocuţiune de salut a celor 
prezenţi.
 În continuare, doamna profesor Emilia Stoian a făcut o 
atrăgătoare prezentare a vieţii şi operei lui Victor Tudoran, în care 
au fost prezentate fotografii inedite şi texte din memoriile celui 
omagiat.
 Luările de cuvânt care au urmat s-au bazat pe evocarea 
puternicei personalităţi a lui Victor Tudoran. Doamna Anca Ene, 
fiica acestuia, a rememorat câteva momente din viaţa părintelui 
său, scoţând în evidenţă marea dragoste a acestuia pentru Săcele 
şi săceleni. Domnul profesor Liviu Dârjan a avut prilejul, în 
tinereţe, să-l cunoască personal şi să poarte lungi şi interesante 
discuţii cu Victor Tudoran, acasă la acesta, în camera înţesată de 
cărţi şi manuscrise în care îşi crease opera. Amintiri inedite de-
spre cel omagiat a evocat domnul profesor Victor Carpin, care 
a trăit “pe viu” momentele în care Victor Tudoran conducea 
revistele pe care le înfiinţase şi contribuia la dezvoltarea vieţii 
culturale săcelene. Din amintirile domnului profesor n-au lipsit 
nici valoroşii colaboratori, alături de care Victor Tudoran şi-a 
desfăşurat activitatea. Doamna profesor Emilia Stoian a prezen-
tat o lucrare care a evidenţiat colaborarea lui Victor Tudoran la 
revista “Ardealul” din Braşov. Deşi foarte tânăr pe atunci, Vic-
tor Tudoran a dat dovadă în acea perioadă de un pronunţat spirit 
critic faţă de racilele societăţii, surprinzând cu ironie “păcate” ale 
politicienilor şi guvernanţilor, izbitor de asemănătoare cu cele de 
astăzi. Evocarea Victor Tudoran i-a dat prilejul domnului econo-
mist Dumitru Voinea să evidenţieze legătura puternică a acestuia 
cu mocanii din mijlocul cărora se ridicase şi să sublinieze valorile 
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morale ale acestora, care se regăsesc în întreaga operă de mai târziu a celui omagiat.
 Un moment de o frumuseţe aparte a fost cel în care asistenţa a avut ocazia să asculte selecţiuni din opera poetică a lui Victor Tu-
doran, prezentate, pentru început de doaamna Emilia Stoian şi, apoi, prin intermediul unui admirabil montaj realizat de elevi ai Grupului 
Şcolar “Victor Jinga”.
 Asociaţia “Izvorul” a ţinut să marcheze evenimentul şi prin desfăşurarea primei ediţii a “Premiilor pentru publicistică Victor 
Tudoran”, destinate tinerilor săceleni care au scris pentru revista “Plaiuri Săcelene”. Premiile primei ediţii, constând în cărţi, diplome şi 
bani au fost acordate, în ordine, elevelor: Maria Benga de la Liceul Pedagogic Braşov, Ioana Trif şi Cătălina Ursachi, ambele de la Liceul 
“George Moroianu”. Au mai primit premii speciale Cristina Bălan şi Roland Mureşan, elevi la Grupul Şcolar “Victor Jinga”, care au 
contribuit la frumoasa şi inedita prezentare folosită pe întreaga durată a simpozionului.
 Următorul moment al manifestării a fost unul de mare emoţie şi a cuprins o înregistrare cu vocea lui Victor Tudoran, recitându-şi 
una dintre poezii. A fost ca o întoarcere în timp, cei prezenţi stând parcă în faţa poetului şi primind, odată cu versurile, întreaga încărcătură 
emoţională a vocii acestuia.
 Pentru încheierea acestei minunate manifestări culturale, organizatorii au invitat corul bărbătesc de la biserica “Adormirea Mai-
cii Domnului” din Turcheş care a impresionat asistenţa cu piesa “Ciobănaş cu trei sute de oi” şi cu câteva minunate colinde. 
A fost o seară minunată, cu o înaltă încărcătură emoţională, o evocare aleasă a unei personalităţi alese, care a entuziasmat întreaga 
asistenţă şi pentru care merită felicitări din inimă toţi cei care s-au implicat în organizarea ei.

Horia Bârsan

• In Memoriam • Plaiuri Sacelene

TATĂL MEU – VICTOR TUDORAN
(Material prezentat la simpozionul organizat de “Izvorul” cu prilejul Centenarului Victor Tudoran)

a momentul naşterii mele, părinţii mei, Victor şi Sofia Tudoran, nu mai erau la prima tinereţe.
Am crescut într-o atmosferă serioasă, cu discuţii despre trecut şi, în ele, numele “ Plaiuri Săcelene” apărea deseori. A trebuit să 
treacă mult timp ca să înţeleg că pentru părinţii mei, şi mai ales pentru tatăl meu, era o raportare la o perioadă fericită, care se 

dorea reluată.
 Pentru tatăl meu viaţa a însemnat Săcele cu trecut, prezent şi viitor. Nu pot să mi-l imaginez decât pe la 20-30 de ani, perioada 
cea mai fastă ca activitate. “Viaţa Săceleană” şi “Plaiuri Săcelene” au fost primii lui copii, pe care i-a iubit şi pentru care nu a precupeţit 
nimic.
 Nu ştiu de unde a avut atâta dragoste pentru Săcele încât toate gândurile şi planurile sale plecau şi se întorceau tot aici. Poate că 
a făcut parte dintr-o generaţie binecuvântată care putea să se lase pe sine deoparte şi să se dedice binelui obştesc. Aşa văd lucrurile acum. 
A ştiut să se înconjoare de oameni tineri care gândeau la fel ca el, săceleni sau alţii ajunşi pe aceste meleaguri, dar pe care le iubeau ca şi 
când s-ar fi născut aici. Pentru tatăl meu şi pentru colaboratorii săi noţiunea de Săcele, cu tot ce însemna ea, era ca o fiinţă vie ce trebuia 
crescută şi îngrijită ca să ajungă la maturitate puternică şi pe propriile picioare.
 A făcut tot ce a putut în acest sens atât la tinereţe, cât şi mai târziu, până în ultima clipă. Şi, pentru că nu a putut face el tot ce îşi 
dorea pentru Săcele, s-a străduit să lase o moştenire cât mai folositoare celor care vor veni şi vor dori să-i continue visul. Stau mărturie 
numeroasele manuscrise, pe care n-a apucat să le vadă tipărite, dar care sunt adevărate comori pentru cunoaşterea acestor locuri, a obi-
ceiurilor şi tradiţiilor locale şi, mai ales, pentru descifrarea sufletului ales al mocanului săcelean.
 Dacă, de acolo de sus, poate să vadă că astăzi munca sa este preţuită şi omagiată, cu siguranţă se bucură, văzând că există această 
generaţie care iubeşte Săcelele şi se zbate să-l menţină viu şi să-i schiţeze un viitor cât mai frumos.
 Sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au făcut posibilă această minunată zi şi vă doresc tuturor numai bine.

Anca Ene ( Tudoran )

L
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a sfârşit de decembrie, când iarna îşi declină Sărbătorile ei frumoase, comemorăm 
în acest an Centenarul naşterii cărturarului săcelean Victor Tudoran (1910-1980). 
„Un bărbat brunet, impozant, cu voce caldă, baritonală şi de-adreptul cuceritoare, 

uşor repezită, ceea ce îţi impunea curiozitate şi respect de la bun început ...” Aşa mi-l amin-
tesc pe Victor Tudoran. 
 Ne-am împrietenit repede, cu toate că diferenţa de ani ne impunea, pe lângă respect 
şi o uşoară reţinere, care se estompa însă repede. Îi plăcea să se înconjoare mai ales de tineri, 
atunci pe la finele anilor ̀ 60 ai veacului trecut, în special de profesori: Ilie Cujbă, Traian Sasu, 
Mitică Roman, Gheorghe Şelaru, Elena Taflan, Octavian Taraş, Rică Bârsan, subsemnatul şi 
alţii al căror nume îmi scapă acum, din păcate unii trecând prea repede în lumea umbrelor. În 
căsuţa aceea primitoare tapiţată şi „înăbuşită” parcă de cărţi şi colecţii de reviste, zăboveam 
uneori ceasuri întregi depănând amintiri mai ales legate de viaţa literară interbelică sau de 
trecutul fascinant al mocanilor săceleni, făuritori de limbă şi de Ţară Românescă unită de-o 
parte şi de alta a munţilor Carpaţi. Manierată şi mereu bine dispusă, doamna Sofi ne servea 
alături de îmbietoarele cafele aburinde şi zâmbete îngăduitore. 
 Te simţeai bine în acel plăpând şi binefăcător sanctuar din Satulungul Susenilor, 
pentru că te aflai în casa unui autentic cărturar săcelean. Amfitrionul avea o pasiune de-a 
dreptul devoratoare, vecină cu religia binelui, mai ales că scotea la iveală cărţi şi documente 
rare şi vechi înnobilate de vocaţia cucernică a cercetătorului pasionat, a creatorului de fru-
mos, care din fragedă tinereţe a scos şi a condus revista „Plaiuri Săcelene” (1934-1940) şi a 
reînviat sărbătoarea tradiţională a mocanilor săceleni – „SÂNTILIA”,  expresie onorantă a 
oieritului transhumant. 
 A scris mult neapucând, din păcate, să publice toată această zestre: poezie, proză, dramaturgie, reportaj. În cartea noastră „Pu-
blicistica la Săcele” (2002), l-am alăturat pe Victor Tudoran bunilor mei părinţi: „... de la care am luat patimă pentru hronicul neamului 
întrupat în spiritualitatea locului ...”. Cred că, cel puţin parţial m-am achitat de acel adevărat testament cultural local cu care mă cinstea 
în preţiosul autograf ce mi l-a oferit: „Domnului profesor Liviu Dîrjan în amintirea zilei de 26 iunie 1968, cu ocazia primei întrevederei 
în scopul realizării unor frumoase gânduri ce nutrim Săcelelor noastre dragi...”. 
 Se cuvin mulţumiri autorităţilor locale care au atribuit, recent, numele lui VICTOR TUDORAN Bibliotecii municipale din 
Săcele, omagiu adus aceluia care, probabil, a rămas cel mai înrădăcinat   om al cărţii dar şi al cetăţii ce Săcelele Braşovului au dat culturii 
naţionale în secolul trecut.  
 Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!

Liviu Dârjan

Remember
GÂNDURI DESPRE VICTOR TUDORAN

(Material prezentat la simpozionul organizat de “Izvorul” cu prilejul Centenarului Victor Tudoran)

L

L-AM CUNOSCUT PE VICTOR TUDORAN

 Profesorul şi prietenul meu Liviu Dârjan, un cercetător pasionat al trecutului cul-
tural săcelean, îmi aminteşte că în acest sfârşit de an 2010 se împlinesc 100 de ani de la 
naşterea lui Victor Tudoran şi mă invită să scriu câteva rânduri evocatoare. Stârnit de 
această invitaţie mă gândesc să evoc împrejurările în care l-am cunoscut pe scriitorul şi 
publicistul Victor Tudoran, la Săcele, în vara anului 1967.

umele lui nu-mi era necunoscut. Citisem monografia Monicăi Lazăr, Pavel Dan, E.P.L.,1966 de curând apărută şi la Blaj şi am 
reţinut că ziarul „România nouă” din Cluj organizase un concurs literar. Premiul I îl luase prozatorul Câmpiei transilvane, care 
la acea dată, în 1936, era grav bolnav şi cu banii acestui premiu s-a dus să-şi caute zadarnic sănătatea la Viena. Printre premiaţi 

se afla şi săceleanul Victor Tudoran. Eram căsătorit de un an, soţia mea fiind din Satulungul Săcelelor şi în vara anului 1967 mă aflam în 
vacanţă la casa ei părintească. Am întrebat-o pe mama soţiei dacă-l cunoaşte pe Victor Tudoran. La acea dată Victor Tudoran era încă în 
activitate, cred că funcţionar la o întreprindere din Braşov, unde făcea naveta din Săcele. O dată chiar s-a nimerit să călătorim în acelaşi 
autobuz luat de la „Steagul Roşu” spre Săcele. Mama soacră (trebuie să spun că-i datorez recunoştinţă, pentru că a avut atâta grijă de 
copiii noştri găzduiţi în toate vacanţele şcolare sub blânda ei ocrotire) mi-a spus că-l ştie şi am rugat-o să mă conducă până la locuinţa 
scriitorului pe care aş fi dorit să-l cunosc. Locuia pe strada care duce spre Gârcini, pe partea stângă, o stradă străjuită pe atunci de nişte 
plopi falnici, într-o casă modestă, mică, dar care avea o frumoasă poartă de lemn cu arhitectura specifică porţilor săcelene. M-a primit 
binevoitor, am convorbit despre literatura Transilvaniei din perioada interbelică, un subiect care –mi- era şi mi-e drag şi familiar, mi-a 
spus că a editat alături de alţi publicişti din Săcele revistele „Viaţa săceleană” şi „Plaiuri săcelene” şi la plecare mi-a dăruit colecţia ulti-
mei reviste frumos legată într-un carton maro şi foarte bine păstrată. Încântat de acest dar neaşteptat, eram nerăbdător să ajung acasă şi 
să răsfoiesc paginile revistei. Revista întreagă mi s-a părut o convingătoare expresie publicistică a dragostei pentru „Săcelele pitoreşti”, 
cum era explicaţia de la subsolul unor ilustraţii, prezentând bisericile cu frumoase picturi cum este cea cu hramul „Adormirea Maicii
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Domnului” din Satulung, picturi semnate de Mişu Popp şi apreci-
ate cândva în călătoriile sale prin ţară de Nicolae Iorga. Am reţinut 
apoi ipoteza filozofului Vasile Băncilă, unul din cei mai buni 
exegeţi ai operei lui Blaga, care spunea că teoria spaţiului miori-
tic, cu alternanţa ondulărilor de relief deal-vale, îşi are sorgintea 
în spaţiul săcelean, pe care Blaga l-a cunoscut fie în timpul studi-
ilor liceale la Braşov fie, mai târziu, în popasurile, de asemenea 
frecvente în casa soţilor scriitori Domniţa şi Gherghinescu Vania, 
prietenii săi. Când am citit poeziile publicate am descoperit cu 
uimire că printre cei care semnau poezii în paginile „Plaiurilor 
săcelene” era şi Ion Apostol Popescu, profesorul meu de liceu 

de la Gherla. Dar colaboratorii frecvenţi ai revistei, ce semnau 
aproape în fiecare număr, erau câţiva mari cărturari săceleni, nume 
cunoscute şi apreciate în cultura transilvană interbelică precum 
Gheorghe Dragoş, Victor Jinga, Ion Ghelase ş.a. Pe Gheorghe 
Dragoş l-am cunoscut personal, venea în casa unei mătuşi a soţiei 
de care era aproape şi locuinţa sa, ne-am plimbat uneori serile pe 
strada Mocanilor şi mi-a dăruit cu dedicaţie o parte din cărţile şi 
studiile sale, rod al prelegerilor erudite pe care le-a ţinut înainte 
de 1944 la Academia Comercială din Braşov. După câteva zile, în 
urma lecturii revistei, dobândind o imagine asupra orientării sale, 
asupra conţinutului şi a locului pe care-l ocupă în peisajul revuis-
tic ardelean din perioada interbelică, am redactat un scurt articol, 
de vreo 2-3 pagini, căruia i-am dat titlu Reviste din trecut: „Plaiuri 
săcelene” şi pe care l-am predat revistei braşovene „Astra”, din 
redacţia căreia cunoşteam câţiva scriitori. Articolul n-a apărut şi 
n-am fost nici surprins, nici supărat, pentru că mi-am dat seama că 
numele unor cărturari săceleni pe care i-am pomenit mai sus erau 
prohibite, nu puteau să apară în ziare şi reviste, fiindcă de-abia 
ieşiseră de vreo 3-4 ani din închisorile comuniste. 
 Dar colecţia „Plaiurilor săcelene”, luminată de amintirea 
acelei întâlniri de neuitat cu Victor Tudoran, se află şi acum în 
biblioteca mea, pe raftul rarităţilor de istorie literară şi când vreau 
să retrăiesc viaţa culturală săceleană din acele frumoase vremuri 
de odinioară, răsfoiesc din nou cu încântare filele ei.

Ion Buzaşi

SĂ NU UITĂM

 Anul acesta, 2010, este un an deosebit pentru asociaţia şi revista noastră. 
Aniversăm centenarul naşterii lui Victor Tudoran şi comemorăm 75 de ani de 
când George Moroianu ne-a părăsit. Sunt doi săceleni, din cei mulţi, care au 

făcut faima acestor locuri.

ovesteşte dl. Tudoran, în decembrie 1933, în aju-
nul apariţiei primului număr al noii reviste-“Plaiuri 
Săcelene”:  

 “Discuţii interesante şi entuziasm, plini de optimism şi 
veseli punem chestiunea ultimelor preparative la punct şi, găsind 
o tipografie mai avantajoasă, pornim la drum” – drum deschis de 
apariţia primului număr al revistei lunare “Plaiuri Săcelene”, în 
ianuarie 1934.
 Este ajutat de prieteni de nădejde – Ion Crisbăşanu, Al. 
Stroe-Militaru, Radu Bratosin, fraţii Ioan şi Nicolae Moisiu (doc-
torii de mai târziu) şi primele numere apar într-un format deose-
bit- înguste de numai 11 cm şi înalte de 30, cu doar câteva pagini 
ce poartă semnătura primilor colaboratori: Victor Ion Critu, Vio-
leta Rusu-Tibreanu, Ion Crisbăşanu, Al. Stroe-Militaru şi Victor 
Tudoran. Revista este bine primită, atât de critici cât, mai ales, de 
săceleni, fiind una din puţinele, dacă nu singura revistă sătească 
din România acelor timpuri. 
 Dragostea de Săcele şi, în mod deosebit, de Satulung, 
modestia şi spiritul de iniţiativă al tânărului director şi redactor-
şef al revistei fac ca lui Victor Tudoran să i se alăture, începând cu 
numărul 3, mulţi colaboratori de prestigiu – Victor Jinga, George 
Moroianu, Gheorghe Dragoş, sculptorul Ion Jalea, poeţii I. Al. 
Lemeny, Lucian Ducşoara, preoţii din satele săcelene – Zenovie 
Popovici şi, mai târziu, Gheorghe Şerbu, Petru Leucă, Silves-
tru Garcea, Daniil Purcăroiu, Victor Marin, cadre didactice şi 
notabilităţi din Săcele şi Braşov.
 Pentru a păstra legătura cu mocanii săceleni stabiliţi 

pe alte meleaguri, angajează “reporteri” la Constanţa, Ploieşti, 
Câmpina, Buzău şi alte localităţi. Aceştia mai aveau şi sarcina să 
strângă banii pe abonamente şi să aducă şi alţi membri.
 Credibilitatea revistei “ Plaiuri Săcelene” şi interesul pen-
tru conţinut cresc vertiginos  de la număr la număr. Colaborarea 
marilor săceleni, dar şi a mai tinerilor intelectuali face ca revista 
să se epuizeze rapid. Conţinutul bogat, deosebit de variat, foto-
grafiile, reclamele inspirat compuse fac din “Plaiuri Săcelene” o 
revistă aşteptată cu nerăbdare de săcelenii de pretutindeni.
 Colaboratorilor de marcă li se adaugă mereu şi mereu 
nume noi, la fel de prodigioase: istoricul Aurel A. Mureşianu, 
asistenţii universitari dr. Ilie Toma, Pimen Constantinescu, scri-
itoarea Florica Ciura, Academicianul Alexandru Lapedatu (căruia, 
în 1935, i se dedică un număr festiv), poeta Elena Farago. Lor li 
se alătură, cu materiale interesante, tinerii publicişti săceleni Al. 
Stroe-Militaru, Horia Ghia, I. Peteu, Gigi Deleanu, Ioan Despan, 
Ioan Păltănea, fraţii Moisiu, Vlad Şeitan, Ioan Sulu.
 Revista era atotcuprinzătoare şi se citeşte cu plăcere şi 
astăzi datorită conţinutului variat şi interesant: economie, indus-
trie, cronica măruntă, cronica literară, cronica săceleană, reclame, 
abonaţi, dar, în mod deosebit, multă literatură, cu precădere po-
ezii, epigrame, fragmente din nuvele sau romane, foarte multe 
dintre ele fiind creaţia lui Victor Tudoran. Deosebit de interesantă 
era rubrica “ Ecouri din presă”, din care se desprind uimire, 
admiraţie, chiar invidie conţinute în corespondenţa primită pe 
adresa redacţiei “Plaiurilor Săcelene”, găzduită în casa familiei 
Tudoran.

P
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 Revista “Satul şi Şcoala”, din Cluj, redactată de C. Ien-
cica şi D. Goga, scria: “ Dintre toate revistele pe care le primesc 
la schimb cu Satul şi Şcoala, niciuna nu-mi e mai dragă, n-o 
răsfoiesc cu un sentiment mai puternic decât Plaiuri Săcelene, 
căci din paginile ei aud chemări nostalgice spre satul copilăriei 
mele. Un alt sentiment care mi-o ataşează 
sufletului meu este entuziasmul tineresc 
al conducătorului şi colaboratorilor săi. 
Apariţia ei timp de 5 ani de zile e o faptă 
nu numai de dârzenie mocănească ci şi o 
faptă de cultură. Meritul îl are incontestabil 
dl. Victor Tudoran care n-a cruţat nici o 
jertfă ca să poată exista această revistă. Îi 
exprimăm toată admiraţia noastră…”
 “Plaiurile Săcelene” ajung în mai 
toată lumea: Jugoslavia, Belgia, Olanda, 
Alger, Moscova, Germania, Cernăuţi, 
SUA, bucurându-se pretutindeni de aprec-
ieri deosebite.
 Dar, Victor Tudoran este şi un 
scriitor deosebit, opera sa cuprinzând note 
de călătorie, piese de teatru, nuvele ( nuve-
la “ Eroii” câştigă o menţiune la un concurs 
organizat de un ziar din Cluj ), epigrame, 
poezie, foarte multă poezie, deosebit de 
apreciată.
 Aniversarea centenarului său i-a adus 
un omagiu deosebit celui ce a fost Victor Tudoran – Biblioteca 
Municipală din Săcele îi va purta numele, răsplătind munca 
enormă pusă în slujba Săcelelui şi săcelenilor. 

 Şi tot în acest an am comemorat 75 de ani de când Prof. 
dr. George Moroianu a părăsit această lume.
 S-a scris mult în paginile “Plaiurilor Săcelene” de astăzi 
despre acest Mare Săcelean. A înfiinţat Liga Culturală în Anglia 

şi Franţa, a dus o luptă crâncenă pentru recunoaşterea drepturilor 
românilor transilvăneni; în acest sens a publicat, în anul 1933, la 
Paris, în limba franceză, “ Lupta românilor transilvăneni pentru 
libertatea lor şi opinia europeană”, carte cu un mare răsunet în 
lumea occidentală.

 Revista Fundaţiilor Regale titra în 1 
oct. 1934: “ Dacă-i remarcăm şi stilul vioi 
şi curgător care face ca numeroasele docu-
mente prezentate să atragă şi să convingă, 
se impune constatarea că lucrarea d-lui 
Moroianu este una din cele mai bune în ce 
priveşte informarea istorică şi politică asu-
pra problemei Transilvaniei şi prin aceasta 
una din cele mai serioase publicaţii antire-
vizioniste”. Cartea a fost premiată în mai 
1935 cu o parte a marelui premiu Ghe. Asa-
chi de către Academia Română.
 Rector al Academiei de Înalte Studii Co-
merciale şi Industriale “Regele Carol al II-
lea” din Cluj, preşedinte al Ligii Culturale, 
secţia Cluj, deputat de Bihor, George Mo-
roianu continuă şi activitatea diplomatică, 
ajută material numeroşi consăteni să-şi 
dea copiii la şcoli înalte, scrie numeroase 
lucrări, printre care “ Chipuri din Săcele”, 

carte ce se bucură şi azi de multă apreciere, 
colaborează la revista “Plaiuri Săcelene”, adună 

în manuscris cântece, obiceiuri şi tradiţii săcelene, conferenţiază 
şi ţine discursuri în Săcele şi în multe localităţi din ţară.
 Drept omagiu, o parte din “ Uliţa Mare”, din Satulung, îi 
poartă numele, la fel ca şi un liceu de prestigiu .George Moroianu 
se stinge din viaţă la 6 februarie 1945, deplâns de toţi cei ce l-au 
cunoscut şi apreciat.

Dan Zamfir

GENU

n semn onomastic, relativ simplu în alcătuirea sa, fru-
mos sunător, cu adresă fără echivoc, exactă, în Săcelele 
de odinioară şi în cercurile largi ale celor ce am înfrun-

tat agitata viaţă din anii de după cel de-al doilea război mondial.
 Nicicum nu mi-a trecut prin cap în acea zi de 1 august 
1940, când l-am văzut pe Genu Şerban, căci despre el este vorba, 
întâiaşi dată şi când părintele Petru Leucă şi-a alcătuit echipa 
de “îngeri” şi ne-a îmbrăcat în odăjdii pentru pelerinajul pe la 
casele satulungenilor de ziua scoaterii Sfintei Cruci, zic, nu mi-
am închipuit că băietanul acela îmi va deveni prieten de-o viaţă.
 Aşa a fost să fie, doar că lui, de la o vreme, viaţa i s-a 
părut prea lungă în nesfârşitele ei zbateri, drept care s-a grăbit să o 
ia înaintea multora dintre noi spre nepătrunsele orizonturi ale unei 
lumi, despre care întotdeauna s-a vorbit în popor că ar ascunde 
porţile Raiului şi chiar Raiul însuşi, adiat de nesfârşitele seninătăţi, 
de linişte, de pace şi de iubire, în ipostazele ei ideale, demult dată 
uitării în neostoita de la o vreme tulbureală a Pământului.
 Eram nou în echipa de “îngeri”, fusesem cooptat de-
oarece părintele Petru Leucă ştia de glasul meu, probabil din 
discuţiile cu tata (în liceu, în anii dintâi, fusesem solistul corului 
liceului “Ştefan cel Mare” din Tighina, mai ales când se cânta 
“Trei culori cunosc pe lume”, iar profesorul meu de muzică fu-
sesee celebrul compozitor Vasile Popovici), iar Genu, de ceilalţi 
nu-mi amintesc, m-a privit oarecum nedumerit, fără doar şi poate 
intrigat, de parcă îşi tot spunea:

 - Ce-o fi şi cu ăsta pe aici, cine l-o fi adus ?
Eram, ce este drept, necunoscut în cercurile băieţilor de la biserica 
noastră, “Sfinţii Arhangheli”, îi ştiam mai bine doar pe cei de pe 
uliţa noastră, copii erau mulţi pe atunci, iar spiritul apartenenţei 
la grupul de cartier era foarte puternic şi chiar ostil “străinilor”
 Ştiu, se întreba Genu şi ceilalţi “coechipieri” dacă voi şti 
să cânt “ca lumea”: “În Iordan botezându-te Tu, Doamne…. “.  
Într-un fel cred că aveau dreptate deoarece, în afara unor exerciţii 
debile făcute cu tata, dragul de el, care era afon, nu mai cântasem 
psalmodia asta niciodată..
 Privirea aprigă a băiatului mai scund decât mine, bine le-
gat, vânjos, cu păr negru, bogat, frumos şi lin unduit spre sprân-
cenele bogate, mi-a zgândărit orgoliile, drept care mi-am zis în 
sinea mea:  “Lasă că vă arăt eu vouă !” De, judecată de cocoş 
preadolescent, oarecum firească şi chiar necesară unui flăcăiaş cu 
aspiraţii la râvnită bărbăţie.
 Aşa a şi fos. După vreo cinci-şase intrări pe la casele gos-
podarilor, am cam început să “intru” în voce aşa că, pe la jumătatea 
zilei le-am arătat ce mi-a dat Dumnezeu şi ce am învăţat de la 
maestrul Popovici şi chiar din glasul frumos al părintelui Pătru.
 La masa de prânz care, în asemenea împrejurări se lua 
acasă la părintele şi la doamna preoteasă Veturia, relaţiile cu Genu 
s-au încălzit în perspectiva de a deveni amicale. Cred că am fost 
apreciat de grupul “îngerilor” din acel an, urmând să fiu consid-
erat util, “component de bază”.

U

Goerge Moroianu (1870 - 1945)
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 Peste ani, să tot fie vreo 10-15, împreună cu Genu, la 
colindat sau de Sfântul Petru, îi cântam dragului nostru preot şi 
părinte de suflet, cântecele dragi ale tinereţii sale: “Bagă, Doa-
mne, luna-n nori” şi “O, vis al vieţii studenţeşti”.
 Oo, şi câte alte petreceri nu au înveselit cântecele noa-
stre pe care, împreună cu Genu, le transformasem într-un reper-
toriu ascultat cu plăcere de numeroşii noştri prieteni: “Deschide, 
deschide fereastra..” ; “Hai la Marius şi Matei”; “Mă uitai într-o 
fântână…”; “Pe Mureş şi pe Târnavă”; “Aoleu, ce chin, ce dor, 
ce jale”; “Am iubit doi ochi albaştri…”; “De dragul fetelor fru-
moase…”; “Bun rămas prieteni dragi…”; “Ioane, Ioane…”; 
“Zaraza”; “Ciobănaş cu trei sute de oi…”.
 După prima noastră întâlnire, din vara lui 1940, căile 
destinelor noastre ne-au despărţit. Eu i-am însoţit pe părinţii mei 
în Basarabia, la Tighina, unde tata s-a reîntors să repare casele 
afectate de război. Toamna lui 1944 ne-a reîntâlnit, de data aceas-
ta în tramvaiul care ne purta spre Săcele din Braşov – eu la liceul 
“Dr. Ioan Meşotă”, Genu la liceul comercial “Andrei Bârseanu”.
 România a traversat momente grele. Ţara era ocupată 
de armata sovietică, au ieşit la iveală comuniştii, încetul cu înce-
tul s-a instalat în următorii ani un regim discreţionar. Se purta 
vendeta-plăţile vechilor poliţe, răfuielile. 
 Un loc de linişte şi seninătate a 
rămas totuşi Casa noastră de citire de la bi-
serica “Sfinţii Arhangheli”, unde veneam 
după o carte, ascultam muzică pe discuri 
sau ascultam muzica transmisă de Radio 
Bucureşti, aveam repetiţiile corului care 
asigura şi răspunsurile la Sfânta Liturghie 
de Duminica şi sărbători, puneam în scenă 
piesele de teatru alese de noi din repertoriul 
de succes al marilor teatre bucureştene: “ 
Sosesc diseară”, “Steaua fără nume”, “Jocul 
de-a vacanţa” (de Mihail Sebastian) sau ca-
podoperele lui Cehov, I.L. Caragiale (“O 
noapte furtunoasă”).
 În pauzele repetiţiilor de cor sau 
cele ale pieselor puse în scenă, ascultam, 
cum am spus, muzică pe discuri (ne con-
sideram foarte dotaţi, cu radio, pick-up şi o 
colecţie de discuri cu muzică de dans), dis-
cutam, puneam la cale excursiile pe Ciucaş, 
la Renţea sau Piatra Mare, dar învăţam cu 
asiduitate să dansăm ca să facem faţă serate-
lor la care eram invitaţi, fie de colegele şi colegii noştri braşoveni, 
fie pe la aniversări sau chiar la cele organizate de noi în sala Me-
dian. Genu era de departe dansatorul numărului 1 al cercului nos-
tru şi, în ciuda conformaţiei sale fizice, bine legat şi frumos ar-
ticulat, era de o supleţe şi graţie în mişcări  care genera nu numai 
admiraţia, dar şi invidia noastră.
 Era un motiv în plus care îl plasase în topul preferinţelor 
fetelor, unele dintre ele sensibilizate chiar decisiv în dificilul plan 
afectiv, unde mai pui, povestea Genu cu un haz aparte şi râdea cu 
o poftă de-a dreptul molipsitoare, din toate forţele existenţei sale.
 Cu timpul, vocea i s-a aşezat şi s-a stabilit în limitele 
unui bariton cald cu acces, aş zice, liber la disponibilităţile teno-
rului, afirmate deopotrivă în cadrul corului, unde constituia baza 
tenorilor, dar şi la petrecerile noastre pe care le susţinea cu un 
repertzoriu, aş zice, inepiuzabil. Prindea cu o neobişnuită uşurinţă 
orice melodie nouă, un şlagăr “en-vogue” pe care, cu prima oca-
zie, îl punea “în operă”. 
 Cânta, dansa impecabil, spectaculos, glumea spre încân-
tarea tuturor, era dăruit cu harul umorului, admirabil complinit 
de devoţiunea faţă de prieteni şi, mai ales, de prieteniile care s-au 

legat şi consolidat în anii grei, plini de capcanele compromisului 
întinse nouă, celor tineri, de vârfurile de lance ale detestatei de noi 
puteri totalitare.
 Foarte apropiat de Mircea Bodianu, eminentul, la sfârşitul 
anilor 40, student arhitect, care a preluat corul bisericii noastre 
de la domnul profesor Florin Pană, Genu i-a urmat la dirijat şi 
în evoluţiile din cadrul liturghiilor duminicale şi ceremoniile cu-
nuniei, îndeosebi ale prietenilor noştri, menţinând, în acele vre-
muri grele, apropierea, solidaritatea şi prietenia cercului nostru, 
nu o dată devenit obiect al atenţiei şi supravegherii penibilelor 
organisme albastre.
 După absolvirea liceului în 1946, situaţia grea materială a 
familiilor noastre ( am în vedere familia mea şi a lui Genu, lipsite 
de sprijinul material şi moral al taţilor noştri, plecaţi dintre noi 
prematur ) ne-a făcut să nu ne sfiim să căutăm de lucru, chiar dacă 
solicitarea noastră avea în vedere mai ales munca necalificată - 
zidărie, săpături, marcarea arborilor în capul tăierilor forestiere- 
dar şi la lucrările de recoltat în câmp, iar eu am lucrat un sezon 
chiar la treierat. Seara, osteniţi, reveneam acasă, ne spălam, ne 
ferchezuiam şi dădeam o raită pe la Casa de citire unde viaţa 
noastră se împlinea şi desăvârşea spiritual. 

 Nu încetam o clipă, în ciuda situaţiilor 
noastre materiale dificile, să ne gândim la 
continuarea studiilor, la proiectele de vi-
itor, ne consultam cu cei mai în vârstă, 
acum studenţi, în generaal la Bucureşti, mai 
dădeam o fugă până la Bod, unde ne primea 
cu drag, chiar şi la petrecere, doctorul 
Irimiţu Bodianu, fratele arhitectului Mircea 
Bodianu.
 În vara lui 1948, împreună cu Genu şi 
Miţu Voinea, am lucrat vreo două luni într-
o echipă de marcatori ai arborilor dintr-un 
parchet din fundul văii Gârcinului, spre cul-
mea “Dosul lui Chiele”, într-o sălbăticie şi 
un impresionant peisaj montan unde sute şi 
sute de molizi falnici au fost doborâţi de fur-
tuni violente în cursul lunii mai.
 Veneam acasă doar sâmbăta după-
amiaza, iar în restul săptămânii dormeam la 
cabană (casa pădurarului de pe valea Gârci-
nului).
 În 1947, cu intermitenţe, şi chiar în vara 
lui 1948, am lucrat într-o echipă la săparea 

şanţurilor şi chiar montarea conductei de apă Tărlung-Triajul 
CFR Braşov, în condiţii adeseori deosebit de dificile, mai ales 
când săpăturile aveau loc la adâncimi care depăşeau chiar şi 3 
metri. Aşa au fost vremurile, iar tradiţiile de omenie şi bun simţ 
ale familiilor noastre ne-au îndemnat să le înfruntăm cu fruntea 
sus.
 În toamna lui 1948 eu am plecat la studii, la Bucureşti, nu 
ne vedeam adeseori cu lunile, dar în vacanţe şi câteodată la sfârşit 
de săptămână, când dădeam o fugă pe acasă, neapărat ne întâl-
neam şi puneam ţara la cale. Anii mei “bucureşteni” n-au afectat 
prietenia noastră, dimpotrivă, iar la reîntâlnirile noastre îl aflam 
de fiecare dată mai maturizat, mai implicat în realităţile devenirii 
sale, dar şi în realităţile vremurilor pe care le parcurgeam.
 Genu a urmat o vreme cursurile Academiei Comerciale, 
dar o conjunctură favorabilă l-a îndemnat să accepte un post 
de economist în uriaşul dispozitiv contabil al uzinelor “Steagul 
Roşu”. S-a adaptat şi s-a integrat în acest complicat mecanism, 
condus în acei ani de marii “maeştri” formaţi la înalta şcoală a 
uzinelor “Astra”, devenind în scurt timp una din piesele de mare 
perspectivă ale serviciului de contabilitate al uzinei.
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 Avea Genu în fiinţa sa deosebită o componentă pe care 
aş dori-o prezentă în personalitatea fiecărui tânăr al zilelor noastre 
– devoţiune şi determinare faţă de responsabilitatea încredinţată.
 Omul acesta plin de viaţă, fermecător în comportamentul 
său şi relaţiile interumane, omul de lume, devenea impenetrabil, 
de nerecunoscut, în momentul în care îşi concentra atenţia asu-
pra îndeplinirii îndatoririlor, fie ele de serviciu, fie gospodăreşti 
sau familiale, într-un cuvânt,  disponibilitatea concentrării asupra 
unei activităţi intrate în preocupările sale era maximă, de-a drep-
tul nebănuită. Atunci, în acele momente, nu era recomandat să 
intervii în existenţa sa, să-l între-
rupi, trebuia pur şi simplu să-l laşi 
în pace, altfel riscai, de-o manieră 
sau alta, chiar să te repeadă, pen-
tru ca, peste câteva ore, la un pa-
har de vin să te afli în faţa unui 
interlocutor deosebit de serviabil, 
fermecător, un gentelmean.
 Cu timpul, nu am pu-
tut decât să-l admir pentru 
această uluitoare dedublare, 
cred eu, deopotrivă specifică 
preocupărilor profesiunii sale, dar 
şi unei vocaţii, chemării spre un 
asemenea comportament.
 Pe vremuri, “domnii” 
săceleni practicau jocul de cărţi, unii dintre ei organizau acasă 
periodic asa zisele “jururi”, unde se juca pocker, dar mai ales 
“licitaţia”, un joc de combinaţii şi urmărirea mişcării (traficului) 
cărţilor, de genul “preferansului” sau al mult mai complicatului 
“bridge”. Genu, deşi nu era un pasionat jucător, “cărţar” cum îi 
numeau săcelenii pe împătimiţii jocului de cărţi, excela în pri-
ceperea formării combinaţiilor, ţinându-se într-un partener de-
osebit de interesant, plăcut, prin surprinzătoarele mişcări, dar şi 
prin cvasi-muţenia sa în timpul jocului. Juca nescoţând o vorbă. 
Aproape întotdeauna câştiga. Prin atenţie, răbdare, prezumţii 
minuţios şi foarte profund gândite. În ciuda tranşantelor deose-
biri de vârstă, era adesea invitat în “case mari” spre completarea 
echipelor de redutabili mânuitori ai cărţilor de joc, uimindu-i şi 
încântându-i.
 Era fiinţa lui Genu stăpânită de o uriaşă capacitate de 
concentrare asupra lucrării ce o angaja, fie ea o lucrare de birou, 
fie o treabă gospodărească acasă, pentru care avea înclinaţii de-
osebite, fie în timpul unei partide de volei sau chiar într-o partidă 
de “licitaţie” sau pocker, când, fără să fie un pasionat sau, doamne 
fereşte, dependent, era imbatabil.
 Forţa voinţei lui a fost imensă, adeseori impresionantă, 
dar ceea ce într-adevăr reţinea atenţia au fost paşii vieţii, mai bine 
zis paşii decisivi ai vieţii – casa, familia, îndeletnicirea (munca 

de fiecare zi), prietenia – care, instinctual sau vocaţional, trebuiau 
aduse pas cu pas la superlativ. În egală măsură, această structură 
a personalităţii sale a fost funcţională şi pentru aspectele aparent 
mai puţin semnificative ale existenţei – petrecerea cu prietenii, 
chiar cu vin şi lăutari, pasiunea pentru sport (a fost un redutabil 
schior), aventurile galante, gospodăria (grădinăritul, mica fermă, 
păsările, florile) – toate le făcea cu inimă şi dăruire şi tuturor celor 
mai sus pomenite, când se apuca de ele, se dăruia deplin, total.
 Acum, când mă gândesc la anii adolescenţei noastre şi 
primei tinereţi, îmi dau seama că, datorită lui Genu, Casa de citire a 

bisericii noastre, corul ei au reuşit 
să dăinuiască în anii întunecaţi ai 
comunismului primitiv datorită 
personalităţii lui respectate şi ado-
rate de întreaga noastră generaţie.
 Viaţa nu a fost uşoară, mun-
ca adeseori pe perioade lungi 
stătea sub semnul eforturilor 
supraomeneşti, obstrucţionată 
de obtuzităţile vremurilor, când 
logica elementară a fost, pur şi 
simplu, desfiinţată ca abordare şi 
atitudine şi înlocuită cu bucăţica 
atotputernică a cartonaşului roşu 
ce semnifica imperativul voinţei 
partidului.

 Şi totuşi, prin tot ceea ce a făcut, a realizat, prin amintirile 
dăruite familiei, prietenilor, colegilor de muncă, tradiţionalului 
spirit săcelean, Genu a fost un învingător, deşi risipa deliberată a 
energiilor sale şi-a spus, la un moment dat, neiertătorul cuvânt. 
 Au trecut de la intempestiva sa plecare dintre noi mai bine 
de douăzeci de ani, dar lumina sa, vocea sa, râsul său sănătos, la 
un pahar de vorbă, ca şi gravitatea concentrării sale asupra unui 
fapt de viaţă ce-şi merita atenţia, sunt toate vii în conştiinţa mea, 
de parcă nu l-aş fi văzut doar de câteva zile.
 Sămânţa ta a încolţit generos, Genule; de acolo de sus, 
de unde, sunt convins, meştereşti ceva prin grădinile Raiului, 
săpând vreun strat, tăind vreun ram uscat (dacă în Rai se usucă 
ceva vreodată) sau, poate, închinând cu vechi prieteni cu care te-
ai regăsit, priveşte-ţi cu drag opera deoarece ai la ce privi. Iar mie 
caută-mi un locşor pe aproape să reînnodăm firul poveştilor noas-
tre şi ale altora noi, cu care voi veni curând şi neapărat, la masa ta, 
cu tot ce ştii tu că se cuvine, să închinăm pentru prietenia noastră 
senină, niciodată umbrită de vreo învolburare şi, bineînţeles, să 
facem şi cântul (ce zici de “Teiul” lui Fr. Schubert, pentru început) 
şi să uimim tot tărâmul sfânt cu dragostea de viaţă adusă de pe 
Pământ, mai exact din Săcele. 

Prof. dr. Dimitrie Cazacu

Memoria  Mereu Vie a Oamenilor

PĂRINTELE  GHEORGHE  ŞERBU
TREIZECI DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE

nul acesta, la sfârşitul lunii noiembrie, s-au împlinit treizeci de ani de la moartea părintelui Gheorghe Şerbu.
În ziua de Sfântul Andrei, pe la ora unu din zi, după ce a săvârşit slujba de Liturghie, părintele şi-a găsit sfârşitul  în Sfântul 
Altar, între masa acestuia şi icoana care reprezintă Cina cea de taină. 

 Părintele Gheorghe Şerbu a slujit 43 de ani la biserica “Sfânta Adormire” din Satulung. Din 1937, când a venit la această 
biserică, a slujit alături de părintele Zenovie Popovici până în 1941, când acesta a murit, iar după aceea, până în 1951, a slujit singur. După 
aceea, pentru puţin timp, până în 1952, a slujit alături de părintele Gheorghe Ionescu, pentru ca apoi, din 1952 până cînd Dumnezeu l-a 
chemat la El, să slujească alături de părintele Ion Bădiţoiu, cu care s-a înţeles ca un frate.
 Părintele Şerbu a ţinut foarte mult la oamenii din această parohie, a fost tot timpul alături de ei, la necazuri şi la bucurii, ajutân-
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du-i la nevoie cu un sfat plin de înţelepciune şi izvorât din inimă.  A fost un 
preot de înaltă moralitate şi de o cultură excepţională, de care te convingeai 
atunci când îl ascultai predicând. Stimat şi iubit de toţi enoriaşii, părintele 
găsea subiecte de conversaţie cu oricare dintre ei, indiferent de vârstă sau 
de starea socială, impunându-se ca unul dintre intelectualii de frunte ai 
comunităţii, asemenea colegilor săi de generaţie, preoţi, formaţi la înalta 
şcoală teologică interbelică.
 Mie, cel ce a scris aceste rânduri de pioasă aducere aminte şi de re-
memorare a marii sale personalităţi, îmi spunea deseori să mă fac preot ca să 
aibă şi mocanii unul de-al lor, pentru că de la părintele Victor Popeea, mort în 
1921, nu a mai fost nici un preot din neamul mocănesc la această biserică.
 Închei aceste rânduri cu gândul că bunul părinte Gheorghe Şerbu se 
odihneşte în grădina lui Avraam, în timp ce noi, cei ce l-am cunoscut, iubit şi 
preţuit, punem o floare şi un gând pios de aducere aminte la mormântul său 
din cimitirul bisericii pe care a slujit-o întreaga viaţă cu devotament şi mare 
dragoste.

Dorin D. Ghişoiu
Parohia bisericii “Sfânta Adormire” din Satulung

 În rândurile de mai jos, vă propunem un poem evocativ, scris cu durere, acum 30 de ani, la moartea părintelui Gheorghe Şerbu 

NU AM ZVÂNTAT DIN LACRIMI…

 Nu am zvântat din lacrimi şi altele se scurg,
 un alt preot de seamă pornit-a spre amurg.
 A prins să ţeasă moartea, ca recele linţoliu
 al iernii începute, vestmântul său de doliu.

 Ai fost, părinte Şerbu, ca iezerul senin,
 ce plin e de adâncuri şi de tăcere plin.
 Ai fost o minte clară, ca razele de soare,
 ai fost copac ce ştie să moară în picioare…

 Născut în sat de munte-Poiana de Sibiu,
 te-asemănai cu bradul spre cerul străveziu,
 în suflet aveai steaua din cerul Mioriţei
 ce o zăreau ciobanii în străvechimea viţei.

 În Satulung, ca preot, venit-ai mai apoi,
 lăsând deoparte steii şi turmele de oi,
 şi tinereţea dând-o Bisericii jertfire
 pe credincioşi legat-ai cu-ale iubirii fire.

 În părţile acestea se ascundeau comori,
 să fie cunoscute de cei ce-s visători.
 O, plaiuri săcelene, o, minunate plaiuri
 de câte ori văzut-aţi credinţa în alaiuri…

 Aveai la toate cheia: la teamă, la-ntrebări,
 nu ascundeai lumina ci o duceai spre zări.
 Tu te opreai la oameni şi te opreai la case,
 şi le duceai opaiţ-învăţături frumoase!

 Utrenii şi vecernii te aşteptau în prag
 cu cântecul de rugă deopotrivă drag.
 Afară era frigul şi golul, neîmplinirea,
 în bolţile credinţei găseai nemărginirea.

 Biserica aceasta cu strai de Mişu Pop,
 cuprinde între ziduri şi inima-ţi, un strop,

 căci îi iubeai podoaba de piatră şi de lut
 şi-o refăceai mai mândră spre noul început.

 Avut-ai fericirea în ea ca să adormi,
 alăturea de îngeri cu ochii lor enormi
 şi trupul tău să cadă, ţărână spre ţărână,
 cu pleoapa ta închisă, cu Dumnezeu în mână.

 Ce fericire calmă să cazi şi să te înalţi
 din ţărmul lumii acestea spre lumea celorlalţi.
 O Liturghie, alta decât aceea care 
 final ai săvârşit-o, se săvârşeşte-n zare.

 Cu trupul eşti acuma sub lacrimi în sicriu,
 în amintirea noastră vei fi de-a pururi viu,
 cu sufletul în ceruri deschise, ca-ntr-o strană,
 şi-aceasta ne mângâie, când moartea ta ni-e rană…

1 Decembrie 1980
Preot Nicolae Modoiu

Preoții Gh.Șerbu și I.Bădițoiu, oficiind o slujbă

Părintele Gh.Șerbu - bunic
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ŞCOALA CONFESIONALĂ DIN TURCHEŞ

upă ce am absolvit Institutul Universitar de Teologie din Sibiu, al cărui licenţiat sunt, am fost repartizat la Muzeul Bisericii 
“Sfântul Nicolae” din Braşov. La acest muzeu, numit şi Muzeul “Primei Şcoli Româneşti”, am cercetat şi studiat, în calitate 
de muzeograf, fondul arhivistic şi am descoperit numeroase documente ce au fost publicate în reviste laice şi religioase, multe 

dintre ele fiind menţionate în “Anuarele de Bibliografie Istorică ale Academiei Române”. Printre aceste documente inedite se numără 
unul scris de Candid C. Muşlea, o mare personalitate culturală şi istorică a Ţării Bârsei, în care acesta vorbeşte despre înfiinţarea şcolii 
confesionale pe lângă biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Turcheş. 

Preot Faust Remus
Parohia Turcheş II

 Iată, în continuare, fragmente din documentul despre şcoala din Turcheş:

ŞCOALA CONFESIONALĂ
A. Clădirea şcoalei

 “Am amintit mai sus , în legătură cu construirea turnului celui mare, la anul 1821, că alături de acest turn s-a construit şi un local 
pentru şcoală. Însă ideea de şcoală era încolţită în mintea şi inima protopopului Constantin Stan, care a zidit biserica de piatră, în anul 
1781, căci în Predoslovia scrisă de el, cu ocazia zidirii bisericii, găsim scris: “Iară pântru că orice se va agonisi la sfânta biserică, pentru 
ca să se păstreze cu temeiul atâta din odoarele bisericii, aşa am hotărât  ori bani, ori moşii stătătoare, ori mişcătoare de unde ar prisosi 
sfintei biserici din an în an cu ajutorinţă ca să putem ţinea şi un dascăl procopsit şi bun întru paza slujbei şi a tipicului şi a şcoalelor.”
 Noi credem că acest preot luminat, trăind şi o viaţă lungă de 90 de ani, a pus în aplicare şi acest gând, înfiinţând şcoala, dar unde 
a funcţionat această şcoală nu putem preciza.
 Gândul şi visul lui îl vedem însă realizat mai precis în anul 1821, când, odată cu zidirea clopotniţei celei mari, de la intrarea în 
cimitir, s-a construit şi şcoala. În aceste două săliţe a funcţionat şcoala până în anul 1873, când s-a terminat şcoala cea nouă. 
 Înmulţindu-se copiii de şcoală, se impunea clădirea unui nou local, cu trei clase şi două locuinţe pentru învăţători. În acest scop 
s-a cumpărat un teren pentru clădirea şcoalei în faţa bisericii vechi. Se intenţiona însă a se mai zidi o şcoală şi lângă biserica nouă, lucru 
ce ar fi fost foarte greu de realizat, fiind prea costisitor. Din cauza aceasta s-au ivit divergenţe şi poporul s-a împărţit în două tabere. Este 
edificator în privinţa aceasta un proces- verbal, din 30 septembrie 1871, pe care îl reproducem mai jos pentru importanţa lui:

Protocolu

Subsemnaţii membri ai comitetului bisericesc, adunându-ne astăzi în localul On. D. Epitropu bisericescu Ioan Banciu şi desbătându 
asupra greutăţilor şi midiloaceloru întâmpinânde cu noulu edificiu de şcoală, am hotărâtu următoarele:

1. Fiidcă loculu de lângă biserica veche, cumpărat pe seama noului edificiu de şcoală, s-a cumpărat numai cu condiţiunea 
ca să se mai facă încă o zidire de şcoală lângă biserica cea nouă, eară zidirea cea veche de şcoală să rămână deşiartă.
2. Fiindcă în modulu susu arătatu ambele zidiri nouă de şcoală ar cauza comunei noastre spese ce trece peste puterile ei 
şi prin urmare nesuportavere.
3. Fiindcă la loculu cumpărat deja pe seama noului edificiu de şcoală lângă biserica cea veche este foarte mare greutate 
din cauza lipsei de apă atâta pentru elevii de şcoală, câtu şi pentru ridicarea zidirii
Aşia subscrişii reprezentanţi bisericeşti, cunoscându împrejurările şi dorinţa minorităţei comunei noastre bisericeşti, spre 
binele şi interesul nostru al tuturora ne-am rezolvatu o dată pentru totdeauna a decide următoarele:
a) Că noi nu voimu nici într-un chip ca să facem două zidiri nouă de şcoală şi numai una cu încăperile trebuincioase pe 
seama numărului copiiloru şi copileloru noastre de şcoală.
b) Această zidire de şcoală voimu să se facă sau la mijloculu comunei, care şcoală făcându-se la mijloculu comunei, 
atunci şcoalele vechi de până acum ar rămânea cumu am zisu mai susu deşierte, ceea ce nu ne-ar fi tocma pe plăcerea 
noastră, sau să se facă lângă biserica cea nouă, unde avem poziţia foarte frumoasă- locu de ajunsu şi graatisu – apa de 
toate părţile şi pe lângă toate acestea chiaru şi şcoalele vechi de până acum nu ar rămâne deşiarte ci cu clasă pentru unii 
elevi sau şi pentru un învăţătoriu ca locuinţă.

 Am zisu că numai aci în unulu din aceste locuri, care va fi mai plăcutu şi mai spre uşurinţa obştească voim a se ridica noulu 
edificiu de şcoală cu atâtu mai vârtosu fiindcă făcându-se în unulu din aceste locuri, atunci afară că se face înlesnire cu contribuirea mai 
însemnată de bunăvoia la ridicarea de şcoală, din partea mai multora din noi se mai dăruieşte din partea unora simţitori creştini una 
mie de florini la fondulu comun al şcoalei-apoi şi zidirea se ridică cu mai puţină cheltuială din cauzele mai susu arătatu.
 Cu aceastea fiindu toţi mulţomiţi s-au încheiatu acestu protocolu şi s-au întărit cu propriile noastre subscrisuri.
 Turcheşu în 30 Noemvrie 1871

s.s. Nicolau Soiu   s.s. Ioan D. Banciu  ipitropu, s.s. Ioan Sulica ipitrop
preotu învăţător   s.s Ghe. Panţu curator, s.s. Radu Odor curator, 
ca notar    s.s. Peteu Bărbuc curatoe, s.s. Ioan David Căciulă curator    
     s.s. D-tru Bersu curator, s.s. Ioan Perţache curator

D
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 Acest protocol se vede însă că  n-a avut rezultatul dorit, căci în primăvara anului 1872 s-a început construirea şcoalei pe locul 
cumpărat, în faţa bisericii vechi, iar în anul 1874 s-a terminat. Clădirea este masivă, cu etaj. La parter este o sală mare pentru învăţământ 
şi locuinţă pentru învăţător, iar la etaj sunt două săli mari şi una mai mică, pentru cancelarie. În această clădire a funcţionat şcoala 
confesională până în anul 1920, când a trecut la Stat şi s-a mutat în localul şcoalei de stat, împreună cu şcoala maghiară. Din anul 1926 
până în anul 1929 în acest local a funcţionaat Şcoala profesională de fete, care s-a mutat apoi la Satulung.
 Multă vreme acest local a rămas gol şi începuse să se părăginească. În anul 1940 fuseseră întocmite toate planurile pentru a fi 
transformat în cămin cultural, dar, începând războiul, planul nu s-a putut realiza. După război s-au făcut reparaţiile necesare şi localul a 
fost redat misiunii sale pentru care a fost construit.

B. Învăţătorii şcoalei confesionale
 După părerea noastră, primii învăţători au fost preoţii şi cântăreţii de strană şi am văzut acest lucru la începutul acestui capitol, 
gândurile şi intenţiile protopopului Constantin Stan. Până la anul 1846, nu cunoaştem numele niciunui învăţător.
 În acest an, preotul Ioan Broşu din Dârstele Braşovului, în cartea sa “Amintiri din viaţa preoţească”, aminteşte despre juristul 
Ioan Odor, numit Barbarosa din cauză că avea barba şi mustăţile roşii. Acest Ioan Odor, după moartea preotului Onisim Odor, la 1848, 
ocupă locul de al treilea preot în locul acestuia, dar mai mult ca sigur el a funcţionat şi mai departe ca învăţător.
 În anul 1851, într-o arătare adresată protopopului din Braşov, cu data de 19 noiembrie, de către Kis Andras, mai marele satu-
lui, contra învăţătorilor din Turcheş, găsim amintiţi pe Ioan Căciulă ca director şi pe Toma Brenci, cântăreţ şi învăţător la clasa I. La 
anul 1855, cântăreţul Toma Brenci a urmat cursurile pedagogice de la Sibiu, iar după examen, Grigori Pantazi, secretarul lui Şaguna, îl 
recomandă protopopului Braşovului ca să-l aşeze ca dascăl adjunct la şcoala din Turcheş, fiind şi un bun cântăreţ.
 Dintr-un extras şcolar, dat de Ion Gavrilă, despre numărul elevilor cari au frecventat şcoala în anul 1858-1859 constatăm că 
şcoala în acest an a fost frecventată de un număr de 162 elevi- 99 băieţi şi 63 fete. Extrasul e semnat de Ion Gavrilă, învăţător, şi Ioan 
Odor, inspector şcolar.
 Mitropolitul Andrei Şaguna, fiind informat că învăţătorul Ion Gavrilă n-a corespuns chemării sale de învăţător şi nici aşteptărilor, 
îl scoate din învăţământ cu adresa nr. 356 din 31 iulie 1859. Ordinul fiind comunicat preotului Ioan Odor, acesta răspunde că învăţătorul 
Ion Gavrilă nu mai este la Turcheş, ci a plecat la Ţânţari la părinţii săi, dovadă că era din Ţănţari. De la anul 1859 până la 1867 nu avem 
date precise despre învăţătorii cari au mai funcţionat la Turcheş. 
 În anul 1862, venind ca preoţi Nicolae Soiu şi Ioan Pascu, Nicolae Soiu a funcţionat şi ca învăţător, fiindcă la anul 1871 îl 
găsim semnând preot învăţător în protocolul mai sus citat. În anul 1867 vine ca învăţător Iosif Oncioiu şi funcţionează până în anul 1883. 
Era originar din Bran. Iosif Oncioiu este reprezentantul cel mai autentic al dascălului confesional. Conştiinţă vie de apostol, corect şi 
conştiincios în îndeplinirea datoriei de dascăl, el nu se mărgineşte numai la activitatea şcolară, ci îl găsim şi cântăreţ la strana bisericii, 
notar al Comitetului Parohial, iar după ce demisionează din postul de învăţător, din cauză că munca încordată îi zdruncinase sănătatea, 
este nelipsit de la comitetele parohiale, fie ca membru, fie ca preşedinte sau ca epitrop al bisericii. Această activitate ni-l arată ca pe un 
dascăl devotat cu trup şi suflet bisericii şi intereselor obşteşti, alături de alt dascăl al şcoalei din Turcheş-Anastasie Bârsan…
 …În protocolul de procese verbale ale Sinodului parohial găsim în anul 1873 un proces-verbal scris foarte frumos de învăţătorul 
Zosim Butnariu, de unde rezultă că în acel an la şcoala din Turcheş era învăţător Zosim Butnariu.
 În anul 1874 procesul -verbal al Sinodului parohial este scris de învăţătorul Baziliu Mândreanu care se vede că a urmat după 
Zosim Butnariu. 
 În anul 1875 vine la şcoala din Turcheş ca învăţător Anastasie Bârsan, un văr al lui Andrei Bârseanul din Dârstele Braşovului, 
unde funcţionase ca învăţător până în acel an. Odată cu venirea acestuia la şcoala din Turcheş, se începe o nouă eră. Bine pregătit, inteli-
gent, suflet înflăcărat de apostol, dascălul Anastasie Bârsan ridică şcoala din Turcheş pe cele mai înalte piscuri de lumină, cum această 
şcoală n-a cunoscut nici înainte, dar nici după moartea lui. Harnic şi neobosit, el nu se mulţumeşte numai cu materia prevăzută de pro-
grama analitică, ci făcea cu mult mai mult. Copiii mai inteligenţi, oricare ar fi fost starea lor materială, el îi selecţiona şi făcea lecţii cu 
ei şi în afară de programul prevăzut. Bun psiholog, cunoştea elementele de valoare pe  care le pregătea particular şi nu lăsa pe părinţii 
acestor copii până nu-i dedea la şcoli mai înalte. Şcoala de Repetiţie era un adevărat gimnaziu. Faima şcoalei lui Domnu Nache – cum 
îi zicea lumea – trecuse şi în celelalte sate vecine, de unde veneau elementele mai dotate, pregătindu-se la această şcoală pentru a putea 
pătrunde mai uşor la Gimnaziu.
 Din mâna acestui om, providenţial pentru şcoala şi biserica din Turcheş, a ieşit o mulţime de oameni de seamă, cari au făcut 
cinste Neamului şi ştiinţei româneşti. Amintim pe Prof. Dr. Ioan Minea, directorul clinicii de neurologie din Cluj, ale cărui lucrări de 
ştiinţă au trecut hotarele ţării, pe fratele său, Ilie Minea, profesor de istorie la Facultatea din Iaşi, ambii copii de familie săracă, Dr. Voicu 
Niţescu, Dr. Constantin Papuc-Secelea, Dr. Alexe Sulica, Fraţii Bucur şi Nicolae Bunescu şi alţii.
 Sub direcţia lui Anastasie Bârsan s-a înfiinţat al treilea post de învăţător la Turcheş. El a funcţionat timp de 10 ani ca învăţător 
provizoriu, apoi a fost numit definitiv. Activitatea acestui dascăl nu s-a mărginit numai la şcoală, ci a depus o muncă intensă şi în Comi-
tetul parohial, alături de preoţii I. Odor, N. Soiu şi I. Pascu sen. Multă vreme a condus dezbaterile Comitetului parohial ca preşedinte şi 
ca secretar. Procesele-verbale redactate de el sunt o oglindă a acestei personalităţi. Corect şi conştiincios, harnic şi neobosit, greutăţile 
materiale n-au fost în stare să-l descurajeze sau să-i stingă elanul. Împlinirea datoriei i-a fost lumina care l-a călăuzit şi crezul vieţii lui. 
Timp de 26 de ani a dat lumină din lumina cu care Dumnezeu l-a înzestrat, multor generaţii. În anul 1901 se stinge din viaţă, iar în mintea 
elevilor trecuţi prin mâna lui a rămas ca cel mai strălucitor luceafăr al şcoalei confesionale din Turcheş, pomenindu-i numele cu multă 
veneraţie.
 După demisia învăţătorului Iosif Oncioiu, în anul 1883, s-a făcut concurs pentru ocuparea locului devenit vacant. La concurs 
s-au prezentat patru candidaţi- Petru Debu, din Şercăiţa, Aron Gogonea, din Poiana Mărului, Vasile Oancea, din Dârste, şi Nicolae Ludu, 
din Becleanu-Făgăraş. Dintre cei patru, Petru Debu avea pregătirea cea mai complectă şi cea mai bună, fiind şi cel mai bine calificat, după 
cum se specifică în procesul-verbal al Comitetului parohial: “Petru Debu din Şercăiţa a absolvit 4 clase gimnaziale la Gimnaziul român 
din Braşov cu calculul general de eminenţă, a terminat studiile teologice la Seminarul Andreian cu calculul general foarte bine, a depus 
examenul cu suficient, a făcut anul acesta examenul din limba maghiară la Szekely-Keresztur şi are 4 ani de pracsă“. Comitetul parohial 
propune Sinodului pe Petru Debu a-l alege în postul de învăţător, vacant. Astfel, locul lui Iosif Oncioiu este ocupat de un bun urmaş, iar 
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Anastasie Bârsan capătă lângă dânsul un bun coleg şi colaborator. Petru Debu avea o figură distinsă, era harnic, priceput, avea un scris 
foarte frumos şi corect şi era un bun cântăreţ…
 … Odată cu înfiinţarea celui de al treilea post de învăţător, 1889-1890, vine ca învăţător Ioan I. Pascu, mai târziu preot.
Tot la anul 1890 este amintit ca învăţător Petru Popovici, devenit mai apoi protopopul Abrudului, dar acesta a stat foarte puţin la Turcheş. 
 În locul lui Petru Debu urmează Gherasim Grama din Sâmbăta de Sus. El a venit din comuna Porceşti, de lângă Sibiu, şi a 
funcţionat ca învăţător la şcoala din Turcheş doi ani. 
 În anul 1893 funcţionează ca învăţător la şcoala din Turcheş Vasile Ivan, nepot al episcopului Ivan, până în 1902, când pleacă la 
şcoala din Satulung. 
 Între anii 1902-1904 mai amintim pe Demetriu Iarca, Elena Neguţiu, 1904, Ioan Oancea, 1904-1916, amintit şi ca epitrop, fire 
blândă şi bun învăţător, care funcţionează şi după 1901, apoi Ştefan Belindescu, 1906, şi Radu Mircan, 1907-1908.
 Cu aceştia se termină şirul dascălilor şcoalei confesionale, deoarece şcoala trece sub conducerea organelor Statului Român.”

  CRĂCIUN

 răciun, 
 e ziua din an
 când învinse nelinişti
 din suflet nu pleacă,
 zdrobite în pulberi şi fum
 şi când
 golitul abis
 se umple avid
 de doruri şi vis,
 de-ntoarceri în Timp,
 spre anii cei candizi – pierdut Paradis,
 de zvon de colind,
 de dalbe omături,
 de cetini uşor aromind,
 de lungă şi dulce-aşteptare
 a Moşului bun,
 cu pletele ninse de flori de cireş,
 a Moşului nostru Crăciun.

  Dec. 1984

  CRĂCIUN

 Fior,
 născut
 din inima unui izvor
 de dragoste şi de candoare,
 la timp anume potrivit,
 ivit acum,
 şi, parcă, dintr-odat’ ,
 din maldăre de zbucium trecătoare.

 Tulburător fior,
 răscolitor de clipe care,
 părând de mult topite în uitare, se-ntorc
 din lungul, labirinticul lor drum,
 sfioase clipe călătoare,
 înveşmântate-n delicate nostalgii,
 spre a-mplini
 şi-a retrăi
 alăturea de noi,
 redeveniţi, miraculos, copii,
 sfânta magie a serii de Crăciun.

  Dec. 1999
 

L-AM RUGAT PE MOŞUL CEL GENEROS
ŞI BUN…

 De ziua sfântă a tuturor bucuriilor,
 a amintirilor, nostalgiilor,
 de ziua magicului Crăciun
 l-am rugat pe Moşul cel generos şi bun
 să-i aducă inimii tale
 un dar,
 o carte cu vise trandafirii şi oglinzi fermecate
 în care, privind,
 să te poţi 
 fie şi-o clipă, întoarce
 în lumea răsfăţată de zâmbet şi soare
 a paşilor fericirilor dintâi
 a imaculatei, neprihănitei copilării.

 L-am mai rugat
 să-ţi aducă o carte
 cu vise albastre,
 pogorâte chiar de pe bolţile pictate cu astre
 prin care ades m-ai purtat
 în nesfârşite periple cereşti,
 îţi mai aminteşti !?

 şi aş mai vrea,
 de s-ar putea 
 să-ţi mai aducă şi o perniţă
 umplută cu vise argintii,
 ţesute în iernile noastre
 din fire de dor şi petale de nea colilii…

 De cărţile mele,
 de visele noastre,
 de darurile Moşului bun
 să nu te desparţi niciodată,
 iar dacă, vreodată,
 -l vei întâlni, fie şi-n vis, 
 capul ţi-l pleacă, sfioasă,
 şi mulţumeşte-i
 cu un surâs.

  Dec. 1987

    

Dimitrie D. Cazacu
(din volumul “O CĂRTICICĂ PENTRU 

SEARA DE CRĂCIUN” )

• Cultura
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POETUL  LUCIAN  BLAGA  ÎN  PERSPECTIVA  PRESEI  SĂCELENE

eschizând “filele de-aur a scripturilor române”, ca să-l 
parafrazăm pe marele Eminescu, revenim pe melea-
gurile noastre şi, fiindcă norocul ne-a adus în faţă un 

număr jubiliar al revistei “Plaiuri Săcelene”, apărut la cinci ani de 
la lansarea ei, nu mică ne-a fost mirarea când am descoperit un ti-
tlu original şi pentru trecut, dar mai ales, pentru noi, cei de astăzi.
 Articolul se numeşte “Lucian Blaga şi regiunea 
Săcelelor” şi este scris de prof. Vasile Băncilă, reputat filosof 
originar din Săcele şi  colaborator al revistei la rubrica “Cronica 
filosofică”. 
 După o referire la relaţia dintre omul modern şi spaţiul 
existenţial, care presupune o bună cunoaştere a istoriei locului, a 
trcutului regiunii respective, a destinelor ce s-au consumat şi cu 
virtualităţile existente, autorul articolului se referă la realităţile 
săcelene, bogate într-o măreaţă istorie, din păcate necunoscută 
încă în spaţiile extracarpatice, care ar putea atrage pe oricine, l-ar 
face să trăiască aici şi l-ar influenţa din punct de vedere spiritual.
 Din spaţiul apropiat Săcelelor face parte şi trecerea prin 
Braşov, cu popasul de opt ani la liceul Andrei Şaguna, a copilului 
şi, apoi, a adolescentului care avea să devină poetul-filosof Lu-
cian Blaga.
 Destinul creator al acestuia a avut norocul să se dezvolte 
în perspectivă de plai, de spaţiu ondulat, format din alternanţa 
deal-vale, aşa cum e destinul spaţiului mioritic românesc al 
transhumanţei, construit din alternanţa geografică deal-vale, 
după cum argumentează Blaga în volumul “Spaţiul mioritic” din 
“Trilogia culturii”. Se pare că poetului de la Lancrăm i-au fost 
cunoscute minunatele plaiuri săcelene atunci când a conceput 
această lucrare şi Blaga însuşi îşi va aminti de acestea atunci 
când va scrie piesa de teatru “Meşterul Manole”. Unul dintre 
personajele-simbol ale piesei, călugărul-zidar, îi spune Întâiului-
Cărăuş: “Scheienilor gureşi le laşi braşoavele;  aduci piele, lemn 
de stejar uscat în cuptoare de meşteşug, scoabe de fier, cuie mari 
şi mici;  stranele le tăiem aici; uleiuri pentru catapeteasmă să adu-
ci; zugrăvelniţe ( bidinele ) cu păr de mistreţ şi nu uita mătasea. 
Toate astea pentru biserică!”
 Adolescenţa braşoveană, în spaţiul Săcelelor, a poetu-
lui-filosof e un fapt ce trebuie subliniat. Atunci elevul Blaga s-a 
apropiat de filosofie, atunci a pus pentru prima dată nişte întrebări 
lui Dumnezeu, atunci s-a iniţiat în doctrinele marilor filosofi şi 

atunci a făcut primele încercări de articole filosofice.
 Dacă e adevărat ce spune criticul Emil Faguet că în viaţă 
realizezi intuiţiile tinereţii, epoca studiilor la Braşov ale adoles-
centului Lucian Blaga trebuie cercetată pentru o deplină înţelegere 
a filosofului şi poetului.
 Forma de plai, realitate în această parte de ţară de unde au 
plecat ciobanii creatori de doine şi de Mioriţe, s-a sădit în sufletul 
lui Lucian Blaga. Plaiul acesta din preajma Braşovului, ondulat, 
a stat mult timp înaintea ochilor autorului “Spaţiului mioritic”, la 
vârsta când “ochii sunt mai spirituali”. 
 Nu se poate face abstracţie de trecerea lui Blaga, “filosoful 
plaiului”, pe aici, prin “soborul acesta de plaiuri”, unde Braşovul 
şi Săcelele îşi trăiesc destinul. 
 În palmaresul Săcelelui trebuie trecut şi numele gândito-
rului şi poetului Lucian Blaga, în opera căruia plaiurile şi ritmurile 
vieţii ciobăneşti au o transfigurare atât de măreaţă. Săcelenii au 
călătorit în vremuri cu oile, cu negoţul în spaţii dintre cele mai 
întinse.
 Ceva din fiinţa lor, din spaţiul lor geografic, va călători 
pe drumurile statornice ale ideilor aşa cum au fost gândite şi 
înmănunchiate în creaţia aceluia ale cărui contemplări de adoles-
cent s-au purtat îndelung pe aici.
 Şi fiindcă se împlinesc 115 ani de la naşterea poetului-
filosof din Lancrăm, sat “ce poartă în nume sunetele lacrimei”, ne 
permitem să încheiem citând o poezie-aforism – “Trei feţe” din 
volumul “Poemele luminii”:

“Copilul râde.
Înţepciunea şi iubirea mea

E Jocul.
Tânărul cântă.

Jocul şi Înţelepciunea mea
E Iubirea.

Bătrânul tace.
Jocul şi Iubirea mea 

E Înţelepciune. “

Prof. Florica Lupu

D

Arta Culinară

“SĂ NE FIE MASA, MASĂ !”

n preajma Sărbătorilor, care ne bat la uşă, mi-am amintit de o veche carte de bucate, tipărită la Editura Librăriei Socec & Co., în 
anul 1929. În foaia de titlu, stă scris cu litere mari: “BUNA MENAJERĂ SAU CARTE DE BUCATE, cea mai practică şi mai 
bogată din toate cărţile de bucate scrise până azi în limba română”. 

 Autoarea, Ecaterina Dr. S. Comşa, absolventă a unui institut din Viena, publică în paginile acestei cărţi “ 184 ilustraţii şi 1234 
reţete pentru diferite supe, ciorbe, aspicuri, mâncăruri…dulceţuri, conserve, etc.”
 Intenţiile autoarei sunt mărturisite în articolul intitulat Femeilor rmâne şi în Prefaţă. Cartea pe care v-o prezint este a IV –a ediţie  
şi este rodul eforturilor întreprinse de autoare de a pune la îndemâna femeilor “o nouă ediţie cu multiple adăugiri”. “Modul de a hrăni o 
familie” , menţionează doamna Comşa, “depinde de cultivarea  artei culinare pentru că într-un corp bine nutrit, bine dezvoltat şi sănătos, 
va locui o minte sănătoasă, ageră şi pătrunzătoare”.
 Nu putem ignora adevărul că gospodinele de astăzi nu mai au la dispoziţie prea mult timp pentru bucătărie, dar, cu gândul la 
preparatele tradiţionale de Crăciun, Anul Nou, Bobotează şi Sf. Ion, am selectat câteva reţete. Primiţi-le cu gândul că preparându-le, mai 
mult sau mai puţin pretenţios, păstrăm buna tradiţie a meselor de Sărbători.
 Să vedem, aşadar, cum pregătim sarmalele, friptura de porc, curcanul, nelipsitul cozonac şi pogăcelele (pe care mulţi le-am 
uitat).

Î
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  Pentru sarmalele cu varză acră, pregătim foile de varză, tăindu-le cotoarele. Pentru tocătură folosim: “ 1 / 2 kg carne de vacă şi 
1/ 2 kg carne de porc;  tocăm şi 80 gr slănină proaspătă, prăjim o ceapă mică, tăiată mărunt, într-o lingură de untură fierbinte;  peste ceapa 
prăjită punem carnea tocată şi slănina, un ou, trei linguri de orez, spălat, sare şi piper, toate bine amestecate. Cu această umplutură  um-
plem foile de varză acră. Aşezăm sarmalele într-o oală de pământ cu câteva felii de slănină proaspătă, punem şi boabe de piper, umplem 
oala cu zeamă de varză şi lăsăm să fiarbă încet 2-3 ore, scuturând-o, din când în când, să nu se ardă. În varza tăiată nu uităm să adăugăm 
puţină slănină veche, tocată mărunt, care îi dă un gust plăcut.”
 Friptura, mai ales de Crăciun, va fi de porc. Delicioasă, dar consistentă, se însoţeşte cu murături, varză călită, cartofi prăjiţi sau 
chiar cu varză de Bruxelles. 
 Pentru friptura din antricot de porc “ luăm 2 kg antricoate de porc tânăr, într-o bucată; crestăm cu satârul fiecare coastă;  le 
sărăm şi le lăsăm să stea ca la un ceas;  după aceea, le punem într-o tavă ( cu puţină untură şi apă rece );  după ce este friptă tăiem fiecare 
antricot , punându-l pe o tavă (  farfurie lungă ) şi le garnisim pe ambele părţi ( de preferinţă cu mai multe garnituri )”. 
 Pentru cei mai pretenţioşi, se recomandă curcan prăjit: “ Claponul spălat, sărat şi împănat cu feliuţe de slănină proaspătă, îl 
frigem, punând în tavă 6-8 linguri de apă sau supă şi puţină untură, îl dăm la cuptor la foc bun, timp de 2 ceasuri. Îl întoarcem din când în 
când, stropindu-l cu zeama fierbinte din tavă. Dacă zeama scade, mai adăugăm apă ( sau supă ), Când este gata, îl garnisim cu conopidă, 
mazăre, fasole verde, cartofi prăjiţi, ciuperci ( creasta de cocoş, mânătărci )”. 
 Desertul Crăciunului era cozonacul. Autoarea ne oferă nenumărate reţete, mai simple sau mai elaborate, chiar şi o reţetă cu 30-
40 de ouă.
 Un cozonac simplu îl pregătim astfel: “facem un aluăţel din 1/4 l de lapte călduţ şi 20 gr drojdie; presărat cu puţină făină”;  lăsat 
să se dospească. Batem într-un kg de lapte călduţ 150 gr unt topit, un vârf cuţit sare, 2 linguri zahăr pisat, adăugându-le în aluatul dospit, 
precum şi 1 1/4 kg făină fină, lucrând aluatul bine şi frământându-l într-o copaie până face băşici şi se dezlipeşte de pe mâini, dar să nu 
fie prea moale;  apoi îi adăugăm o mână de stafide fără sâmburi, amestecându-le bine şi formăm o pâinişoară lungăreaţă, pe care o punem 
într-o coşarcă lungăreaţă, iar, peste, un şervet presărat cu făină şi îl acoperim să dospească. După ce a dospit, îl răsturnăm pe o tavă unsă, 
ungându-i suptafaţa cu un ou bătut şi este lăsat să se coacă ca un ceas la un foc bun.“
 Dacă timpul ne permite şi avem jumări rezultate din topitul unturii ( le putem şi cumpăra ), putem pregăti pogăcele, un soi de 
gogoşi, cam uitate acum. Pentru pregătirea lor “tăiem mărunt 1 / 2 kg de jumări de porc ( sau le dăm prin maşina de tocat carne ), cărora 
le adăugăm 1 / 2 kg făină, 100 gr untură de porc, amestecate bine; apoi adăugăm 20 gr drojdie, înmuiată într-o jumătate de pahar de vin 
alb, 2 ouă întregi, lucrând din toate acestea un aluat pe care îl batem cu vergeaua ( sucitorul ) şi îl întindem într-o foaie ca un creion de 
groasă;  după aceea, îl tăiem cu o formă de gogoşi, aşezăm gogoşile pe o tavă unsă, acoperind tava ca să dospească la loc călduţ;  după 
ce au dospit gogoşile le ungem cu un ou bătut, le coacem frumos ( rumene ) şi le servim calde.“
 Cu aceste preparate, masa de Sărbători  va fi o adevărată încântare. Dar, să nu uităm, prea multe bucate săţioase îngraşă, ne dau 
senzaţia de prea-plin. Să ne bucurăm de bunătăţi cu prudenţă şi să ne “dregem” cu o ciorbă de potroace.
 Aşadar, “fierbem într-un kg de apă o rădăcină de pătrunjel, o ceapă tăiată mărunt, aripile, ficatul, pipota, picioarele şi gâtul mai 
multor păsări ( găină, curcan, gâscă, etc. ). Într-o altă oală fierbem 1 kg de borş, luându-i spuma, îl amestecăm cu măruntaiele de pasăre 
fierte, cu foi de pătrunjel şi de leuştean tocate mărunt şi cu coaja rasă de la o lămâie, lăsându-le să fiarbă bine împreună. Dacă vrem să aibă 
borşul un gust mai bun, batem în supieră 2 gălbenuşuri de ou şi 2 linguri de smântână, punând în borş câte puţin şi mestecând într-una.“
 Reţetele pe care vi le-am prezentat vă pot veni în ajutor sau pot rămâne o sursă de informaţie. Oricum, încheiem, urându-vă: 
“Spor la treabă!” şi “Să vă dea Domnul tot ce doriţi / Zile senine şi fericite / La mulţi ani, să trăiţi !”

Prof. Elena Bulat

PS. Cartea despre care v-am vorbit aparţine bunei mele prietene Cristina Pretorian. Îi mulţumesc că mi-a împrumutat-o şi mai ales că a 
păstrat-o cu atâta grijă.

• Tineri
TOTUŞI, SĂ NU UITĂM…

ecembrie 1989… Străzile marilor oraşe din România erau pline de oameni. Bărbaţi, femei, tineri, şi chiar copii. Cu toţii 
vroiau un singur lucru: LIBERTATE! Doar în câteva zile, oamenii au obţinut ceea ce au vrut. Regimul comunist a căzut, soţii 
Ceauşescu, executaţi.

 Pentru început pare o poveste cu happy-end pentru poporul român. De mici am fost învăţaţi că tot ce ne dorim este obţinut doar 
cu un anumit preţ. Atât de mult s-a dorit libertatea încât au plătit oricât a fost nevoie. Mii de oameni zăceau în stradă răpuşi sau răniţi de 
gloanţele trase la întâmplare sau intenţionat, mamele îşi căutau cu disperare copiii adolescenţi, oamenii cădeau unii peste alţii, însă nimic 
nu i-a oprit să ducă revoluţia până la capăt. Statistica e seacă, dar dincolo de cifre sunt tragedii umane: 1104 morţi si 3352 de răniţi. Acesta 
a fost preţul libertăţii. Întrebarea care ne frământă este: a meritat? Ne e mai bine?
 În fiecare an la 22 Decembrie, noi, românii, ne aducem aminte şi îi comemorăm pe cei ce ne-au fost odată părinţi, fraţi, pri-
eteni, cunoştinţe. Ne mândrim cu ei, cu faptul că au fost viteji, că s-au aruncat in faţa mitralierelor şi că şi-au pierdut ultima clipă a vieţii 
strigând cu ardoare: “JOS COMUNISMUL!!!”. 
 Până acum câţiva ani era o mândrie să fii român. Până acum câţiva ani eram respectaţi de către toate popoarele datorită istoriei 
noastre ca popor paşnic care nu a făcut niciodată altceva decât sa-şi apere neamul de duşmanii care ne doreau ţara cu bogăţiile ei.
 Dar ce se întâmplă azi? Oare am rămas acelaşi popor respectat în lume? Oare astăzi mai suntem aşa mândri că suntem români? 
Toată lumea îşi dă seama că viaţa din ultimii 20 de ani s-a schimbat in totalitate; sau cum ar mai spune unii, lumea a evoluat. Este  
adevărat că am evoluat însă, din păcate, am evoluat într-un ritm mult prea alert şi mergem din rău în mai rău.

D
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 Problema noastră, a tineretului de astăzi, este modul 
de învăţământ sau ce ne oferă societatea democratică de astăzi.. 
De mici am fost îndrumaţi de părinţi, educatori şi profesori să 
învăţăm. Pentru că, spuneau ei, ne va folosi în alegerea unei cari-
ere strălucite, că doar învăţând ne vom putea îndeplini dorinţa 
arzătoare  din copilărie, de a ajunge ceea ce ne dorim. Dar pentru 
ce să învăţăm? Şansele de a intra la o facultate bună de stat, pe 
locuri fără taxă, sunt din ce in ce mai mici, întrucât universităţile 
au devenit mai curând afaceri profitabile, decât instituţii de 
învăţământ. Iar odată intrat, dacă nu eşti dintr-o familie cu bani, 
cum o să stai în chirie şi cum o să trăieşti când ştii că familia ta 
nu te poate ajuta, că sunt pensionari sau şomeri sau cu salariul 
minim? 
 Pentru că aceasta este politica din România. Oricine iţi 
face un serviciu; dar numai contra-cost. Costurile nu sunt însă 
raportate la venituri. Nu avem noi costuri occidentale, dar sala-
rii de subzistenţă? Nu are rost să mai vorbim de cei din Parla-
ment, privilegiaţii care ne sfidează. Parlamentul este un circ tot 
mai mare, spre amuzamentul Europei şi dezgustul poporului. 
Născocesc peste noapte nişte legi una mai ciudată ca cealaltă, 
ar pune taxe şi pe aerul respirat dacă ar putea, se ceartă între ei 
împărţind sferele de influenţă după interese personale, şi toate 
acestea pe banii noştri.
 Ne-a intrat in cap că suntem un popor democratic, că 
avem drepturi, însă această democraţie ni s-a cam urcat la cap, a 
devenit un haos, iar fiecare face ce vrea, mai ales cei din fruntea 
ţării, ştiind că nu îi trage nimeni la răspundere. Uitaţi-vă la legea 
educaţiei, la sistemul de învăţământ românesc care se tot schimbă 
de 20 de ani, dar fără folos, rămâne tot nereformat. 
 Mai nou, portretul elevului de astăzi este total schim-
bat. Nu mai este la modă purtarea uniformei şi respectul pentru 
profesori. Venim la scoală îmbrăcaţi cât mai vulgar posibil. Dacă 
nu ai blugi tăiaţi bine, bluză de firmă, adidaşi de top, ori cercel 
în sprânceană sau în colţul buzei, nu eşti la modă. Respect… ce 
e aia? Nu mai există aşa ceva în şcoli de când e democraţie. În 
libertate e mai fain să comentăm la ore, să mestecăm guma in faţa 
profesorului, sau să o înjurăm pe colega din faţă că nu ne-a dat 
şi nouă să copiem. Se pare că a mai rămas o urmă de respect în 
noi; măcar avem bunul simţ de a saluta profesorii pe coridoare. 
Trecem pe lângă profa de mate şi aruncăm un “bună ziua”. Pare 
foarte frumos, doar că mâinile rămân adânc înfipte în buzunar, iar 
căştile lipite de urechi.
 Bineînţeles că a apărut şi moda: ”ai 18 ani, ai carnet; 
ai carnet, ai maşina”. Tot de firmă, de zeci de mii de euro, dacă 
eşti beizadea. La fel ca tot românul, bem câteva păhărele care se 
transformă în mai multe, apoi ne înfigem în pedala de acceleraţie, 
gonind pe străzi că doar suntem în secolul vitezei. După câteva 
minute de condus, o lumânare arde lângă o baltă de sânge, iar 
şoseaua este luminată de girofarele ambulanţelor şi maşinilor de 
poliţie. Nu s-a întâmplat nimic; tânărul nostru şofer tocmai a ucis 
pe cineva, dar nu contează, important e că el a scăpat. O să-l scape 
mai departe relaţiile şi mita dată cui trebuie. Ce mai contează o 
viaţa curmată? Doar în fiecare an mor sute de oameni, şi sunt 
răniţi mii, aşa că ce mai contează încă unul?
 Cu siguranţă tinerilor le place mai mult la oraş decât la 
ţară. Nimic nu este mai minunat decât să stai în apartamentul tău 
şi în fiecare zi să se trezească care bate câte un cui,  mai dă o 
gaură în perete. Dar cum suntem noi, “mai cu frică de Dumne-
zeu”, duminica ne oprim din bătut cuie şi găurit pereţi. Pare o zi 
perfectă de odihnă, până când vecinul de lângă tine, obosit după 
o săptămână întreagă de stat degeaba, se relaxează ascultând nişte 
manele cu volumul la maxim, că doar este pe proprietatea lui.
 De vreo câţiva ani este la modă să asculţi manele şi 
muzică hip-hop, din cea care spală creierele. O muzică cu video-

clipuri din ce in ce mai vulgare.  Noi ascultăm Guţă,  Florin Salam 
ori Adi, piticul Minune, că doar maneaua este viitorul nostru. Nu 
mai există concerte organizate de primării, o casă de cultură pe 
scena căreia să urce marile voci care ne-au făcut cunoscuţi în 
lume, adevăratele valori. De fapt, de ce să stăm noi in aer liber 
să ne ciufulească vântul freza dată cu gel, când putem merge în 
cluburi să ne “spargem în figuri”, să bem până nu mai putem, 
să mai fumăm o iarbă devreme ce iubiţii noştri parlamentari nu 
scot legi să ne interzică, iar poliţia nu aplică legea nici când ea 
există? Iar în final să ne luăm la bătaie cu vreunul pentru că nu 
ne-a plăcut cum s-a uitat la noi, cu săbii, cu găşti de cartier. In-
terlopii sunt mână-n mână, oare, cu oamenii tineri cinstiţi sau cu 
poliţia coruptă, judecătorii mituiţi ori parlamentarii afacerişti?
 Iată ce modele ne oferă libertatea şi aşa zisa democraţie 
câştigată în decembrie 89. Am mai aflat din mass -media zilelor 
noastre că ne  putem forma o valoroasă şi fascinantă cultură. Cum 
am putea să pierdem noutăţile legate de dive precum Monica 
Columbeanu şi şoferul ei, pe cine a mai bătut Nikita, pe unde 
mai este îngropată Elodia  sau cu cine s-a mai culcat deputatul X. 
Evident, seara de la ora nouăsprezece nu putem pierde ştirile. Iată 
principalele subiecte ale zilei: „Două eleve de la Grupul Şcolar… 
s-au bătut cu cuţitele”,  “Un bărbat şi-a omorât concubina cu şapte 
lovituri de cuţit” “Elevul care s-a sinucis susţinea că avea o relaţie 
amoroasă cu profesoara de…” , „Eleva porno declară că…”. E 
libertate. Avem dreptul să fim bine informaţi, nu se mai poate as-
cunde adevărul. Dar adevărul despre decembrie 89?
 Cam acesta este în mare măsură tânărul de azi, românul 
de mâine care vrea o vilă, o maşină de fiţe, o afacere, cel care, 
dacă citeşte o carte, se crede superior, care se visează top model, 
manelist, fotbalist ori Bill Gates.
 În societatea românească noi, tinerii, auzim des vorbindu-
se despre democraţie, libertatea presei, despre cât de liber trăim, 
dar în fond ni se implementează această iluzie de libertate, deve-
nind încet-încet robii băncilor şi ai politicienilor. Facem facultăţi 
în speranţa că vom putea duce o viaţă normală şi frumoasă, lipsită 
de griji materiale, cu gândul că urmaşii noştri se vor putea bucura 
de această ţară minunată, însă visele se spulberă repede, căci în 
România modernă nu se poate fără şpagă, fără pile, fără bani. Fără 
afaceri la negru nu eşti pe val.  Ca doctor stagiar sau profesor 
debutant nu ai nici 150 de euro salariu, în condiţiile în care doar 
chiria la un apartament costă tot atât.  Astfel valorile se pierd, iar 
speranţa moare ultima. Dar moare.
 Noi, tinerii, vedem, simţim, ne doare, dar nu mai putem 
face nimic. Am făcut în decembrie 89. Acum ne complăcem în 
mizeria creată de cei care  distrug sistematic întreaga ţară: eco-
nomic, cultural şi spiritual.
 Reamintesc: 1104 morti si 3352 de răniţi in Decembrie 
1989. Pentru peste 1000 de familii, 22 Decembrie nu este doar 
o dată des amintită în preajma sărbătorilor, ci data la care copiii 
lor nu s-au mai întors acasă. Această amintire le va umbri fiecare 
Crăciun până la sfârşitul vieţii lor. Libertatea şi democraţia, acest 
lux, au fost cumpărate cu sângele celor morţi pentru că au ieşit în 
stradă şi au crezut, au sperat într-o viaţă mai bună. 
 Aşa că totuşi… să nu uităm.! 
                                                                                                                        

Ioana Trif
clasa a XII-a,
Liceul Teoretic „George Moroianu” 
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PROGRAM EDUCAŢIONAL  INTERNAŢIONAL

a iniţiativa d-lui Radu Colţ, de mai mulţi ani se 
desfăşoară la Gr. Şc. „Victor Jinga” un evantai de pro-
iecte internaţionale în care sunt implicaţi atît elevii, cît 

şi profesorii săceleni. Este un fapt lăudabil şi meritoriu, la acest 
capitol nici măcar colegiile din Braşov nu se pot mîndri cu astfel 
de proiecte ample.
 În perioada 11 octombrie - 07 noiembrie a.c. s-a 
desfăşurat în două ţări, Spania şi Portugalia, pe două fluxuri di-
ferite (11 – 24 octombrie şi 25 – 7 noiembrie), Programul  de 
Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, o componentă Leonardo da Vin-
ci, cu tema  „Metode de (re)integrare a elevilor proveniţi din alte 
sisteme de învăţămînt”. Au participat în total 20 de cadre didac-
tice din mai multe şcoli săcelene.
 Ca participanţi la fluxul din Portugalia am beneficiat 
de un program impecabil pentru a înţelege sistemul educaţional 
portughez. Am fost în regiunea nordică, în Arcos de Valdevez  
(aproximativ 12000 de locuitori după spusele ghidului portughez 
), un superb orăşel plin de istorie. Escola Profissional de Alto 
Lima, cum se numeşte gazda, este o şcoală ce pregăteşte elevi în 
diferite meserii cerute pe piaţa muncii. Are trei filiale, în trei oraşe 
diferite (Arcos de Valdevez, Ponte de Lima şi Ponte de Barca),  pe 
o distanţă de pînă la 30 de km, cu un număr de 480 de elevi (pe 
cele trei şcoli) şi este condusă de un manager, om de afaceri, nu 
profesor. Foarte bine dotată, are surse diferite de finanţare: 60% 
din fonduri europene, 20% din fonduri locale şi 20% din con-
tracte cu agenţii economici, fiind o şcoală privată. Banii sunt însă 
publici, elevii nu plătesc nimic, dimpotrivă primesc decontări la 
cărţi, transport, masă etc. De remarcat sistemul educaţional por-
tughez, unde din aprox. 96 de şcoli profesionale la nivelul Portug-
aliei, 91 sunt private.
 Impresionant a fost  Liceul Teoretic  public (de stat) 
din zonă (oraşul Vila Verde). Elevii intrau pe bază de cartelă 
electronică, printr-un sistem cu bare ca la metrou. Siguranţa ele-
vilor este un standard nediscutabil. Toate şcolile au acelaşi tip de 
împrejmuire metalică, un gard de vreo 2,5 metri, cu pază la poartă. 
Liceul cu aprox. 1300 de elevi, construit în 1988 urma… să fie 
demolat, fiind considerat cu o infrastructură veche. Liceul primise 
în fapt 30 milioane de euro de la guvern, fonduri europene, pen-
tru  a se reconstrui din temelii, inclusiv o sală nouă de sport. De 
menţionat că nu şcolile fac proiecte pentru atragerea de fonduri, 
ci specialiştii din guvern. În general am rămas impresionaţi de 
puternica absorbţie a fondurilor structurale: şcoli, piscine, par-
curi, baze sportive, autostrăzi, centre culturale, muzee etc, toate 
construite din fonduri europene nerambursabile. La acest capi-
tol (şi nu numai) România nu este în urmă cum se zice, este pe 

nicăieri. Să mai precizăm că un profesor debutant are 1200 de 
euro, iar preţurile sunt comparabile cu cele din România? Că nu li 
s-a tăiat 25% din salariu, ci doar se preconizează ca salariile peste 
1500 euro să fie diminuate cu 5%?
 Conform temei propuse, am întîlnit la Liceul Teoretic o 
elevă din Republica Moldova, la moderna Şcoală Profesională 
din Vila Verde (construită în 2003, unde simpatica d-nă director 
adjunct a fost un ghid ireproşabil),  un elev din România (Vaslui), 
iar în Epralima de Alto Lima, filiala din Ponte de Barca, o elevă 
din Canada. Integrarea lor se făcea prin acordarea unei atenţii 
deosebite, existînd în unele cazuri un singur profesor pe fiecare 
disciplină care se ocupa aparte de elevul provenit din alt sistem 
pentru ca acesta să  se adapteze şi  să se integreze în cultura şi 
civilizaţia portugheză.
 Concluzia noastră e simplă: deşi un profesor debutant are 
150 de euro, la noi se învaţă mai mult şi mai bine, Întrebarea chi-
nuitoare rămîne la nivel ontologic: şi la ce ne foloseşte?
 Noi, ca profesori, avem programe, suntem deschişi 
formărilor continue, ne perfecţionăm, dar nu avem putere de de-
cizie. Schimbările majore se fac totuşi de sus în jos şi necesită 
investiţii financiare  serioase, strategii şi viziuni pe zeci sau chiar 
sute de ani înainte. Şi o politică responsabilă. Tot Occidentul a 
înţeles importanţa educaţiei şi o tratează ca atare.

                        
Prof. Nicolae Munteanu
Liceul Teoretic „George Moroianu” 

L

Administraţia Publică Săceleană

DE LA CONSILIUL LOCAL
n ultimele luni, în şedinţele Consiliului Local Săcele au fost aprobate numeroase hotărâri, dintre care menţionăm:

• Transferul managementului asistenţei medicale de la Spitalul Municipal Săcele, de la Direcţia Judeţeană de Sănătate 
Publică Braşov la Municipiul Săcele.

• Aprobarea scrisorii de intenţie formulată de Municipiul Săcele în vederea participării în cadrul unui cluster în domeniul electrotehnic 
pe platforma Electroprecizia.

• Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Construire bloc locuinţe sociale în cartierul Ştefan cel Mare”.
• Aprobarea trecerii locuinţelor ANL pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Săcele în proprietatea publică a statului în 

vederea vinderii acestora către locatari.
• Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii: “Drum forestier ramificaţie Şapte Izvoare”, “Drum fo-

restier Tărlung” şi “Extinderea reabilitării reţelei de apă şi canalizare în zona Baciu-Turcheş”.

Î



18

• Actualitate • Plaiuri Sacelene

• Implementarea, la Şcoala Generală nr. 5 şi Grupul Şcolar Victor Jinga, a proiectului “Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ”.

• Modificarea HCL pentru aprobarea proiectului “Turismul săcelean – potenţial de dezvoltare regională” .
• Aprobarea atribuirii de denumiri de străzi.
• Aprobarea modificării şi completării obiectului de activitate al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii 

Săcele.
• Acordarea titlului de cetăţean de onoare post-mortem domnului Serei Andras, etnograf.
• Aprobarea chiriei la locuinţele pentru tineri destinate închirierii pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani.
• Aprobarea noilor facilităţi la transportul urban de călători şi condiţiile de aprobare.
• Aprobarea măsurilor de sancţionare, potrivit legii, a unor contravenţii la transportul în comun.
• Aprobarea preluării drumurilor auto forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea ROMSILVA în proprietatea 

publică a municipiului Săcele.
• Aprobarea atribuirii numelui “Victor Tudoran”  Bibliotecii Municipale Săcele.
• Aprobarea organigramei, a statului de funcţiuni şi a numărului de personal din Spitalul Municipal Săcele.
• Aprobarea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul “Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimen-

tare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare a apei” şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Extindere şi 
reabilitare reţele de apă şi canalizare în zona Baciu-Turcheş, tronson I”.

Redacţia “Plaiuri Săcelene“

ADUNARE GENERALĂ A ASTRIŞTILOR SĂCELENI

n data de 23 noiembrie anul curent, la sediul Protopopiatului Ortodox Săcele, a avut loc adunarea generală a despărţământului 
ASTRA – “Fraţii Popeea” Săcele. La adunare au participat numeroşi astrişti săceleni şi invitaţi ai despărțămintelor din Braşov 
şi Purcăreni.

 După intonarea imnului naţional şi a imnului ASTREI, domnul profesor Liviu Dârjan, preşedintele astriştilor săceleni, a dat 
citire unui “remember Victor Tudoran”, redactat cu ocazia centenarului marelui intelectual săcelean. A fost apoi păstrat un moment de 
reculegere în memoria celui aniversat. Tot un moment de reculegere a fost păstrat şi în memoria domnului Dan Borcea, dispărut prea 
devreme dintre noi.
 În continuare, domnul Liviu Dârjan a dat citire unui material cu principalele acţiuni organizate de despărţământul săcelean de 
la precedenta adunare generală până în prezent. Printre acestea se numără: comemorarea învăţătorului Ioan Oancea din Turcheş, partici-
parea la simpozionul naţional dedicat lui Victor Jinga, organizarea manifestării culturale “Ţara Moţilor colindă Ţara Bârsei“, deplasarea 
la Iaşi, apoi în Republica Moldova şi Ucraina, la Feşteliţa, Odessa şi în zona Bugeacului, organizarea taberei de cultură “Acasă la noi”, 
ocazie cu care un grup de copii din Feşteliţa au vizitat Săcelele, Râşnovul, Braşovul şi împrejurimile. În continuare, domnul Constantin 
Zavarache, primvicepreşedintele despărţământului, a prezentat documentele financiar-contabile şi proiectul de buget pentru 2011.
 Au luat cuvântul domnii Ştefan Lupu, Ştefan Durbălău, Traian Florea, Nicolae Coliban, George Echim, Miklos Levente, 
părintele Eugen Beleuţă, Constantin Zavarache şi Cornel Vlad, care au evidenţiat eforturile şi rezultatele activităţii despărţământului 
Fraţii Popeea în anul care a trecut, dar au şi subliniat unele neajunsuri legate mai ales de antrenarea în număr mai mare a săcelenilor la 
activităţile desfăşurate.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

Î

INSTITUŢII DE CULTURĂ ÎN SECOLELE XX-XXI-MUZEELE ETNOGRAFICE 
MUZEUL ETNOGRAFIC SĂCELE

n articolul de faţă am să încerc să sintetizez informaţii dintr-o 
prezentare pe care am fost invitat să o susţin în cadrul sesiunii 
naţionale de comunicări „Ţara Bârsei”, desfăşurată la Muzeul 

Casa Mureşenilor în acest an. Voi adăuga câte ceva despre felul în care 
Muzeul Etnografic Săcele, secţie a Muzeului de Etnografie Braşov, a reuşit 
şi reuşeşte să implementeze conceptul de „museum vivum” prin activităţile 
culturale, educative şi de conştientizare a valorii patrimoniului cultural 
deţinut de acest gen de instituţii.
 România dispune de un patrimoniu etnologic extrem de diversi-
ficat, cultura rurală reuşind să persiste până în zilele noastre. În privinţa 
acestui patrimoniu au existat diferite strategii de protecţie şi tezaurizare, în 
corelaţie cu periodele istorice parcurse. 
 La începutul secolului al XX-lea, într-un program de afirmare a 
identităţii naţionale, s-au înfiinţat muzee naţionale de reprezentare. Muzeul 
Naţional de Antichităţi, în 1905 şi Muzeul Astra, în 1906, au avut un nucleu

Î
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format din piese cu rol de simbol.  
 În perioada interbelică, programul Şcolii Sociologice de 
la Bucureşti îşi propunea să investigheze teritorii ale României, în 
diferite puncte rurale numite sate pilot, considerate reprezentative 
pentru definirea unui areal de cultură tradiţională. Ca formă de 
valorificare, printre altele, iau fiinţă muzeele în aer liber, Muzeul 
Satului în 1936 şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei în 1928, 
cu caracter sociologic, adică reconstituirea modului complex de 
viaţă a ţăranilor din zonele rurale respective.
 În perioada comunistă, preocuparea pentru ţărănime a 
continuat, însă a existat tendinţa de a  idealiza viaţa ei. S-a mers 
pe ideea extragerii laturii estetice a obiectului etnografic şi , în 
consecinţă, era ilustrată în muzee doar o latură a realităţii. În 
această perioadă au luat fiinţă multe muzee etnografice, unele în 
aer liber, tematice (Sibiu, Goleşti), zonale (Oradea, Iaşi, Focşani, 
Craiova, Timişoara) şi judeţene. Tot acum, colecţiile realizate de 
reputaţi etnografi pun accentul pe lucrurile alese, selecţionate, 
având acum dispersat un tezaur estetic cu semnificaţii antropo-
logice sau sociologice mai puţin cunoscute sau, chiar dacă erau 
cunoscute, mai puţin evidenţiate în muzeele din România.
 După 1989, muzeele de profil din România au fost şi 
sunt supuse unor provocări de altă natură. Unele dintre instituţiile 
muzeale propun şi explorează limbaje creative noi (spre exem-
plu Muzeul Ţăranului Român) altele, distribuite pe teritoriul 
României, documentează, interpretează şi prezintă strategii de 
păstrare a identităţii locale în condiţiile actuale. De actualitate 
în lumea profesională românească sunt problematicile legate de 
orientările ştiinţifice şi rolul social al muzeelor, după cum trebuie 
inserate în teritoriu şi cum îşi diversifică oferta specifică.(Ziua 
Internaţională a Muzeelor are ca slogan anul acesta Muzeele pen-
tru armonia socială )
 În judeţul Braşov, la sfârşitul secolului al XIX-lea, apar 
primele colecţii particulare de obiecte, ilustrând diverse aspecte 
ale istoriei, etnografiei şi artelor din oraşul Braşov şi Ţara Bârsei.
În anul 1908 se constituie Muzeul Asociaţiunii Colecţionarilor 
Braşoveni, prima colecţie muzeală publică din Braşov, pe baza 
donaţiilor unor colecţionari saşi. Acesta va deveni, ulterior, nu-
cleul Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei, fondat de Julius Teutsch 
(1867-1936), un pasionat colecţionar de artă populară. 
 Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei se va îmbogăţi în perioada 
interbelică prin donaţii particulare sau publice, ca de pildă colecţia 
Gimnaziului „Honterus” din Braşov, ilustrând civilizaţia, cultura 
şi arta saşilor din Braşov şi din Ţara Bârsei.
 În anul 1937, prin aportul unor cărturari români care au 
întreprins cercetări şi achiziţii, îndeosebi de obiecte etnografice 
şi de artă populară românească, s-a înfiinţat Muzeul Asociaţiunii 

Culturale ASTRA.
 În anul 1950, prin contopirea colecţiilor Muzeului Săsesc 
al Ţării Bârsei cu cele ale Muzeului Asociaţiunii Culturale AS-
TRA, se înfiinţează Muzeul Regional Braşov, care din anul 1967 
a devenit Muzeul Judeţean Braşov, în cadrul căruia, în anul 1967, 
s-a înfiinţat Secţia de etnografie. 
 Muzeul de Etnografie Braşov a fost înfiinţat în anul 1990, 
când, prin Decizia Primăriei Judeţului Braşov nr. 227 din 11 
iunie 1990, Muzeul Judeţean Braşov se desfiinţează şi totodată se 
înfiinţează alte trei „unităţi muzeistice”, fiecare cu personalitate 
juridică şi administraţie proprie: Muzeul de Istorie, Muzeul de 
Artă şi Muzeul de Etnografie cu sediul în mun. Braşov, B-dul Gh. 
Gheorghiu Dej [actual B-dul Eroilor] nr. 21A. 
 Muzeul de Etnografie Braşov (mun. Braşov, B-dul Eroilor 
nr. 21A) are trei muzee-filiale:
1. Muzeul Etnografic Săcele (mun. Săcele, B-dul Braşovului nr. 
153)
2. Muzeul Etnografic Gh. Cernea (oraşul Rupea, B-dul Republicii 
nr. 191)
3. Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului (mun. Braşov, Piaţa 
Sfatului nr. 15)
 Muzeele ilustrează specificitatea teritoriului şi insistă pe 
anumite teme strâns legate de teritoriu pentru a recupera identi-
tatea locală, diferită de la o regiune la alta.
 În data de 8 mai 1964, clădirea numită de localnici 
„Kuria”, „Casa Dijmelor” sau „Domus Dominorum”, situată în 
Turcheş, Săcele (judeţul Braşov), şi-a deschis porţile către vi-
zitatori sub forma unui muzeu cu profil mixt, istorico-etnografic. 
La vremea aceea instituţia de cultură era în subordinea Muzeului 
Judeţean Braşov şi avea un profil mixt determinat de existenţa, în 
cuprinsul ariei de interes, a unei teme de etnografie, respectiv cea 
legată de păstorit. 
 Muzeul reflecta specificitatea microzonală a aşezărilor 
săcelene Baciu, Turcheş, Cernatu, Staulung, Tărlungeni, Zizin 
şi Purcăreni. Muzeul era riguros organizat şi printr-o expunere 
muzeo-tehnică „modernă” (la acea vreme putem spune totuşi că 
era modernă) erau ilustrate: contextul natural şi istoric, modul în 
care mediul, clima, plantele au influenţat ocupaţiile iar bogăţiile 
naturale au determinat apariţia unor meşteşuguri, semnificaţia 
istorică, socială şi economică a acestora. În acelaşi timp erau 
aduse în atenţie elemente de artă populară, se arăta evoluţia 
istorică a unui gen de creaţie locală, spre exemplu cea în lemn sau 
cea a ţesăturilor şi portului popular cu accent pe producţia celor 
din fibre animale (să nu uităm că săcelenii erau mari crescători 
de animale, în special de oi). Aceste aspecte erau încadrate în 
epocă atât sub aspectul apariţiei cât şi al difuziunii lor la nivel de 
aşezare, zonă, arie, ţară.
 Pentru redarea cât mai veridică şi explicită a evoluţiei fie-
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cărui gen de creaţie a civilizaţiei populare erau introduse în 
expoziţie materiale arheologice, arhivistice, istorice şi chiar et-
nobotanice. În paralel cu acestea se evidenţia structura societăţii, 
situaţia juridică şi etnică a creatorului de bunuri, nivelul de dez-
voltare a mijloacelor de producţie. 
 Expoziţia de bază de la Săcele se structura pe teme şi 
subteme şi cuprindea un material informativ menit să amplifice 
cunoştinţele vizitatorilor în privinţa diverselor forme de cultură 
materială dezvoltată pe acest spaţiu din Ţara Bârsei. Schematic, 
pe parcursul celor 8 încăperi ale clădirii, ea se prezenta astfel:
 Tema I – Consideraţii interdisciplinare cu privire la 
evoluţia aşezărilor din microzona Săcele
  Subteme: 

1. Încadrare zonală
2. Consideraţii istorice generale
3. Tipologia morfologică şi funcţională a 

aşezărilor
4. Arhitectura tradiţională

 Tema II – Ocupaţiile tradiţionale
  Subteme:

1. Agricultura 
2. Creşterea animalelor. Păstoritul
3. Ocupaţiile secundare
4. Transporturi. Cărăuşit

 Tema III – Ocupaţiile casnice şi mesşteşugurile
  Subteme:

1. Prelucrarea fibrelor textile şi instalaţii 
tehnice ţărăneşti

2. Meşteşugul prelucrării pieilor
 Tema IV – Portul popular ceangăiesc şi portul popular 
românesc
 Tema V – Arhitectura interiorului locuinţei româneşti şi 
ceangăieşti
 În 1970, Ioan Ghiran a publicat în CVMIDAVA, anuarul 
Muzeului Judeţean Braşov, un articol refritor la Muzeul Etno-
grafic Săcele. Parcurgându-l îţi poţi face o idee despre cum arăta 
acest lăcaş de cultură şi civilizaţie, mai ales că autorul are un stil 
descriptiv accesibil, de popularizare.
 Un text despre convieţuirea de secole a populaţiei 
româneşti, respectiv a mocanilor, alături de cea de origine 
maghiară, respectiv ceangăii, şi un scurt istoric al clădirii 
întâmpinau vizitatorii anilor ’70 care păşeau în această instituţie 
de cultură. Apoi muzeul înfăţişa temele etnografice menţionate în 
schema şi tabelul din prezentul articol, acestea fiind completate 
de menţiunile documentare (în copii) care subliniau şi întregeau 
conţinutul fiecărei teme. 

 Diferite unelte agricole, săpăligi din os, brăzdare din corn 
de cerb erau expuse pentru a evidenţia trecerea de la agricultura 
incipientă la uneltele agricole specifice feudalismului.
 Păstoritul transhumant, practicat pe plaiurile săcelene 
din cele mai vechi timpuri, era ilustrat prin colecţia de unelte fo-
losite la munca de la stână: găleţi din lemn, doniţe, linguri pentru 
jintiţă, răvare, putinei pentru bătut untul, care alături de formele 
pentru caş (păpuşarele), bâtele ciobăneşti, instrumentele muzicale 
populare, întregeau imaginea despre viaţa şi preocupările oier-
ilor săceleni. În plus, exista şi o hartă a păstoritului transhumant 
cu direcţiile traseelor de pendulare în vederea iernării turmelor 
şi ilustrarea munţilor folosiţi de păstorii săceleni pentru vărat.. 
Subtema cărăuşitului completa inspirat, prin obiectele muzeale 
expuse, vasta temă a păstoritului transhumant.
 În următoarea sală se prezentau diferitele meşteşuguri 
practicate in Săcele.
 Industria casnică textilă era ilustrată prin etapele pe care 
le parcurge materia primă textilă, din formă brută până ajunge 
sub formă de produse finite cu ajutorul uneltelor şi tehnicilor 
tradiţionale. 
 Portul popular din ţinutul celor şapte sate săcelene, atât 
cel mocănesc cât şi cel ceangăiesc, era ilustrat prin costumele de 
fată şi de femeie, respectiv de fecior şi de bărbat. La costumul 
ceangăiesc de fată predomina broderia de mână pe pânzeturi 
albe şi panglici colorate, portul nevestelor tinere şi al femeilor în 
vârstă având un colorit închis al stofelor ţesute mai mult în casă. 
Portul bărbătesc era foarte asemănător cu cel al mocanilor, după 
cum menţiona şi Kolumban Lajos în „Ceangăii din cele şapte sate 
în trecut şi în prezent”, lucrare apărută la 1903.
 Portul  mocănesc de femeie are multe similitudini cu cel 
din Scheii Braşovului dacă e sa menţionăm doar ştergarele (mara-
mele) din borangic, „sumna”, brâul metalic suflat cu aur. Şi mai 
bine spus atât costumul mocănesc din Săcele, cât şi cel românesc 
din Schei, sunt foarte mult influenţate de proximitatea oraşului 
Braşov, sunt apropiate de costumul de tip urban.
 Circuitul de vizitare se încheia cu reproducerea unui inte-
rior de casă mocănească din Săcele în care mobilierul pictat încân-
ta privirea iar icoanele pe sticlă, ouăle încondeiate, lada miresei, 
masa cu motivul rozetei, completau imaginea unui muzeu bine 
organizat.
 Nu pot încheia acest articol (pe care îl doresc mai degrabă 
de popularizare a unei instituţii de cultură care există şi in prezent, 
cu o structură tematică completată şi adaptată) fără să menţionez 
că în anul 2004 Muzeul Etnografic Săcele a fost nominalizat la 
EMYA (Europeean Museum of the Year Award) şi a fost consid-
erat printre primele 5 muzee etnografice europene participante la 
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această prestigioasă competiţie.
  Cititorii acestui articol, fie oameni de specialitate fie din 
categoria publicului larg, sunt invitaţi să vadă la faţa locului, adică 
în muzeul de pe Bulevardul Braşovului nr.153 din Turcheş, mun-
cipiul Săcele, că cele afirmate atât în 1970, cât şi în 2010, sunt 
realităţi plăcute ochiului şi sufletului.
 Chiar şi cei care nu au timp să se deplaseze până aco-
lo, cu un simplu click pe intenet la adresa www.etnobrasov.ro , 
secţiunea Muzeul Etnografic Săcele, pot vizita această instituţie 
de cultură despre care am vorbit în rândurile de mai sus.
 Din anul 2001, de când a fost redeschis într-o formă 
modernizată şi adaptată muzeologiei europene, Muzeul Etnogra-
fic Săcele a fost un mediu plăcut şi primitor pentru desfăşurarea 
unor activităţi educative de tipul atelierelor de încondeiat ouă, de 
ţesut, de crestături în lemn şi de desen. Şi în acest an, ca de fiec-
are dată, toate activităţile s-au finalizat printr-o expoziţie în care 
micii artişti şi-au văzut valorizate lucrurile şi au acordat interviuri 
mass-media locale.
 Copiii au fost îndrumaţi de meşterii populari Iza-
bela Czimbor la atelierul de ţesut, Ciucaş Carol la atelierul de 
crestături în lemn, Ion Mănăilescu la atelierul de încondeiere a 
ouălor şi Minodora Duru la atelierul de desen.
 Elevii au fost convinşi să participe la aceste manifestări 
de cadre didactice implicate şi serioase care ştiu şi conştientizează 
utilitatea folosirii serviciilor oferite de muzeul nostru drept 
resursă complementară educaţională. Îi menţionăm şi în acest 
an pe domnul Hochbauer Gyula de la Liceul Zajzoni Rab Ist-
van şi pe domnişoara Minodora Duru de la Şcoala generală nr. 
4. Doresc sa menţionez numele copiilor participanţi, grupaţi pe 
ateliere şi coordonaţi de meşteri şi cadre didactice:

Liceul Teoretic 
„Zajzoni Rab Istvan”
Prof. Hochbauer Gyula
Coord.: Carol Ciucaş 

GERALLY RÓBERT
GIRÁS ATTILA
IÁMBOR ZROMBOR
JANI SZILVESZTER
MALNÁR SZABOLCS
NENCIU VÁLI

Liceul Teoretic 
„Zajzoni Rab Istvan”
Prof. Hochbauer Gyula
Coord.: Izabella Czimbor

GOSULI KINGA
JAKAB NOÉMI
RÁBOCZY KINGA
SARAI SZIDÓNIA
Şc. Gen. nr. 4 „Fraţii Popeea”
Prof. Duru Minodora
Coord.: Petronela Găitan 

CHIRIAC AMANDA
COSMA ANDREEA
DUMITRACHE ROXANA
FŰLOP EDUARD
IONESCU RAREŞ
KŐPEFALNAGY KRISTINA
PATAKI TUNDE
SILVIU CRÎSMĂRUC
TODOR HENRIETA

Şc. Gen. nr. 4 „Fraţii Popeea”
Prof. Duru Minodora 
Coord.: Ion Mănăilescu 

CHIRIAC AMANDA
COSMA ANDREEA
DUMITRACHE ROXANA
FRĂŢILĂ FLORIN
FŰLOP EDUARD
IONESCU RAREŞ
KŐPEFALNAGY KRISTINA
PATAKI TUNDE
ROŞU ALEXANDRU
SILVIU CRÎSMĂRUC
TODOR HENRIETA

Şc. Gen. nr. 4 „Fraţii Popeea”
prof. / coordonator: Duru Minodora

COSMA ANDREEA
CRISMĂRIUC SILVIU
DUMITRACHE ROXANA
FRĂŢILĂ FLORIN
FŰLOP EDUARD
GAGIU ANA -MARIA
IONESCU RAREŞ
ISTRATE DIANA
KŐPEFALNAGY KRISTINA
ROŞU ALEXANDRU
ŞERBAN ANDREI
TOMOS ILKO ENDRE
VIZIREANU ALEX

 Le mulţumim tuturor acestor copii care au insufleţit 
muzeul nostru şi sperăm să reuşim să oferim servicii de cali-
tate şi în continuare împreună cu cadrele didactice, ONG-urile, 
funcţionarii, mass-media locale şi în general cu toţi cei dornici de 
a anima viaţa culturală a urbei.
 Reiterez invitaţia de a accesa pagina noastră de internet 
www.etnobrasov.ro pentru multe alte informaţii despre ceea ce un 
muzeu etnografic modern poate să ofere drept servicii culturale şi 
educaţionale.

Tristan Buga,
muzeograf Muzeul de Etnografie Braşov

Foto: Copii în diferite activități în muzeu
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CROSUL  TOAMNEI  LA  SĂCLE

n ziua de 16 octombrie 2010, a avut loc tradiţionalul cros – “Crosul To-
amnei”, organizat de Asociaţia Cultural-Sportivă  “Izvorul” din Săcele,  
cu sprijinul Primăriei Municipiului Săcele şi Poliţiei Comunitare a Mu-

nicipiului Săcele.
Au participat copiii  din Săcele şi Braşov,  fiind însoţiţi de profesorii de educaţie 
fizică. 
 Într-o atmosferă de concurs şi pe o vreme favorabilă, la cros au luat star-
tul peste 80 de participanţi, cu vârste cuprinse între 10 şi 60 de ani, băieţi şi fete.
 Strada Al. Lapedatu din Cernatu a fost gazda acestui cros. Participanţii au 
parcurs distanţe de 400; 600 ; 800 şi 1500 metri, în funcţie de categoria de varstă.
 Câştigătorii acestei competiţii au fost:
    

    

    Categoria 10 – 12 ani  
  Fete     Baieti
 I  Petcu Loredana (Şc. Gen. nr. 1)  I Gazu Alexandru (Şc.Gen nr. 1)
 II Beda Timea (Şc. Gen. nr.1)    II Marşavela Marius (Şc.Gen nr. 5)
 III Rotbăşan Liliana (Şc. Gen. nr. 1) III Mărunţelu Marius (Şc. Gen. nr. 5)

 I  Nagy Alina (Şc. Gen. nr. 6)  I Solcan Mihai (Şc.Gen nr. 4)
 II Ştefănută Bianca (Şc. Gen. nr.4)    II Rusu Cătălin (Lic. Sportiv Bv.)
 III Petcu Rebeca (Şc. Gen. nr. 1)  III Ganea Laurenţiu (Şc. Gen. nr. 5)
    

    Categoria 13 – 14 ani
  Fete     Baieti
 I Cristea Kinga (Şc. Gen. 4)  I Mihai Ionuţ (Liceul V. Jinga)
 II Nagy Ana-Maria (Şc. Gen nr. 4)  II Ganea Ciprian (Şc. Gen. 5)
 III Todor Henrieta (Şc. Gen. nr.  4)  III Ardeleanu Ion (Şc. Gen. 5)

  
    Categoria 15 – 19 ani -Liceu
  Fete     Baieti
 I Acsinte Violeta (Lic. V. Jinga)  I Brumar Romica (Lic. V. Jinga)
 II  Rotbăşan Alexandra (Şcoala 6)  II Băilan Mihai (Lic. V. Jinga)
      III Cimpan Bogdan (Lic. Sportiv Bv.)
    
    
     Categoria 20 – 30 ani
 I Stoea Raluca    I – II Capatana Florin
 I Stoea Alexandra    I – II Bănescu Alexandru 
     
    
     Categoria 30 – 40 ani
 I Solcan Nicoleta    I Colţ Radu
      II Nistor Horia
      III Moraru Ciprian
     
    
     Categoria 40 – 50 ani
 I Dumitrescu Sorin
     
    
     Categoria 50 – 60 ani
 I Coliban Gabriela   I Popa Dumitru
      II Coliban Nicolae

 
Prof.  Ștefan Petrea

Î



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

61 Cosma Ioan
62 Costea Maria
63 Costea Melania
64 Coşerea Vasile
65 Cozma Corneliu
66 Crăciunescu Virgil
67 Daneş Dumitru
68 Diaconescu Adrian
69 Dinu Popa
70 Dîrjan Liviu
71 Dîrjan Ştefan
72 Dogaru Aurel
73 Dopovecz Iuliu
74 Dragomir Dănuţ
75 Drăgan Petre
76 Drăghici Valentin
77 Drăghiciu Aurel
78 Dudu Minodora
79 Dumitrescu Sorin
80 Eftimie Bogdan
81 Eftimie Ioan
82 Ene Tudoran Anca
83 Ene Gheorghe
84 Faust Remus
85 Filip Ştefan
86 Filipescu Dan
87 Filipescu Gheorghe
88 Filipescu Octavian
89 Flangea Roxana
90 Florea Cristina Ioana
91 Florea Rodica
92 Florescu Gheorghe
93 Fodor Levente
94 Frăţilă Ovidiu
95 Găitan Ovidiu
96 Georgescu Ioan
97 Ghia Petre
98 Ghia Moldovan Roxana
99 Ghişoiu Dorin
100 Ghiuţă Benone
101 Gîrceag Viorel
102 Gîdea Ana
103 Gologan Dan
104 Grozea Gheorghe
105 Guiu Ştefan
106 Hermenean Sorin
107 Homorozeanu Gheorghe
108 Husti Gheorghe
109 Imre Gabor
110 Ionescu Aurora
111 Ionescu Ghe. Nae
112 Ionescu Ghe. Petre
113 Ionescu P. Gheorghe
114 Iordache Dumitru
115 Ivan Adrian
116 Ivan Daniel
117 Ivan Gheorghe
118 Jerău Gheorghe
119 Jinga Gheorghe
120 Jinga Romulus

121 Jinga Victor
122 Jipa Virgil
123 Lăcătuş Mariana
124 Lăzărescu Elena
125 Leucuţa Cristina
126 Leu Aurel
127 Leşescu Mihai
128 Lipan Florin
129 Lukaci Mihai
130 Lungu Constantin
131 Lupu Florica
132 Lupu Nicolae
133 Manciulea Gelu
134 Manea Vasile
135 Matepiuc Daniela
136 Măţărea Ovidiu
137 Median Susana
138 Median Traian
139 Median Valeriu
140 Mihaiu Aura
141 Miklos Levente
142 Mircioiu Lucian
143 Mircioiu Sebastian
144 Mitrea Gheorghe
145 Modest Zamfir
146 Moldovan Ortensia
147 Moraru Adrian
148 Moraru Florin
149 Moroianu Cantor Emilia
150 Moșoiu Alin
151 Munteanu Cornel
152 Munteanu Dan
153 Munteanu Gheorghe
154 Munteanu Livia
155 Munteanu Gigi
156 Munteanu Nicolae
157 Munteanu Ştefan
158 Munteanu Vasile
159 Munteanu Virgil
160 Muscalu Vasile
161 Nagy Gabor
162 Năpăruş Camelia
163 Neacşu Lucian
164 Nechifor Constantin
165 Nechifor Septimiu
166 Necula Stelian
167 Nedelcu Claudiu
168 Negotei Ioan
169 Niculescu Gheorghe
170 Nistor Horia
171 Ognean Dorel
172 Ognean Luca
173 Oncioiu Maria
174 Oprin Gabriel
175 Orez Ioan
176 Oşlobanu Dan
177 Ovesea Octavian
178 Pană Aurel
179 Pasăre Adrian
180 Pascu Liviu

181 Păiş Ioan
182 Paraipan George
183 Pelin Matei Alina
184 Perciog Constantin
185 Perciog Gelu
186 Petrea Ştefan
187 Petruţiu Emil
188 Poaşcă Gheorghe
189 Poenaru Lautenţiu
190 Pop Olga
191 Popa Virgil
192 Popa Florin
193 Popescu Mihai
194 Primăvăruş Victor
195 Rîşnoveanu Marius
196 Rîşnoveanu Mihai
197 Rîşnoveanu Paul
198 Rîşnoveanu Ştefan
199 Rîjnoveanu Dan
200 Robu Adrian
201 Roşculeţ Abigail
202 Roşculeţ Claudiu
203 Roşculeţ Mirela
204 Roșculeț Valeriu
205 Sălăgean Lucian
206 Sârbu Corneliu
207 Simion Adriana
208 Sîrbu Adriana
209 Slabilă Gheorghe
210 Spiru Gheorghe
211 Spîrchez Viorel
212 Stanciu Vasile
213 Stoia Gheorghe
214 Stoian Emilia
215 Stroe Emil
216 Stroe Liviu
217 Szabo Viorica
218 Szasz Sebeşi Paul
219 Şerban Corneliu
220 Şerban Eugen
221 Şerban Raul
222 Şerban Valentin
223 Şerbănuţ Flavius
224 Şerbănuţ Ioan
225 Şerbu Adrian
226 Şerbu Andrei
227 Şerbu Iulian
228 Şortan Ana Maria
229 Ştefănescu Constantin
230 Taflan Elena
231 Taraş Ioan
232 Taraş Mircea
233 Taraş Octavian
234 Taraş Răzvan
235 Taraş Emil
236 Tagarici Laurenţiu
237 Teacă Mihai
238 Teşileanu B. Barbu
239 Teşileanu Costin
240 Teșileanu Ghia Eugenia

241 Tiucă Adriana
242 Tocitu Viorel
243 Tudose Aurel
244 Tuian Radu
245 Ursu Nicolae
246 Ursuţ Gabriel
247 Vamoş Aurelia
248 Vlad Adriana
249 Voicescu Nicoleta
250 Voinea Dumitru
251 Voineag Ioan
252 Vrabie Ioan
253 Vrabie Decebal
254 Zamfir Bogdan
255 Zamfir Dan
256 Zamfir Radu
257 Zangor Lucian
258 Zangor Traian
259 Zavarache Constantin
260 Zbarcea Maria
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural-Sportive “IZVORUL” trim.IV 2010
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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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 Conducerea Asociaţiei Cultural-Sportive “Izvorul” şi co-
lectivul de redacţie al revistei “Plaiuri Săcelene” urează tuturor 
săcelenilor multă sănătate şi împliniri cu ocazia Sfintei Sărbători 
a Crăciunului şi un An Nou 2011 plin de realizări şi bucurii.

 La Mulţi Ani !


