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asionat de istorie şi ca preot muzeograf, am căutat în biserica “Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Turcheş şi am desco-
perit un document ce poate fi considerat actul de fondare a acestei biserici. Documentul cuprinde o cerere a turcheşenilor, 
adresată mitropolitului Andrei Şaguna, pentru a le aproba să facă o colectă, “a aduna milă şi ajutor” pentru biserică şi pentru 
despăgubirea constructorului (arhitectului). Acest document a fost aşezat în butca de metal (balonul) de sub crucea de pe turla 

bisericii (pentru a fi păstrat mai bine), dar la o reparaţie, cu mulţi ani în urmă, a dispărut, iar acum, printr-o împrejurare fericită, a fost 
descoperit de către mine. Documentul are încrustrată cu ceară pecetea Protopopiatului Braşov şi pe el se găseşte semnătura protopopu-
lui Iosif Barac:

P

 “Excelenţia Voastră
 Prea Sfinţite Părinte Arhiepiscoape şi Mitropolite,
 alu nostru Prea
 Îndurate Stăpâne!

 Prea umiliţi suptscrişii îndrăznimu prin aceasta în 
cea mai adâncă supunere a alerga din nou la Prea Înalta milă a 
Excelenţiei Voastre, limanului celui linu şi pururea curgătoriu alu 
mântuirei noastre cu următoarele:
 În primăvara anului trecutu (1865) ne apucarămu cu 
ajutorulu lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Arhierească a 
Excelenţiei Voastre a ridica o sfântă biserică 
nouă în comuna noastră Turcheşu, care această 
zidire şi înaintase încă în toamna aceluiaşi an 
pănă la coperişu, căndu numai deodată furămu 
cercetaţi de soarte cu aceea tristă întămplare, că 
trula ( turnul) ei fiindu de-o greutate foarte mare 
în urma unoru ploi necontenite s-au slăbitu şi 
au căzutu şi la cădere a zguduitu şi a vătămatu 
şi pereţii zidirii, fără însă de a se fi primejduitu 
cineva dintre cei aflători atunci acolo, ba nici 
măcaru o pasăre!
 Văzându această fatală întâmplare 
prea umilitu suptuscrişii, ca cei mai dintâiu fun-
datori ai acestei sănte întreprinderi, reînnoindu-
ne credinţa în Dumnezeu, încurajară-mu pre 
nenorocitulu arhitectu a ne da zidirea gata din 
materialulu său, cu garanţiă sigură pe cinci ani 
de zile ( cu acea făgăduinţă că nu-lu vomu lăsa 
la pagubă numai să nu întrerumpă de la lucru, 
cu atâta mai vârtosu cu câtu ne încredinţaseră-
mu pe deplinu pănă atunci despre buna lui voinţă 
şi despre silinţa sa cea de mirare, ce o desfăşura întru structura 
cătu se poate mai frumoasă şi mai împodobită a zidirii – şi aşa cu 
puteri unite, după ce s-au stricatu toată zidirea pănă în temelie o 
amu reziditu eară la locu şi astăzi s-au înaintatu într-atâta încâtu 
s-a coperitu, s-au rădicatu sfânta cruce şi s-au mai isprăvitu şi de 
tinciuitu pe dinlăuntru.
 După condiţiunile din contractu avemu să-i respunde-
mu nenorocitului arhitectu suma tocmită în mai multe rate, din-
tre care una de 2000 fl. val(ută) austr(iacă), numai după totala 
săvârşire a zidirii. Noi însă ca să-lu mângăemu şi sprijinimu mai 
bine, i-amu respunsu banii totu înainte, aşa cătu astăzi cu toate că 
zidirea încă nu este cu totul desăvârşită – noi nu mai avemu din 
suma tocmită de 15000 fl. val. austr. nici măcar o para restanţă de 
a-i mai plăti, nu, ba l-amu şi mai ajutatu pre câtu ne-au iertatu put-
erile. Nenorocitulu însă arată şi poate că este şi adevăratu că prin 
întămplarea maii susu arătată, i s-au întâmplatu o pagubă de 7500 
fl. val. austr. Pentru carea se roagă de noi foarte fierbinte ca să-lu 
despăgubimu şi aşa să-i scăpămu numeroasa-i familie de nenoro-
cirea aceasta. Noi, fireşte. N-amu mai fi acumu îndatoraţi, ca să-i 
mai dămu nici măcar o para şi cu hipoteca pusă amu potea aduce 
zidirea prea lesne la desăvârşire, dar apoi ca creştini adevăraţi nu 
ne lasă conştiinţa ca să ne călcămu făgăduinţa dată şi aşa să-lu 

lăsămu pre nenorocitulu şi familia sa cea numeroasă la sapă de 
lemnu.
 Însă Excelenţie! Pre lângă toată bunăvoinţă şi dorinţă ce 
avemu întru înmulţirea acestei sfinte bune creştineşti-puterile no-
astre proprii nu ne iartă ca să facemu aceasta, cu atăta mai puţinu 
cu cătu că mai avemu încă multe de a sevârşi înlăuntru acestei 
sfinte zidiri, spre înfrumuseţarea şi podoaba ei.
 Dreptu aceea, Prae sfinte Stăpâne! Fiindu că noi prea 
umilitu suptscrişii, pănă în minutulu de faţă n-amu îndrăznitu a 
face nici unu pasu în privinţa această fără ştirea şi binecuvântarea 
Excelenţii Voastre, aşa venimu prin aceaasta în cea mai adâncă 

supunere şi ascultare în numele comunei noas-
tre întregi cu lacrămi ferbinţi a ruga Prea Îndu-
rata milă a Excelenţiei Voastre ca să milostiviţi 
a ne împărtăşi Arhiereasca Binecuvântare şi 
voiă mai înaltă spre a putea aduna mila şi ajuto-
riu spre scopulu mai susu arătatu şi de pe la alţi 
economi şi confraţi ai noştri din satele vecine 
de Săcele şi din Ţara Românească, ca in chip-
ulu acesta să putem fi apoi în stare de-o parte 
a sprijini pre nenorocitulu arhitectu la paguba 
sa, eară de altă parte aa ne împodobi Sfănta 
Biserică după dorinţa şi liubovulu nostru şi pe 
dinlăuntru, căci altfeliu numai puterine noaas-
tre proprii – ca pănă acuma – nu mai săntu în 
stare nici de ajunsu spre întâmpinarea acestoor 
două împrejurări – şi aşa vomu fi siliţi a aduce 
toatală ruinare numeroasei familii a acestui ne-
norocitu arhitectu – şi peste voia noastră.
  Nădăjduimi în Prea Îndurata milă şi 
părinteasca povaţă a Excelenţiei Voastre, carea 

credemu că nu lasă nemângâiatu pre nici unulu din credincioşii 
fii sufleteşti căţi aleargă şi-şi caută mângâere şi scăpare într-însa 
pre lângă sărutarea Binecuvântătorieloru Măni în cea mai adâncă 
supunere şi ascultare amu rămasu.
 Ai Excelenţiei Voastre prea plecaţi fii sufleteşti.
 Turcheşu 23 Augustu 1866
 Ioan Sulică juratu  Cărstea Draţin juratu
 Ion Dubanciu gociman Petcu Barbu juratu
 Ion Şeitan juratu  Toader Petcu “

 Pe verso apare răspunsul mitropolitului:
 “Prin aceasta dau binecuvântare arhierească ca bunii 
noştri creştini din Turcheşiu de lângă Braşiovu, să poată aduna 
prin împuterniciţii loru mila pe seama Bisericei loru ce au ziditu 
acum de la creştinii noştri din Ţara Bârsei şi din România. Sibiu, 
27 Augustu 1866. Andreiu m.p. Arhiepiscopu şi Mitropolitu”

 Protopopul de Braşov notează şi el pe document:
 “Se îndreptează suplicatu pentru collecta la mila 
creştiniloru noştri din Protopopiatul I al Braşiovului şi cu deose-
bire la Domnii Neguţiatori conaţionali din Braşiovu. Braşiovu în 
29 Iuliu 1867. Ios. Baracu Protopop”
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 Deosebit de frumos este stilul în care este scris pe document adresantul cererii:
 “ Către Excelenţia Sa D. Domn Andreiu Baronu de Şiaguna. Prea Demnului Arhiepiscopu şi Mitropolitu alu româniloru greco-
orientali din Transilvania şi Ungaria ş. alt. ş. alt în Sibiu
 Prea plecată rugare a celoru în lăuntru suptscrişi pentru de a li se împărtăşi Arhiereasca Binecuvântare spre a putea aduna milă de 
pe la economii şi confraţii loru din Săcele şi din Ţara Românească pe seama împodobirii Sfintei Biserici cei nouă şi pentru despăgubirea 
Arhitectului respectivu de o pagubă ce i s-au întâmplatu la zidirea acestei Sfinte Biserici.”

 Documentul prezentat mai sus are un conţinut elevat, cu expresii frumoase ce arată un nivel înalt de cultură, precum şi price-
pere redacţională. Este scris în chirilică, ceea ce a necesitat o traducere dificilă, şi este un document de mare importanţă pentru istoria 
bisericii din Turcheş şi  istoriei Săcelelui.

Preot Remus Faust
Parohia Turcheş II
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SĂCELE – 645 ANI - PREZENT ȘI VIITOR

ADMINISTRAŢIA  LOCALĂ  VREA  SĂ  FACĂ
DIN  SĂCELE  UN MUNICIPIU  MODERN

n  condiţiile în care în acest an bugetul Primăriei municipiului Săcele este unul deficitar, 
administraţia săceleană face eforturi uriaşe ca programele de investiţii să îşi urmeze cursul. 
Este greu şi din cauza  faptului că datoria, lăsată moştenire de administraţiile anterioare, 

apasă greu pe umerii actualei conduceri care încearcă din răsputeri să o diminueze şi să realizeze 
investiţiile atât de necesare urbei. 
 O localitate competitivă economic şi atractivă din punct de vedere investiţional presupune 
creşterea calităţii reţelelor de apă şi canalizare, a infrastructurii rutiere şi sociale. Astfel, una dintre 
preocupările majore ale localităţii se axează pe aceste probleme pe care administraţia săceleană le 
transpune în practică printr-o serie de proiecte, pentru unele depunându-se cereri de finanţare în 
cadrul programelor de finanţare nerambursabilă. 
 Prin HCL nr 55/28.05.2009 a fost aprobat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) 
pentru polul de creştere Braşov şi zonele adiacente, aprobat de Agenţia Metropolitană Braşov. La 
nivelul municipiului Săcele proiectul integrat „Dezvoltare zona economică Săcele” cuprinde 5 pro-
iecte individuale:

1. Realizarea unui centru multicultural şi educaţional. Acest proiect vizează realizarea unui centru multifuncţional cultural 
şi este foarte necesar deoarece municipiul nu deţine o casă de cultură. Locaţia stabilită pentru realizarea proiectului este cladirea 
fostului Liceu de Construcţii, iar investiţia vizează reabilitarea corpului A în sensul consolidării, renovare şi recompartimentare, 
montaj instalaţii, dotare şi organizare. Centrul va cuprinde săli de spectacole, cinematograf, săli de conferinţe, săli pentru organiza-
rea de activităţi culturale, expoziţii, cercuri tematice etc. Valoarea estimativă a proiectului se ridică la 5.371.000 lei.

2. Realizarea unui centru de susţinere a activităţilor economice pentru populaţia de etnie rromă. Proiectul vizează re-
alizarea unei structuri de susţinerea activităţilor economice pentru rromi. În prezent sunt demarate procedurile de identificare a 
imobilelor care vor putea servi drept locaţie pentru realizarea proiectului. 

3. Înfiinţarea unui centru de sprijinire a afacerilor în vederea dezvoltării economice a municipiului Săcele. Ca şi în cazul 
centrului pentru susţinere a activităţilor economice pentru rromi sunt demarate procedurile de identificare a imobilelor care vor 
putea servi drept locaţie pentru realizarea proiectului. 

4. Reabilitare clădiri cu destinaţie de locuinţe sociale în municipiul Săcele. Acest proiect răspunde unei probleme majore 
cu care se confruntă municipalitatea: existenţa unei comunităţi numeroase de persoane aflate în situaţii de risc social care nu deţin 
o locuinţă şi îşi duc existenţa în condiţii improprii. Clădirea care face obiectul investiţiei este situată în cartierul Electroprecizia, 
în spatele Liceului Victor Jinga. Imobilul construit în anul 1940 are o suprafaţă de 1902,5 mp, urmând ca prin realizarea lucrărilor 
proiectate să fie mărită la 2742,80 mp. Investiţia vizează realizarea a 32 de locuiţe sociale pentru închiriere persoanelor care se 
încadrează în această categorie. S-a întocmit Studiul de fezabilitate şi planul tehnic şi s-au obţinut toate avizele. S-a întocmit ce-
rerea de finanţare, urmând a se depune documantaţia la Agenţia de Dezvoltare Regională – Centru. 

5. Realizarea reţelei de drumuri pentru asigurarea accesibilităţii la zona de dezvoltare economică. Proiectul cuprinde con-
struirea şi reabilitarea drumului de legătură DN1A – ocolitoarea mică a municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia, cu o lun-
gime de 4 kilometri. Acest drum va asigura accesul către platforma Electroprecizia şi reţeaua de drumuri naţionale din zona Braşov. 

 De asemenea, municipiul Săcele este inclus şi în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI). Programul vizează 
modernizarea a 10.000 de km de drumuri locale şi judeţene, modernizarea satelor şi realizarea de investiţii într-un sistem integrat de 
apă-canalizare-staţii de epurare în aproximativ 1.500 de localităţi din  România. Programul urmează să fie implementat în perioada 2011-
2015. 
 Astfel în acest proiect fac parte:
 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă Baciu-Turcheş (1) şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare Baciu-
Turcheş (2). Străzile care fac obiectul proiectului sunt: 7 Izvoare, str. Bârsei, str. Cerbului, str. Cloşca, str. Vulturului, str. Godri Janos, 
str. Morii şi DN1A. 
 În municipiul Săcele situaţia tehnico-edilitară este precară ceea ce impune necesitatea înlocuirii reţelei de distribuţie a apei po-
tabile în proporţie de 80% şi a reţelei de canalizare menajeră în proporţie de 40%. Primăria depune eforturi mari pentru a putea realiza în

Î
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această perioadă foarte dificilă lucrări de execuţie canalizare 
menajeră şi de înlocuire a reţelei de distribuţie apă potabilă, 
având în vedere că Directiva Europeană 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate orăşeneşti, impune ca până la 31 decem-
brie 2013, localitatea noastră să dispună de sistem de canalizare. 
Proiectul cuprinde zona Turcheş-Baciu, zonă cu potenţial turis-
tic extraordinar, atât prin poziţionare cât şi prin posibilităţile pe 
care le poate oferi turiştilor doritori de drumeţii şi sporturi de 
iarnă. Canalizarea menajeră va aduce în primul rând un avantaj 
major din punct de vedere igienico-sanitar în rândul populaţiei, 
crescând nivelul de trai al locuitorilor. Colectarea dejecţiilor şi a 
apelor uzate într-un sistem dedicat şi fără pierderi va duce la îm-
piedicarea ajungerii poluanţilor în ecositem, la filtrarea, decanta-
rea şi epurarea controlată a apelor uzate înainte de a le reintroduce 
în circuitul ecologic. 
 Valoarea totală a proiectului privind extinderea şi re-
abilitarea reţelelor de apă Baciu-Turcheş este de 4.783,40 mii 
lei, iar lungimea reţelei este de 4.970 m. În cazul extinderii şi 
reabilitării reţelei de canalizare în aceeaşi zonă lungimea reţelei 
este de 3.905 metri, iar  valoarea proiectului se ridică la suma de 
6.615,54 mii lei. Cele două proiecte au trecut de faza de avizare 
urmând a se demara procedura de licitaţie. 
 Reabilitarea şi modernizarea reţelei infrastructură 

stradală în municipiul Săcele este un alt proiect demarat de 
primăria municipiului Săcele şi care face parte din Programul 
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI). Străzile vizate 
sunt: Lungă, Cerbului, Bucegi, Nicolae Iorga, Fâneţii, Narcise-
lor, Trandafirilor, Nicolae Pană, Pandurilor, Vulcan, 7 Izvoare, 
Cloşca, Livezii, De Mijloc, Vulturului, Godri Janos, Nicolae 
Nicoleanu, Anin, Carpaţi, Bărsei, Pinului şi Colceag. Acestea 
constituie rute ocolitoare pentru artera principală a municipiului 
Săcele, constituită din B-dul Braşovului şi B-dul George Moroia-
nu. Proiectul vizează decongestionarea traficului pe această arteră 
principală, facilitând accesul în mai multe zone rezidenţiale, de 
interes economic şi turistic. Valoarea proiectului se ridică la 
15.211.760 lei, iar licitaţia pentru acest proiect va avea loc în luna 
iulie. 
 Proiectele amintite mai sus, fac parte dintre cele mai 
importante şi necesare investiţii menite să îmbunătăţească viaţa 
economică şi socială a municipiului, la care administraţia actuală 
are un mare aport. Sperăm, ca în viitorii ani Săcelele să devină o 
localitate europeană modernă şi competitivă.

Ec. Radu Florea Nistor
Primarul Municipiului Săcele

INSTANTANEE SĂCELENE

ÎN MAI, PLECAU OILE LA MUNTE…

e fiecare dată, când se apropie luna mai, îmi aduc aminte de un 
moment de o rară frumuseţe, care se petrecea în întrega locali-
tate a Săcelelor de atunci, prin anii 50, anii primei mele copilării 

în Satulung, centrul de greutate al mocanilor.
 Nu pot trece cu vederea faptul că în acea perioadă, deceniile 4, 
5 şi chiar 6, vremea se menţinea în mod cert în cadrul celor patru anotim-
puri şi primăvara venea chiar în luna martie. 
 Ţin minte, ca şi cum ar fi acum, cum ne învăţa distinsa şi emi-
nenta noastră doamnă învăţătoare, Doamna Zamfir, despre toate ca-
racteristicile anotimpurilor, dar mi-a rămas ca un ecou cum ne vorbea
despre vântul mare ce soseşte spre sfârşitul lunii februarie. Toate acestea 
se întâmplau aevea, nu erau poveşti, şi noi, copiii, aşteptam cu sufletul la 
gură venirea acestui vânt mare, dinspre miazăzi,  supranumit “mâncătorul 
de zăpadă”. Spre seară, începea să sufle încet, ca o adiere, apoi căpăta puteri sporite şi toată noaptea sufla neîncetat, iar dimineaţa ne 
trezeam plini de bucurie, văzând cu ochii noştri cum au dispărut, ca prin farmec, troienele de zăpadă. 
 Apropo de respectarea anotimpurilor, iarna pe meleagurile noastre săcelene era o adevărată splendoare; cel mai târziu de Sf. 
Nicolae, rareori în preajma Crăciunului, ningea atât de frumos încât noi, copiii, nu ne mai săturam să privim fulgii mari de zăpadă ce se 
aşterneau pe case şi pe străzi. Bineînţeles, noi profitam din plin de săniuşurile celebre care începeau din marginea pădurii dinspre Poiana 
Angelescu, coborau spre Biserica Veche din Satulung şi ajungeau la Şcoala nr. 7, unde învăţam noi.
 Aşa cum relatam la început, primăvara debuta în martie şi iarba încolţea iute, iar prin grădini şi pe pajişti apăreau oile cu 
mieluşeii după ele. În acele vremuri ciobănitul era o profesie de bază a multor săceleni şi localitatea prospera de pe urma lui.
 Aşa cum scria marele profesor George Moroianu în lucrarea sa “Chipuri din Săcele”, mocanii români erau mari crescători de oi, 
iar maghiarii erau buni agrigultori şi crescători de vite mari şi cai. Toate acestea eu le-am mai apucat, în parte, până la marea colectivizare 
din 1962, moment ce a marcat declinul aproape total al mocanilor săceleni.
 După 1 mai începea marele exod al oilor către Pădurea Mare, spre Şanţuri, cum auzeam eu că zicea nenea Mihai Czimbor, 
vecinul nostru, considerat pe bună dreptate cel mai mare baci de stână.
 Dar, nu numai săcelenii duceau oile spre Pădurea Mare ci şi oierii sibieni. Zile întregi, de seara până dimineaţa, treceaau turme 
de oi, din poartă în poartă, sute şi mii de oi. Noi, copiii, ne căţăram pe garduri şi priveaam plini de admiraţie trecerea miilor de oi, cu 
mieii după ele, în frunte cu ciobani vânjoşi, cu bâte imense, alături de nişte câini albi sau negri mari şi lăţoşi. În urma turmelor veneau 
alţi ciobani, alţi câini fioroşi şi măgarii încărcaţi cu poverile stânei. Asta se petrecea zile de-a rândul. Nu ne mai săturam privind. Unde 
sunt acele vremuri? S-ar putea vreodată întoarce acele frumoase tradiţii ce au dus faima acestor minunate plaiuri româneşti?
 Oricum, eu cel puţin, am avut privilegiul să fiu martor ocular al splendidelor tradiţii săcelene şi cu drag le voi povesti dragilor 
mei nepoţi spre eternă amintire.

Avocat Paul Râşnoveanu,
fiu al Săcelelor

D

• In Memoriam
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ând am aflat că s-a reînfiinţat despărţământul ASTRA 
la Săcele, m-am gândit că mulţi din generaţia mea nu 
ştiam despre existenţa antecomunistă a asociaţiunii.

 În albumul de familie am găsit două fotografii datate 1930 
şi 8 sept. 1933, pe aceasta din urmă fiind şi adnotarea”Serbările 
Astrei”. Discutând cu o colegă, profesoară de istorie, mi-a spus că 
ştie că asociaţia Astra s-a  înfiinţat în anul 1861.
 Cu data exactă din poza din 1933, mi-am zis că pot afla 
ceva din presa vremii şi iată ce am citit în “Gazeta de Transil-
vania” din 8 sept. 1933: “După 71 de ani, despărţământul As-
tra, care în 1862, la asociaţiunea ţinută la Sibiu, 
număra 49 de membri braşoveni ( pe lângă 45 din 
Blaj, 35 din Sibiu ), îşi încheie un capitol mare 
din activitatea lui.” Pe prima pagină este articolul 
“Puterea Astrei”, în care ministrul Agriculturii şi 
Domeniilor scria: “Astra este organismul chemat 
pentru a face opera de consolidare naţională. La 
capitalul ei, rezultat dintr-o muncă îndelungată, 
plină de abnegaţie şi însufleţire, astăzi se adaugă 
sprijinul activ al Statului Român şi al regelui ţării 
care o prezidează. Despărţământul Astra Braşov, 
trăit în atmosfera tradiţiei culturale, îşi primeşte 
azi oaspeţii din ţara întreagă, îmbrăcat în haine de 
sărbătoare.”

 Programul zilei a început cu primirea regelui la ora 
12.00; la ora 3.30 a avut loc defilarea cortegiului etnografic, 
cel din care a făcut parte şi carul din Săcele, din poza alăturată. 
Tânărul cu capul descoperit, care salută privitorii, este unchiul 
Nicu, pe atunci în vârstă de 25 de ani, iar în carul alegoric este şi 
mătuşa mea. Au urmat conferinţe populare, jocuri româneşti; la 
ora 6.00 a avut loc şedinţa festivă a secţiilor literare, ştiinţifice, 
probabil la sediul bibliotecii orăşeneşti care se numea “Astra”. 
La ora 9.00 seara Festivalul organizat de Astra a cuprins spec-
tacolele “Şezătoarea” de Tiberiu Brediceanu şi “Crai Nou” de 
Ciprian Porumbescu. După festival, a avut loc balul românesc în 
costume naţionale, în salonul de la Cercul Militar. A urmat o zi de 
manifestări culturale şi sportive, iar a treia zi a fost organizată o 
excursie în Poiana Braşov, cu plecare la ora 8.30. din Piaţa Prun-
dului. 
 Mai semnificativă pentru săceleni îmi pare poza din 
1930 când comunitatea săceleană, la defilarea carelor etnogra-
fice, pe aceeaşi stradă din Braşov (pozată de această dată de pe 

cealaltă parte), este reprezentată şi de un grup de oameni maturi 
în portul popular. Unii din urmaşi îşi vor recunoaşte din această 
poză antecesorii, parcă conştienţi că vor fi priviţi cu respect de 
participanţii la manifestare, dar şi de generaţiile următoare (cred 
că această poză se mai află şi în albumele altor familii săcelene).
 Nu ştiu dacă sub auspiciile Astrei sau Izvorului exista tru-
pa de teatru de amatori în care unchiul Nicu juca în “Năpasta” sau 
grupul de ciclism montan, din care făcea parte tata, care poposea 
în Ciucaş sau în Muntele Cailor, la căşeria lui Neica Lazăr sau în 
Bucegi la Peştera Ialomicioara. 

 Despre o altă activitate a Astrei, 
asemănătoare cu cea întreprinsă de actualii 
astrişti săceleni (despre care am aflat din “Pla-
iuri Săcelene”), în Republica Moldova, era cea 
care privea propaganda cu românii din judeţul 
Treiscaune. Se prevedea atunci, în 1930, la 12 
ani de la Marea Unire, să se înfiinţeze în acel 
judeţ o Casă Naţională în care să se instaleze 
o bibliotecă, o sală de lectură şi un cinemato-
graf după modelul bibliotecii şi cinemato-
grafului Astra din Braşov. Un alt obiectiv în 
Treiscaune era reînvăţarea limbii române la 
sate, deoarece o parte dintre cetăţenii români 

trăitori pe acele meleaguri îşi uitaseră limba: “Ne-am năzuit să 
dăm un caracter şi instructiv, alegând subiecte potrivite pentru 
înţelegerea nevoilor sătenilor şi distractiv pentru a-i atrage”, scria 
“Gazeta de Transilvania” din 5 sept. 1930. 
 Şi ce alte manifestări mai erau organizate în perioada 
interbelică la Săcele? Pe lângă sărbătoarea de la Sf. Ilie, balurile 
de la sala Medianu, din câşlegi sau de Paşte, la care domnişoarele 
îşi etalau toaletele la modă, în cele mai multe cazuri “self” 
confecţionate, iar bărbaţii veneau îmbrăcaţi în costume şi acceso-
rii din urbe. O perioadă scurtă de timp, Săcelele a fost sub admi-
nistrarea raionului Codlea, în timpul respectiv şi în cel ce a urmat 
fiind un regres în viaţa culturală. Azi, ne bucurăm, deopotrivă 
săceleni şi foşti săceleni, de progresul social, economic şi cultural 
al acestui oraş şi al comunităţii săcelene şi de reapariţia “Plaiuri-
lor Săcelene”.

Silvia Barbu
  Foto: Care alegorice săcelene la serbarile Astrei.

• In Memoriam
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n luna martie, chiar de Ziua Femeii, s-au împlinit 17 
ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Cultural-Sportive “Iz-
vorul” Săcele. De fapt, asociaţia a renăscut în primăvara 

anului 1990, când un grup tineri şi mai puţin tineri săceleni a 
hotărât să se implice în transmiterea tradiţiilor locale prin reluarea 
activităţii uneia dintre cele mai vechi asociaţii culturale din me-
diul sătesc din România. Colectivul, format din profesorul Victor 
Carpin, ca preşedinte, fraţii Mircea şi Gelu Taraş, Tăvel Taraş, Iţu 
Vlad, Emil Petruţ, Milu Alexandrescu, Dan Zamfir, părintele Mir-
cea Leb, Gică Jinga, Ninel Eftimie, Claudiu Roşculeţ, Romu Jin-
ga, Constantin Zavarache, Elena Bulat, Adi Golea, Cornel Sârbu 
ş.a., şi-a stabilit un program ferm: întocmirea formalităţilor legale 
de înfiinţare a asociaţiei, reînnodarea unor tradiţii mocăneşti, ca “ 
Sintilia” şi “Balul plăcintelor”, cinstirea memoriei oamenilor ce 
au făcut faima satelor săcelene, dar, cu precădere, editarea unei 
reviste care să continue ceea ce a început cu mulţi ani în urmă 
Victor Tudoran – publicaţia “Plaiuri Săcelene”. 
 Şi, pentru că formalităţile de înfiinţare au durat 
aproape patru ani, ne-am apucat de treabă: am organizat “Balul 
plăcintelor”, în primul an la Hanul Bran, apoi la Tabăra de la 
Timişul de Jos, am dezvelit o placă omagială pe frontispiciul 
Casei de Citire unde “Izvorul” şi-a avut sediul până în 1972, 
am organizat concursuri de schi pe pârtia de la spital, am lărgit 
numărul simpatizanţilor şi, în ciuda unor greutăţi deosebite, am 
reuşit să scoatem primul număr al revistei “ Plaiuri Săcelene” din 
seria nouă, trimestrul III 1994, anul VIII, reluând continuitatea 
publicaţiei vechi, desfiinţată în anul 1940.
 Încă de la primul număr, revista s-a bucurat de o primire 
deosebită, chiar dacă prezentarea grafică nu era cea mai fericită. 
Cu puţina experienţă acumulată am scos şi al doilea număr din 
seria nouă, în trimestrul următor alăturându-ni-se 67 de membri 
cotizanţi. Ni s-au alăturat preoţi, profesori, de la număr la număr 
conţinutul s-a îmbogăţit, după primele 10 numere am schim-
bat formatul, personalitatea revistei devenind evidentă şi, lucru 
îmbucurător, numărul de membri cotizanţi a crescut vertiginos şi 
a ajuns la peste patru sute. 
 În anii 2004 şi 2005 Asociaţia Cultural-Sportivă “Iz-
vorul” şi-a asumat un mare risc prin organizarea Zilelor Culturii 
Săcelene, cea mai amplă manifestare culturală săceleană din 
ultimii 20 de ani, care s-a bucurat de un mare succes, datorită 
multitudinii de evenimente organizate cu pricepere şi dragoste de 
cei care s-au implicat în desfăşurarea manifestării. Zilele Culturii 
Săcelene au fost organizate în două ediţii, în luna mai a celor doi 
ani şi la succesul lor şi-au adus contribuţia şi Primăria, Societatea 
Comercială “Electroprecizia” şi numeroşii sponsori generoşi din 
Săcele şi Braşov. 

 Organizarea în cele mai mici detalii a acestor manifestări 
le-a asigurat, din prima până în ultima zi, o afluenţă de public 
neaşteptat de mare. Expoziţii de pictură, lansări de carte, desene 
ale copiilor, fotografii din trecutul Săcelelui şi asociaţiei, spec-
tacole ale elevilor săceleni şi din localităţile vecine, conferinţe 
au fost evenimente care au atras zi de zi un numeros public din 
Săcele şi Braşov, dar şi din alte localităţi. În fiecare din cei doi 
ani, sărbătoarea a avut câte două momente de vârf: spectacole 
de teatru şi Balul plăcintelor. Prima zi, 3 mai 2004, respectiv 25 
mai 2005, a însemnat debutul manifestărilor cu câte un specta-
col al Teatrului Ţăndărică din Bucureşti – “Capra cu trei iezi” 
şi “Răţuşca cea urâtă”, spectacole care au încântat mulţimea de 
prichindei ce a umplut sala până la refuz.
 În 7 mai 2004, scena clubului Electroprecizia a devenit 
pentru o seară “prima scenă a ţării”, aici jucându-se spectacolul cu 
piesa “O noapte furtunoasă” de un colectiv al Teatrului Naţional 
din Bucureşti. Spectacolul a fost înălţător, la aceasta contribuind 
atât jocul fermecător al actorilor bucureşteni cât şi prezenţa de 
excepţie a spectatorilor săceleni, care şi-au uimit oaspeţii prin 
ţinuta aleasă şi participarea la acţiunea piesei. De altfel, oaspeţii 
au mărturisit că nu mai jucaseră de mult în faţa unei săli arhipline 
în care toţi spectatorii erau îmbrăcaţi la costum, ca o dovadă de 
respect şi apreciere a actului artistic. În anul următor, Teatrul Mic 
din Capitală a prezentat spectacolul cu piesa “Spionul Balcanic”, 
îndelung aplaudată de acelaşi public entuziast. 
 În ambii ani “Balul plăcintelor” a fost astfel organizat 
încât a satisfăcut absolut toate pretenţiile. 
 Şi tot în spiritul vechilor tradiţii, în fiecare număr, revista 
“Plaiuri Săcelene” a prezentat personalităţi de seamă din satele 
săcelene, onorând şi cinstind memoria lor, făcându-le cunos-
cute cititorilor revistei. Tot în acelaşi spirit, al cinstirii trecutu-
lui, asociaţia noastră a participat la manifestările organizate cu 
ocazia unor evenimente sau personalităţi: 1 Decembrie 1918, 
Ziua Eroilor, Ziua Armatei, dezvelirea unor plăci comemorative 
– Nicolae Colceag, la spitalul municipal, Victor Jinga – la casa 
natală, Victor Tudoran – la Biblioteca Municipală.
 Colaborarea cu distinsul profesor dr. Dimitrie Cazacu, cu 
cadre didactice din şcolile şi liceele săcelene, cu elevi ale aces-
tora, cu Primăria, cu preoţii bisericilor a făcut din revista “Plaiuri 
Săcelene” o publicaţie deosebită, prezentată într-o formă grafică 
nouă, aşteptată cu interes deosebit de cititorii răspândiţi în toată 
lumea.

Dan Zamfir

• In Memoriam
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• Cultura
BILINGVISMUL  (MULTILINGVISMUL) –

UN  DAR,  O  COMPETENŢĂ, O  VIRTUTE…!?

îrstnicii din spaţiul existenţial al generaţiei mele, dar, cred că şi cei din generaţiile anterioare, nu pregetau, ori de câte ori se ivea 
prilejul, să-şi afirme admiraţia faţă de vorbitorii limbilor diferite de etnia locuitorului, subliniind-o prin binecunoscuta maximă: 
Om eşti de-atâtea ori, câte limbi vorbeşti. Prindeau în substanţa lor intimă vorbele acestea, pritocite prin atâtea generaţii de 

experienţe şi confruntări existenţiale, adevărul pragmatismului orientat spre comunicarea directă, nemijlocită cu partenerii potenţiali, 
indiferent de originea lor şi limba vorbită de aceştia, concomitent semn de înţelepciune, garanţie a cunoaşterii, competenţei şi probităţii 
interlocutorului, dar şi al respectului pentru universul de origine al acestuia.
 Popoarele care şi-au construit de-a lungul mileniilor şi secolelor imaginea unei personalităţi şi individualităţi ferm conturate, 
şi-au preţuit şi au încurajat bi şi multilingvismul, considerându-le punţi sigure şi repere ale dezvoltării şi bunei înţelegeri.
 Bilingvul (plurilingvul) se constituie într-un obiect al admiraţiei, deopotrivă pentru uimirea pe care o generează monolingvilor, 
dar şi pentru inteligenţa sa antrenată în permanenţă de operarea simultană cu două sau mai multe coduri, adeseori divergente genetic şi

V
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chiar structural.
 Spaţiul (arealul) european, un adevărat creuzet al 
formării naţiunilor şi, concomitent, al limbilor acestora, îndeosebi 
în primul mileniu al erei noastre, a favorizat numeroase contacte 
lingvistice între stabilizaţii băştinaşi şi valurile migratorilor, prac-
ticând limbi lipsite de maturitatea şi caracterul articulat al codu-
lui într-o continuă devenire al stabilului, favorizând practici bi-
lingve, mutaţii, înfrângeri, preluări, împrumuturi, dar şi victorii, 
procese ce au condus la configurarea actualelor limbi din acest 
spaţiu parcă destinat neliniştilor pozitive.
 Populaţiile prinse în aceste fascinant de interesante chi-
mii sociale au ivit lumii nu doar naţiuni ci şi limbile acestora, 
produse miraculoase ale unei conlucrări pe cât de tacite, pe atât de 
eficiente în exprimarea a tot ceea ce fiinţa umană are mai bun, mai 
desăvârşit, mai uimitor, dar, din păcate, şi în ceea ce spiritul lui 
“homo sapiens” nu a reuşit să eradicheze din universul său – răul 
şi maleficul.
 Limba, spre deosebire de limbajul, care defineşte fa-
cultatea general umană a comunicării prin semne acustice, ges-
tice, mimice şi, în ultimă analiză, grafice, este particularizarea, 
individualizarea mai sus amintitei facultăţi, constituită într-un 
instrument de comunicare specific unei anumite comunităţi, 
prin eforturile comune ale tuturor membrilor acesteia, efor-
turi coordonate de demersul material şi social al succesiunilor de 
conjuncturi.
 Nimeni, nici un individ nu poate determina un anu-
mit curs structural al devenirii unei limbi; personalităţile o pot 
îmbogăţi şi îi pot folosi resursele existente la un moment dat pen-
tru a-şi surprinde ideile şi a le da viaţă; odată validate, acestea vor 
spori tezaurul spiritual al acelei naţiuni sau, poate chiar, pe cel al 
patrimoniului valorilor universale.
 Aici este momentul să introducem în discuţie cel de 
al treilea termen necesar şi parte a discuţiei noastre – vorbirea, 
acţiunea pusă în operă de comunicatorul unei idei şi de partenerul 
său – interlocutorul, care foloseşte limba mai sus amintită ca o 
sursă a sistemelor de semne  care îi permit configurarea intenţiilor 
ce se doresc communicate.
 Vorbirea este deci un proces individual în care vorbi-
torul îşi manifestă competenţa în alegerea (selectarea) din spaţiul 
limbii a materialului, dar şi a mecanicii care îi asigură generarea 
şi construirea de enunţări ale ideilor, calitatea formulării acestora 
pe cale orală sau scrisă fiind direct proporţională cu competenţa 
sa şi performanţa folosirii resurselor aflate în acel moment în pat-
rimoniul acelei limbi. El poate conferi denumiri nou-apărutelor 
concepte, procese şi produse ale creaţiei umane, poate, într-un 
cuvânt, îmbogăţi limba prin sporirea numărului de semne oferite 
uzului, nu-i poate schimba însă caracterul funcţionării mecanis-
mului generativ (producător) de enunţuri care servesc comuni-
carea.
 Învăţătura care decurge din aceste observaţii este aceea 
că civilizaţia şi gradul de elevaţie al unei limbi depind de starea 
de civilizaţie şi de dinamica dezvoltării materiale şi spirituale 
a naţiunii vorbitoare a acelei limbi, iar vorbirea reflectă cât se 
poate de fidel competenţa individului în raporturile sale cu do-
meniile abordate în procesele de comunicare.
 Stăpânirea unui cod lingvistic îşi află desăvârşirea odată 
cu continua extindere a sferelor cunoaşterii şi a interconexi-
unilor domeniilor abordate, a practicii comunicării, a desăvârşirii 
soluţiilor privind formularea enunţurilor şi, bineînţeles, a 
preocupărilor specifice, orientate spre rigoarea şi estetica aces-
tora. 
 Bilingvismul (multi sau plurilingvismul) presupune 
operarea în regim curent în două sau mai multe coduri, situaţie 
favorizată de mediile bilingve familiale sau ambientale, în cazul 

bilingvismului nativ, şi de instruirea şcolară sau cea organizată 
pe diverse căi în cazul bilingvismului dobândit, decisivă în 
obţinerea doritei performanţe în ambele cazuri fiind intensitatea 
şi frecvenţa angajării în procesul comunicării orale.
 Extinse arii bilingve aflăm în spaţiul european în Elveţia, 
Rusia, Peninsula Balcanică, România, ţările Baltice, zona Cauca-
zului, dar şi în Asia Centrală şi zonele care au consacrat imigrări 
ale celor două Americi.
 Spaţiul carpato-dunăreano-pontic, cunoscut din cele mai 
vechi timpuri pentru imensa şi tentanta sa bogăţie a resurselor, a 
constituit, pe parcursul primului mileniu al erei noastre, dar şi în 
secolele dintâi ale celui de al doilea mileniu, ţinta expansiunilor, 
a tentativelor de cucerire şi de dominaţie şi, în ultimă analiză, 
a unor masive înstăpâniri pe teritorii ce promiteau mult-visata 
siguranţă a zilei de mâine.
 Contactul cu băştinaşii, odată ieşit de sub imperiul 
adversităţilor şi tensiunilor începutului, s-a configurat în inevita-
bila convieţuire, structurând pe parcursul a două-trei generaţii un 
mod de viaţă, un anume tip de comunicare, căreia i-a fost propriu, 
un anume interval de timp sau chiar cu caracter peren, fenomenul 
bilingv, adică operarea comunicării orale, cu o forţă mai mult sau 
mai puţin egală, în două coduri ce îşi aveau originea în geneza 
fiecăreia dintre comunităţi.
 Săcelele noastre au constituit de secole bune şi mai con-
stituie şi astăzi un asemenea areal (spaţiu geografic) al bilingvis-
mului nativ, oarecum discontinuu în ultima jumătate de secol prin 
importantele “adopţii” de cetăţeni din toate zonele României, 
atraşi de facilităţi ale dezvoltării industriale din anii imediat 
următori evenimentelor din august 1944. 
 Bilingvismul nativ (dobândit în afara unui sistem al in-
struirii şcolare) favorizează dezvoltarea unui individ cu un grad 
superior al acuităţii percepţiei fenomenelor din contextul său 
existenţial în raport cu capacitatea monolingvului, fapt nu o dată 
demonstrat în procesul instruirii şcolare, când reacţiile bilingvului 
sunt mai rapide, judecata mai profundă, iar logica conexiunilor de 
cele mai multe ori impecabilă, surprinzătoare.
 În îndelungata mea viaţă şi carieră didactică, acest 
fenomen mi-a atras atenţia în repetate rânduri la colegii mei de 
şcoală primară sau la cei de la liceu, bilingvi nativi de profil român-
francez, român-german, maghiar-român sau român-maghiar (pri-
ma limbă indicând dominanta), român-rus sau viceversa sau chiar 
trilingvi de tipul român-maghiar-german, cuprinzând trei modele 
structurale diferite.
 Experienţa la catedră şi perioada funcţionării mele la 
secţia maghiară a liceului Săcele (1955-1957) mi-au lăsat amin-
tirea unor bilingvi nativi care au făcut studii superioare şi cariere 
excepţionale, explicate şi datorate în mare parte platformei lor 
intelectuale permanent antrenată de operarea în două coduri 
achiziţionate în condiţii ambientale, propriu-zis un dar de o 
valoare inestimabilă, care, cultivat, crează suportul unor extinderi 
nu doar în achiziţia şi altor limbi ci a antrenării continue a “apeti-
tului” şi chiar pasiunii pentru cunoaştere.
 Aş conduce acest raţionament chiar într-o zonă mai 
puţin credibilă, aceea a nerelevanţei exprese a naturii limbii ce 
determină bilingvismul, cât aceea a operării concomitente într-
un cod diferit de cel al limbii materne.
 Nu-mi este străin faptul că “s-a bătut monedă” politică pe 
cunoaşterea sau necunoaşterea uneia sau alteia dintre limbi, igno-
rându-se aportul pe care îl aduce în viaţa copilului şi, bineînţeles, 
a individului bilingvismul nativ, o oportunitate care se cere 
consolidată, în nici un caz neglijată sau anihilată din raţiuni dife-
rite de logica ştiinţelor limbii.
 În copilărie, în casa părinţilor mei, s-a vorbit limba 
română, deşi mama mea, poloneză la origine, vorbea fluent şi fru-
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mos limba rusă, pe care tatăl meu, excelent vorbitor de maghiară 
şi germană, a început să o înveţe în jurul vârstei de 30 de ani în 
perspectiva citirii în original a marilor clasici ruşi (Dostoievski, 
Tolstoi, Turgheniev, Gogol), ajutat şi de mama. Cu mine tata vor-
bea germana, iar eu “ciripeam” la grădiniţă şi la şcoala primară 
( I – IV) din cartierul gării, cu copiii, ruseşte (personalul căilor 
ferate la Tighina, important nod feroviar, era eminamente rus, 
iar copiii lor, colegii mei, pe care i-am iubit mult, făceau şcoala 
românească, dar în pauze, la joacă, o “trăgeau” pe ruseşte, iar eu 
“m-am integrat” urgent).
 Figura asta se repeta vara, în vacanţe, la Săcele, de data 
asta cu limba maghiară, cu copiii unora dintre vecinii noştri, aju-
tat bineînţeles de tata care , fie-i odihna binecuvântată, a fost un 
promotor al învăţării limbilor străine , considerând cunoaşterea 
lor un atribut de mare valoare al personalităţii individului.
 A politiza cunoaşterea sau învăţarea unor limbi în anu-
mite conjuncturi istorice nu poate reprezenta decât o recunoaştere 
făţişă a ignoranţei şi penibilelor limite intelectuale, pe care orice 
om de bun simţ nu poate decât să o condamne. 
 Bilingvismul dobândit, prin intermediul instru-
irii şcolare sau cel al studiului anume organizat în vederea 
atingerii unui scop cu caracter pragmatic, poate atinge în timp 
performanţele bilingvismului nativ mai ales în cazul motivaţiilor 
puternice şi posibilului salt în ambientul acelei limbi. El se va 
realiza însă mult mai rapid, cu performanţele dorite, la bilingvii 
nativi unde asimilarea celui de al treilea cod se va baza pe pârghi-
ile psihicului deja antrenate de condiţia bilingvă.
 Mediul săcelean, purtător al însemnelor bilingve prin 
convieţuirea noastră seculară cu confraţii maghiari, nu a făcut 
decât să favorizeze respectul pentru stăpânirea limbilor şi 
cunoaşterea culturilor reprezentate de acestea şi nu exagerez afir-
mând că adolescenţii săceleni, deopotrivă români şi maghiari, am 
în vedere bilingvii nativi, au o şansă în plus în competiţia în care 
s-au angajat pentru succesul opţiunii postliceale. 
 Operarea în două coduri lingvistice distincte sub rapor-
tul structurii lor generative şi genetice (romanic sau ugrofinic) se 
constituie într-un nemărturisit antrenament subliminal, important, 
repet, nu doar pentru extinderea şi adaptarea multilingvismului la 
imprevizibilele conjuncturi existenţiale, vector de mare forţă în 
economia doritului succes. 
 Nu mă sfiesc să o declar, în calitatea mea  şi de cercetător 
în domeniul ştiinţei limbii, că nefolosirea oportunităţii promovării 
bilingvismului nativ şi chiar a consolidării acestuia, nu poate fi 
corect interpretată decât ca un semn de slăbiciune al abordărilor 
cultural-instructive în general şi de deficitară cultură politică cu 
impact, bineînţeles negativ, în percepţia ideii de educaţie şi for-
mare civică.

 Ideea, acreditată în deceniile din urmă, potrivit căreia 
implicarea în relaţiile economice internaţionale, dar şi în  uni-
versul politic la nivel mondial, este semnificativ stânjenită de 
necunoaşterea limbii engleze este cât se poate de corectă. Este 
la fel de adevărat însă, că în situaţii punctuale, din afara spaţiului 
anglofon, cunoaşterea limbii partenerului favorizează atmos-
fera convorbirii sau tratativelor, iar comunicarea cu acesta se 
va desfăşura sub semnul unei încrederi şi respect deosebit. Bi-
lingvismul nativ, antrenat şi cultivat continuu, va facilita semnifi-
cativ achiziţia celei de a treia limbi sau următoarele, potenţând şi 
lărgind aria competenţelor virtualilor locuitori şi interlocutori. 
 Spaţiile şi arealele potenţial bilingve din perspectiva psi-
holingvisticii, ştiinţă care studiază pârghiile psihicului antrenate 
în procesul funcţionării orale, dar şi devenirea achiziţiei unui cod 
nou, fie el înrudit genetic sau aparţinând unei familii diferite de 
cea a limbii materne, sunt adevărate şcoli, reprezentând un 
dar al destinului, care se cuvine a fi tratat cu înţelepciune, consi-
derat un reper preţios pentru posibile deveniri, virtualităţi ascunse 
vârstei de început al angajării în periplul existenţial.
 Şi, pentru ca pledoaria mea pentru cultivarea şi pro-
movarea bilingvismului, fie el nativ sau dobândit prin eforturile 
achiziţiei, să nu rateze virtuţile sale pragmatice, aş atrage atenţia 
celor care aspiră la performanţe în domeniul limbii engleze că vo-
cabularul acestei limbi este depozitarul unui impresionant număr 
de cuvinte de origine romanică, pătrunse în tezaurul său pe canal 
francez, fapt ce favorizează enorm pe vorbitorul uneia dintre lim-
bile acestei familii – franceza, italiana, româna, spaniola, portu-
gheza, etc., cu atenţia cuvenită acordată pronunţiei, fără ca această 
realitate să impieteze asupra corectitudinii rostirii , în condiţiile 
modelului, bineînţeles corect, al profesorului îndrumător.
 Mi-am permis acest eseu deoarece arealul săcelean 
este, orice s-ar spune, un spaţiu bilingv benefic dezvoltărilor şi 
creşterilor intelectuale ale ambelor etnii, atâta timp cât nu se află 
sub imperiul unor patimi care nu au nimic cu cea mai nobilă din-
tre preocupările umane – ştiinţa.
 Şi, pentru ca retorica mea întrebare cuprinsă în titlu să-şi 
afle cât de cât un răspuns, el ar fi următorul: bilingvismul nativ 
(multilingvismul) este un dar al destinului, controlat de Demi-
urg, cel dobândit este o victorie a individului în confruntările cu 
existenţa, devenind o preţioasă competenţă (de care viitorimea nu 
are cum să nu ţină cont), iar în ultimă analiză o virtute, preţioasă 
componentă a unei puternice şi admirate personalităţi.

Mai 2011, la malul mării

Prof. dr. Dimitrie D. Cazacu

• Cultura

ORA DE DIRIGENŢIE
(fragment dintr-un roman despre Săcele, în curs de apariţie)

irigintele poştei, dirigintele de şantier … dirigintele 
clasei. Carevasăzică cel ce diriguieşte o treabă este 
un şef de care trebuie să asculte toată lumea. Munca 

dirigintelui trebuie planificată şi îndreptată spre un anumit ţel. 
Educaţia nu-i o treabă uşoară iar această oră „specială”, după 
cum declară unii, e pur şi simplu „bomboana pe colivă”. Util sau 
inutil? Pe vremuri, când Cecilia intrase în învăţământ, se planifi-
cau, de regulă, numai ore cu conţinut politic orientate musai după 
sărbătorile „roşii” din calendar: 1 mai, 7 noiembrie, 1 iunie, 23 
august, 8 martie, 8 mai, 25 octombrie etc. Mai ştie cineva astăzi ce 

se aniversa în România pe 23 februarie sau pe 13 septembrie? Ci-
fre urmate de cuvântul „ziua”. Planificările mergeau strună. Când 
a avut cu copiii din clasa a V-a „Ziua femeii”, Cecilia s-a speriat 
pentru prima oară la catedră. Vorbindu-le elevilor din prima clasă 
de gimnaziu despre aportul femeii mamă, învăţătoare, textilistă, 
academician, tractoristă etc., un năzdrăvan roşcovan, pe nume 
Niţă Şopu, a ridicat mâna. Cecilia i-a zis că poate ieşi afară dar 
el, isteţ de altfel, i-a replicat râzând: „Io, tovarăşa dirigintă, când 
eram mai mic, am văzut o femeie beată (el pronunţa „biată”)”. 
Toată clasa a clamat atunci: şi eu, şi eu... Cecilia a „dres busu-

D
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iocul” explicându-le copiilor că aceea sau acele femei îşi găseau 
refugiul în băutură pentru că erau crunt exploatate de către 
regimul burghezo - moşieresc (de tristă amintire!). Doamne, 
Dumnezeule, dacă ar fi venit atunci cineva în inspecţie?! Mai 
pupa ea catedră, primă sau grade didactice!? Iată, bunăoară azi, 
când avea planificată tema de stringentă actualitate: „Legătura 
dintre muncă, meserie şi dreptate”. Ce-ar zice madam inspectoare 
Moţoc? Oare, tema aceasta îi va interesa pe prichindeii dintr-a 
VI-a? Deschise alene uşa clasei care scârţâi îngrozitor. Copiii se 
ridicară trântind sălbatic pupitrele (deh, energia vârstei!!). Pe jos 
se „lăfăiau” în voie bucăţi de cretă strivită, coji de seminţe, hârtii 
mototolite şi resturi de mâncare, în special bucăţele de pâine şi 
felii înjumătăţite de parizer. Cecilia se făcu că nu observă am-
bientul „locului de muncă”.  Astăzi directorul adjunct Dan Veltani 
lipsea din şcoală. Când era prezent lua clasele la rând, intra în 
timpul orelor şi-i punea pe copii să facă curăţenie: Ei, ce va zice 
inspecţia dacă vine şi vede cum trăiţi voi aici?! Am putea trage 
concluzia că tot aşa este şi la voi acasă! Copiii răspundeau în cor: 
Nuuu, nuuu!! Pe dracu, replica Veltani, ştim noi şi nota ceva re-
pede într-un carneţel cu coperţile verzi. Ce ne-am propus pentru 
astăzi? Spune tu, Felicia; Munca, meseria şi ... şi ... dreptatea mi 
se pare, dar nu ştiu precis. Fiindcă nu ţi-ai notat când am zis eu, o 
străfulgeră cu privirea Cecilia. Ce este munca? Copiii au înlemnit. 
Este un efort, o activitate, măi copii. Iar meseria ... Ştiu eu, sări 
Gigel din banca a treia de la geam. Meseria e o brăţară de aur.
Foarte bine. Dar dreptatea? Linişte. Ceva mai greu de definit, dar 
o să vedeţi voi ce-i dreptatea când veţi mai avansa în vârstă. Aduse 
cu ea la oră şi material didactic; o cărţulie cu coperţile îngălbănite 
de timp pe care scria: Vladimir Maiakovschi „Poezii”. Le citi din 
una intitulată „Ce să fiu”. Ia auziţi, copii: „... tâmplar e bine să fii, 
dar medic e şi mai şi, medic e bine să fii, dar inginer e şi mai şi, 
inginer e bine să fii, dar şofer e şi mai şi ...” Doamnă, doamnă! e 
adăvărată asta cu şoferu’ – o întrerupse interesată Loredana Bară. 
Vecinul nostru, nea Mitică Borşacru, şofer pe TIR, fiul unor ba-
sarabeni pripăşiţi pe-aici, şi-a ridicat în câteva luni o casă babană 
cu vreo zece camare şi trei băi, are mobilă stil clasa întâi şi copilul 
lui învaţă în străinătate. Copii, orice meserie e bună dacă ştii s-o 
stăpâneşti. Nu-i adevărat. Maiakovschi ăla al dumneavoastră de 
ce n-a amintit şi de bişniţari?! Uite, ai lui Tache Surcea cumpără 
fructe şi zarzavaturi de la ţăranii producători şi-apoi le vând cu 
preţ dublu, că lumea săraca le cumpără ce să facă, să nu dea banii 
prin „Moluri” la d-ăstea aduse din import şi îmbibate cu E-uri! 
Dacă, ăia, producătorii, puţini câţi au mai rămas, se opun, gealaţii 
fac ameninţare cu boxul sau cu şişul. Eu am văzut, aoleu!! Poliţia 
spală mereu putina ... Surceleştii ăştia şi-au cumpărat două maşini 
Nissan şi acum vor să îşi ia şi un camion Iveco. Copii, meseria 
se obţine prin muncă şi învăţătură susţinută! Nu-i aşa. Ăia de-ai 
lui Turluncea n-au muncit în viaţa lor, nici nu ştiu unde-i poarta 
şcolii. Strămoşii lor doar au cerşit, asta au făcut. Rudele nu şi-au 
uitat însă „meseria” şi o mai practică încă cu mare folos prin oc-
cident. Aici în ţară vând flori aduse din import, de prin Olanda. Au 
ajus milionari. În casă n-au nicio carte, în schimb frământă toată 
ziua o pereche de „cărţi” soioase să le mai treacă timpul. Mănâncă 
numai din vase Zeppter fiindcă altfel strănută ... Ajunge. Copii, 
lăsaţi-mă să-mi ţin ora! Bunicul meu a lucrat patruzeci de ani 
neîntrerupţi la fabrica aia „Camionul roşu”. În fiecare dimineaţă îi 
întâmpina pe muncitori, deasupra porţii, o lozincă: „Muncind mai 
bine, trăim mai bine. Spor la lucru, tovarăşi!” Care e deosebirea 
dintre muncă şi lucru, doamnă? Ei ... lăsaţi-mă-n pace cu prostiile 
voastre! Doamnă, se zice că p-acolo turnătorii duceau acasă la 
copii în loc de lapte ... vopsea „DUKO”. Ha, ha, ha!! Linişte! 
Sunteţi niste copii răi. Omul trebuie să fie mereu cinstit, drept, 
cu frică de Dumnezeu iar munca trebuie să-l înnobileze. Rahat. 
Fraţii lui Costache Tusea, foşti repetenţi abonaţi, sunt „şmenari” 

şi le merge bine-mersi. Şi eu am văzut cerşetori fericiţi. Câştigă 
binişor pe zi, depinde de „sectorul de activitate”. Copii, dacă nu-
mi daţi voie să-mi ţin ora aşa cum mi-am pregătit-o şi mi-am 
planificat-o din timp, vă spun domnului director Veltani şi dânsul 
vă cheamă părinţii la şcoală şi pe voi o să vă declare sabotori 
şi-apoi ... o păţiţi! Nu-i bai. Domnul Veltani nu-i în şcoală că nu 
i-am văzut azi maşina. Vasilică Rusnac tuşi semnificativ. 
 Munca, măi copii, să nu fac vreo cacofonie, l-a creat pe 
om. Pe dracu, doamnă dirigă, poate plăcerea s-o fi făcut-o. Vica 
lui Manole se laudă pe la prietene că Tudorel al ei e meseriaş bun 
şi-o satisface. Ce-o fi aia?! 
 De ce nu mă lăsaţi, mă nenorociţilor, să-mi ţin ora şi 
veniţi mereu cu porcării din astea?! Vai, vai unde am ajuns!? Fără 
carte nu poţi să realizezi nimic temeinic în viaţă şi asta aşa a fost 
în toate timpurile. Nea Scurteică, paznicul de la apă, zice că nu-i 
aşa. Că azi „cine n-are carte are mai multă parte”, că lumea s-a 
întors cu dosu-n sus, că leprele s-au cocoţat în vârf şi mănâncă cu 
polonicul. Copii, meseria nu ţi-o poate fura nimeni. Aşa o fi, dar 
ce mai faci cu ea? Lumea s-a schimbat şi s-a emancipat. Fiecare 
vrea să fie şef, să comande pe alţii, să aibă birou, să-şi cumpere 
una, alta şi mai ales să se distreze, vorba cântecului: „Timpul 
trece, leafa merge, noi muncim cu drag”. De unde aţi învăţat voi 
toate astea?! De la şcoală? Nu. De la viaţă, bat-o vina s-o bată, 
doamnă. Copii, trebuie să avem o conduită ireproşabil ... hap-
ciu! Mă scuzaţi. Ar trebui, doamnă, dar credeţi că te lasă mafioţii, 
hoţii, profitorii, profanatorii, puturoşii şi ... toţi cei asemenea lor? 
Ce-i, Lumniniţa, de ce te agiţi acolo? Tăticu zice că proverbul ăla 
cu „Românul s-a născut poet” e o prostie, el zice că mai de grabă 
„Românul s-a născut negustor” De ce? Păi, pentru că mereu i-a 
vândut pe unii şi pe alţii. Nu-i adevărat. Eu am intenţionat să vă 
ţin o lecţie frumoasă, atractivă şi să vă demonstrez că meseria se 
dobândeşte prin seriozitate şi prin efort, că toate îndeletnicirile 
sunt necesare şi folositoare în viaţă, că tot ceea ce faci cu plăcere 
îţi oferă în final şi satisfacţii. Munca de calitate este bine plătită. 
Specialistul de marcă e corect remunerat, uneori chiar cu ora. 
S-a sunat, doamnă!! Vasilică Rusnac îşi nota ceva de zor la el în 
carneţel. Păi da, iar o să-i raporteze domnului director adjunct că 
ea nu şi-a ţinut ora până la capăt, ş-apoi ... Ce-aveţi, copii? Tu 
ce mai doreşti Pescaru? Aş vrea să ştiu şi eu cu cât vă plăteşte 
statul pe lună, că pe oră ... nu-i dă mâna! Ha, ha, ha ... Ei, nu te 
interesează pe tine. Acolo, vreo câteva sute de lei. Trebuie să mai 
daţi şi restul?! C-aşa am auzit! Hiii, hiii, hiii? 
P-ormă zice că vă dă biştarii pe care vi i-a luat înapoi, dar cu 
ţârâita. Ha, Ha, ha! Linişte! A sunat şi iar o să am probleme cu 
zăpăcita aia de „mate” că o să zică că i-am mâncat din oră. Văleu! 
Data viitoare discutăm ... notaţi-vă! despre „Buna creştere a ele-
vului în familie”. Vedeţi să nu mai spargeţi geamurile la atelier cu 
mingea şi s-o respectaţi mai mult pe tuşa Fira că se plânge mereu 
de voi, că sunteţi răi şi obraznici şi că aveţi o proastă creştere ... 
Ora s-a terminat. 
 A intrat în cancelarie. Nu era nimeni. Şi-a luat pardesi-
ul vechi din cuier şi a ieşit grăbită în curtea şcolii. Afară ploua 
mărunt. Îşi uitase umbrela acasă. Se gândea că va afla Veltani de 
la boul ăla de Vasilică Rusnac, cu care-i vecin de scară, că ea nu 
şi-a ţinut ora şi că a fost balamuc în clasă. S-ar putea să-i taie ora 
din condică. Păi, da ... gândacii ăia din visul de-azi noapte. Un 
fior rece îi trecu prin toată şira spinării. Ei, şi?! Ce dacă i-o taie! 
Pagubă-n ciuperci! Rupse şcolăreşte o margaretă de lângă poarta 
şcolii şi, ca-n tinereţe, începu să-i rupă petalele îngăimând: Mi-o 
taie, nu mi-o taie, mi-o taie, nu mi-o taie, mi-o taie ... nu mi-o 
taie!!    

Liviu Dârjan                           
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NASC  ŞI  LA  SĂCELE  OAMENI…

POETUL NICOLAE NICOLEANU (1835-1871)

e numele său adevărat Neagoe 
Tomoşoiu, se naşte în Cernatul 
Săcelelor la 9 martie 1835 “după 

ştiinţa sa”, aşa cum mărturiseşte în “Ani-
versarea mea”, iar după Almanahul “Ju-
nimii” se naşte la 16 iunie 1835, conform 
condicei bisericii din Cernatu. Familia 
fuge în 1848 dincolo de Carpaţi şi tânărul 
Tomoşoiu intră în Gimnaziul Episcopiei 
din Buzău, unde vlădica îi era rudă. Nu se 
cunosc motivele pentru care îşi schimbă 
numele în acela de Nicolae Nicoleanu.

 În 1849, profesorul V. Caloianu l-a luat din Buzău şi l-a 
dus la Craiova, înscriindu-l la colegiu. Cu ajutorul unor “bine-
voitori nestatornici” (după mărturisirea poetului) a putut merge la 
Paris înainte de 1858. Acolo îl întâlneşte pe Titu Maiorescu, venit 
să-şi pregătească doctoratul. Îi scrie apoi din Berlin (octombrie 
1860), din Anvers (aprilie 1861), iarăşi din Berlin (august 1861). 
În toamna lui 1861 se întoarce în ţară, începând a face gazetărie la 
ziarul “Românul”, apoi, în septembrie 1862, capătă o însărcinare 
temporară de delegat în consiliile pentru confecţionarea rolurilor 
în judeţul Roman, până în 27 august 1874, când a fost numit di-
rector al liceului din Iaşi, dar numai până în iunie 1865. Atunci 
e adus “cap” al secţiunii bunuri publice din Arhivele Statului, în 
postul decedatului Nicolae Filimon, pentru ca, în mai 1866, să 
devină revizor şcolar pentru judeţele Iaşi, Vaslui, Fălciu. Demis-
ionat nu după mult timp, se întoarce în Ministerul Instrucţiei, se-
cretar la Arhive, în 8 august 1867.
 Era instabil psihic, ducea o viaţă sportivă, i se găsea un 
caracter “ franc şi nobil” şi era apreciat în cercurile “Junimii”. La 
Iaşi va apare singurul său volum de poezii antum cu titlul “Poe-
sii”, cu o prefaţă de Iacob Negruzzi, în 1865. Postum, sub îngri-
jirea criticului G. B. Duică, în anul 1906, poeziile sale vor apare 
cu titlul “Opere alese”, alături de creaţii ale lui Vasile Cârlova şi 
Constantin Stamati. În anul 1871, Iacob Negruzzi  va scrie un 
articol apărut în revista “Convorbiri Literare”. În ce ne priveşte, 
menţionăm articolul lui V. Tudoran din “Plaiuri Săcelene”, 1935, 
cu titlul “Nicolae Nicoleanu”, ca şi articolele apărute în câteva 
numere ale seriei noi a revistei cu acelaşi nume. 
 În ianuarie 1868 minţile i se întunecă; credea că are în 
loc de cap o stea pe care voia să o taie. Cu reveniri şi înrăutăţiri 
repetate ale stării de sănătate  a dus-o până în 7 aprilie 1871, la 

orele cinci p.m., când a murit la Pantelimon, unde a şi fost înhu-
mat.
 Ca poet, Nicolae Nicoleanu era dedicat eroticii, după cum 
însuşi mărturiseşte:
 “A iubi mi-a fost şi doliu,
    A iubi şi mângâiere.”
 Avea o “liră plină de sarcasm”, era hotărât să combată 
“pedanţii, pigmeii, mediocrităţile stupide”, căci “ jalnicul 
meu suflet e tăcut, dar nu învins”. În dragoste el cântă o iubire 
neîmpărtăşită şi chiar viaţa i se pare o “lungă oftare de amor, 
zadarnică, pierdută, ca şi cum n-ar fi fost”. Iubita este calificată 
drept “ cea mai dulce, mai frumoasă, mai scumpă-ntre femei”, dar 
indiferenţa ei este ironizată cu amărăciune: “Mie-mi trebuie un 
suflet,/ Iar nu piele lustruită / Ca să nu mor de urât!.”
 Poezia “ De ce tăceţi ?”, publicată în revista “Familia” din 
iunie 1871, nu e lipsită de emoţie şi interogaţiile ei sunt adresate 
ideii de pace, de libertate, speranţelor de viitor, martirilor şi eroilor 
măreţi. În manuscris au rămas fragmente dintr-o piesă de teatru. 
Reţinem portretul realizat ironic unui tânăr venit de la Paris, aşa 
cum făcuse şi Eminescu în poezia “Ai noştri tineri”. Tânărul 
zugrăvit de Nic. Nicoleanu, “departe de a fi sceptic, e vesel şi plin 
de speranţe, lustruit, politicos, îl admiră pe Michelangelo, recită 
din Byron şi Lamartine”. Întors în ţară, e “adevărat rege, prodi-
gios şi liberal, aclamat de amici. Din triumf în triumf, orgolios şi 
plin de datorii, ca un patrician roman, el înaintează până se face 
cronicar, alegător, prefect, se însoară cu o moştenitoare bogată 
sau se resemnează ca un căţel la poalele unei femei bătrâne, dar 
cu bani”. 
 Ca mai toţi polemiştii vremii, Nicoleanu înfiera pe noul 
ciocoi al erei constituţionale, vorbind de “patrie, virtute”, fără me-
serie, fără casă, fără patrie, care posedă “virtuţile cameleonului”: 
“azi e alb, mâine e negru, poimâine roşu, susţinând toate opini-
ile, toate partidele.” Într-o conferinţă combate “boala imitaţiunii, 
golănia ce strică limba, cel mai scump tezaur al unui popor, fără 
de care nu poate fi naţionalitate.”
 Să-l înscriem şi pe Nicolae Nicoleanu, acest fiu destoinic 
al Săcelelui, în categoria personalităţilor de seamă provenite de 
pe aceste minunate plaiuri româneşti şi să-i pomenim opera şi 
activitatea alături de ceilalţi intelectuali de vază cu care ne mân-
drim!

Prof. Florica Lupu

P

ZĂRI ŞI ETAPE BLAGIENE

ş vrea să vă reţin câteva clipe atenţia, semnalându-
vă un articol din revista „Plaiuri săcelene”, scris de 
domnişoara profesoară Florica Lupu. Se intitulează 

„Poetul Lucian Blaga în perspectiva presei săcelene” şi este ba-
zat, la rândul lui, pe un alt articol, al filosofului Vasile Băncilă, 
născut tot pe aceste meleaguri.
 În esenţă, este vorba despre conceptul de „spaţiu miori-
tic”, izvorât şi din contemplarea plaiurilor noastre „ondulate”, pe 
când Blaga studia la liceul „Andrei Şaguna”. Se pare că succe-
siunea formelor de relief admirată aici, nesfârşita alternanţă deal-
vale, a explicat ulterior filosofului din Lancrăm absenţa sentimen-
tului tragic în cultura română.
 Autoarea precizează: „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 
înmănuncheate în creaţia aceluia ale cărui contemplări de adoles-
cent s-au purtat îndelung pe aici.”
 La final, vă invit să căutaţi acest articol din 2010, căci 
este plăsmuit cu o autentică mândrie locală şi cu o pasiune de 
netăgăduit faţă de opera unui mare ardelean. Întoarceţi-vă apoi 
la creaţia lăncrănjanului pentru a simţi convingerea ce însoţeşte 
urzirea destinului literaturii şi culturii române moderne. În 
prezenţa acestei peceţi nu avem altceva de făcut decât să-i 
admirăm nobleţea. 

Prof. Camelia Beldea
Liceul Teoretic „George Moroianu”

A
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GASTRONOMIE SĂCELEANĂ

PLĂCINTE MOCĂNEŞTI

ncercăm să readucem în paginile revistei reţete originale pentru diverse preparate tradiţionale săcelene. Sperăm ca ast-
fel să trezim interesul tinerei generaţii şi pentru acest gen de moştenire pe care înaintaşii ne-au lăsat-o, aşa cum sperăm 
ca generaţiile mature să se bucure la republicarea unor reţete care le-au încântat copilăria sau tinereţea. Îi rugăm pe 

săcelenii de aici şi de pretutindeni să ne trimită reţete originale pentru a putea astfel să le facem cunoscute tuturor celor interesaţi.
 Deschidem această rubrică, prezentându-vă o reţetă de plăcinte mocăneşti, primită de la domnul inginer Dan Ghelase din Bucureşti.

 Materiale:
- 1,3 kg făină (din care 0,3 pt întinderea foilor)
- 0,75 kg brânză burduf. Calitatea ei determinând pe cea a plăcintelor, trebuie să fie grasă, tare şi să se topească la încălzire   
   (precum caşcavalul)
- 8 ouă
- 1 pachet (250 g) margarină tip “Unirea”
- 1 l lapte
- unt cât o nucă
- 1 lingură rasă de sare
- 1 l ulei

 I.Execuţie aluat (tip fraged)
 Într-un castron mare se varsă 1 kg făină + 5 ouă + untul + sarea şi se amestecă, adăugând treptat lapte călduţ (sub 1l) şi omoge-
neizând bine cu lingura, apoi cu mâna. Se urmăreşte obţinerea unui aluat vârtos. Pe o planşetă dată cu făină se întinde aluatul cu făcăleţul 
într-o foaie de cca 1 cm. Se încălzeşte margarina uşor, într-o crăticioară pe aragaz, amestecând-o până ajunge ca o smântână groasă. Apoi 
se varsă în centrul foii, într-o grămăjoară, de la care se taie cu cuţitul raze pentru formarea unor petale; acestea se îndoaie succesiv spre 
centru acoperind margarina, după care totul începe să se frământe îndârjit până compoziţia se omogenizează şi începe să se desprindă de 
planşetă. Se reintroduce în castron, se acoperă şi se păstreaza la rece 24 ore.

 II.Execuţie umplutură
 Într-un alt castron se amestecă branza cu restul de 3 ouă, omogeneizând.

 III.Finalizare
 Pe planşeta dată cu făină se scoate aluatul, frământându-l uşor pentru împrospătare. Se formează un cilindru care se taie in 10 
segmente. Treptat,fiecare se ia şi se mai taie în câte 3 gogoloaie, care se întind cu făcăleţul într-o foaie ovală. Se aplică în centru cam o 
lingură de umplutură, după care foaia se îndoaie pe mijloc, formând un semidisc ale cărui margini se presează şi se răsfrâng, pecetluind 
apoi cu degetul în amprente successive. Într-un tuci (cratiţă) se încinge uleiul, cât să nu fumege, apoi se introduc cu o paletă semifabri-
catele. Pe măsura rumenirii acestea se răstoarna pe ambele părţi. Prima plăcintă gata se gustă pentru potrivirea prăjirii.
 Poftă buna! Placintele sunt bune proaspete, dar şi ulterior până la o săptămână, mai ales cu vin negru.

 Patent concesionat numai membrilor Fam. Ghelase!

Ing. Dan Ghelase
Bucureşti

Î

VREMEA  DULCEŢURILOR

azele soarelui, din ce în ce mai calde, şi mult-aşteptata 
lună mai ne avertizează cu ramuri pline de flori, cu 
pajişti înverzite şi cerul senin că în curând ne vom bu-

cura de roadele pomilor şi de fructele pădurii. Când acestea se vor 
rotunji pe ramuri şi apoi se vor coace, umplând aerul de miresme 
şi bucurându-ne cu minunea culorilor, vom şti că a sosit timpul 
dulceţurilor.
 Pentru mocance prepararea acestor bunătăţi însemna 
măiestrie; oricine le trecea pragul era îmbiat să guste din strădania 
muncii lor. Pe tava, acoperită obligatoriu cu un şerveţel brodat, se 
rânduiau farfurioarele cu dulceaţă, unele în formă de frunză, se 
aşezau linguriţele şi paharele cu apă rece şi proaspătă. Porţiile nu 
erau mari pentru că erau destinate degustării, aşa cum se întâmplă 
cu toate delicatesele. 
 Cu gândul la viitoarele borcane de dulceaţă şi poate chi-
ar la vestitul şerbet, preparat astăzi din ce în ce mai rar, deschid 
vechea “Carte de bucate” a doamnei Comşa şi aleg câteva reţete 
cu care vreau să reîmprospătez memoria gospodinelor pentru 
“vremea dulceţurilor”.

 Când nucile deveneau de mărimea unor bile, se prepara 
dulceaţa de nuci verzi fină ca firele ierbii. “Curăţim subţire 100 
de nuci tinere, ceva mai mari ca alunele, de coaja verde, le punem 
în apă rece, apoi le fierbem în 5 – 6 l de apă, circa 8 – 10 minute; 
după aceea le spălăm în 5 – 6 ape reci, în fiecare apă stând câte 
15 minute. Punem 1 kg de zahăr şi 1 kg de apă să se lege; când 
zaahărul este aproape legat, punem şi nucile bine scurse de apă, 
apoi adăugându-le şi jumătate de lămâie, tăiată în felii subţiri. 
Când nucile sunt aproape fierte, adăugăm o jumătate batonaş de 
vanilie, tăiat în multe bucăţele şi le lăsăm să se lege bine.”
 Va urma dulceaţa de fragi parfurmată şi răcoroasă, pen-
tru care: ”vom alege trei sferturi kg de fragi frumoase şi coapte, 
curăţându-le de codiţe, iar peste ele stoarcem zeama de la 2 – 3 
lămâi şi le lăsăm să stea până se leagă zahărul. Punem 1 kg zahăr 
în trei sferturi de kg de apă să se lege ca la orice dulceaaţă; când 
zahărul este legat punem şi fragile să fiarbă la foc iute, luând spu-
ma care se formează în timpul fierberii.”
 Urmează dulceaţa de zmeură care se: “prepară ca şi cea 
de fragi, cu deosebirea că sâmburii ce ies la suprafaţă îi luăm cu o 
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sitică.”
 Cu ceva dichis preparăm şerbetul de zmeură “pentru 
care avem nevoie de atâtea fructe cât să presăm un pahar de un 
sfert de kg de zeamă limpede; în această zeamă punem 1 kg de 
zahăr pisat (tos); după ce s-a topit zahărul, vasul este pus pe foc 
iute; zeama fierbe până se leagă ca pentru şerbet. În timpul legatu-
lui punem zeama unei jumătăţi de lămâie şi luăm spuma, supra-
vegind totul cu atenţie. După ce şerbetul s-a legat, luăm tingirea 
de pe foc, îl mestecăm cu făcăleţul tot într-o parte, până ce îşi va 
schimba culoarea şi se va întări, pe urmă îl frământăm cu mâna 
până devine ca aluatul, apoi pus în borcane.”
 Din vişine se prepară o dulceaţă dulce-acrişoară, 
preferată pentru umplerea clătitelor şi cornuleţelor. “Curăţim de 
cotoare şi scoatem sâmburii cu un ac, fără să stricăm vişinele, aşa 
ca să căpătăm 4 pahare pline, adică trei sferturi kg de vişine la un 
kg zahăr. Punem în tingirea de dulceaţă un pahar vişine, iar peste 
el un sfert din zahărul pisat, urmând astfel până aşezăm zahărul 
şi vişinele; punem tingirea pe marginea maşinii (de gătit n.n.), 
până se topeşte zahărul, scuturând-o din când în când. După ce s-a 
topit zahărul, fierbem la foc iute până se leagă, luând spuma ce se 
formează. Stoarcem şi zeama de la o lămâie, spre a-i da o culoare 
frumoasă. Vişinele le putem pune şi în zahărul legat”.
 Când toamna îşi intră în drepturi se coc prunele. Dulceaţa 
de prune coapte se prepară după ce: ”curăţim de coajă 40-50 de 
prune mari la 1 kg de zahăr, le punem să stea în apă de var, apoi 
le scoatem şi le clătim în apă rece, puse apoi pe un şervet să se 
scurgă şi le scoatem sâmburii împingându-i de la coada prunii 
spre vârf, observând să nu se strice carnea. În timpul acesta legăm 
1 kg de zahăr cu trei sferturi kg de apă; când este legat, punem 

prunele, felii de lămâie şi un batonaş de vanilie, tăiat în bucăţi 
mici, luând spuma în timpul fierberii, lăsându-le să fiarbă bine. 
Fiind dulceaţa gata, o acoperim cu un prosop ud, lăsând-o până a 
doua zi când aranjăm prunele cu grijă în borcan (se recomandă o 
lingură de argint) şi apoi turnăm siropul.”
 Gutuile, cu galbenul lor sticlos şi mirosul ademenitor, 
ne anunţă că toamna se apropie de sfârşit. Le vom culege ca să 
pregătim pelteaua de gutui.
 “Punem într-o tingire de dulceaţă 3 kg gutui frumoase şi 
bine coapte, jumătate de kg de mere roşii creţeşti, toate tăiate felii, 
cu sâmburi cu tot, punem peste ele atâta apă cât să le acopere, 
lăsând să fiarbă încet două ceasuri cu vasul acoperit. Apoi luăm 
tingirea de pe foc şi o răsturnăm într-un castron mare până a doua 
zi. A doua zi o dăm printr-un tifon, apoi punem într-o tingire de 
dulceaţă ca 2 kg de zeamă de gutui date prin sită cu 2 kg de zahăr 
pisat, lăsându-le pe marginea sobei să se topească; după aceea, o 
punem să fiarbă încet cu 3-4 gr. de vanilie, până se leagă ca un 
şerbet, luându-i din când în când spuma. Când este bine legată o 
punem în borcane.”
 Gospodinele care se vor strădui să rânduiască pe raftu-
rile cămării borcane cu dulceţuri se vor bucura de gustul lor mai 
ales iarna. Dacă îşi vor servi invitaţii cu dulceaţă şi apă rece vor 
adăuga la bucuria lor şi aprecierile degustătorilor. Dar vă dăm un 
sfat: feriţi câteva borcane de poftele celor mici pentru că se pricep 
să ia o linguriţă şi să se înfrupte direct din borcan, motivând că au 
descoperit “un dulce” nemaipomenit.

Prof. Elena Bulat

n data de 7 iunie a.c., la Salonul Medieval „Odăile Lupului” din 
Cernatu-Săcele, cu ajutorul lui Dumnezeu am lansat primul „Ghid tu-
ristic al zonei Săcele”, autorii acestuia fiind profesorii Nagy János şi 

Miklós Levente, iar colaboratorul lucrării este preot protopop Dănuţ Gheorghe 
Benga (fost protopop al Săcelelor şi actual protopop al Braşovului). Pe parcursul 
lansării au fost proiectate imagini sugestive din respectiva zonă a „Ţării Bârsei”. 
Ghidul turistic este editat de Asociaţia Naţională de Turism Clubul România 
Turistică (A.N.T.C.R.T), preşedintele fiind domnul Dumitru Chiriţoiu, director 
general al revistei „România turistică”, cel care a realizat prefaţa ghidului turis-
tic şi în acelaşi timp şi referentul de specialitate. Postfaţa lucrării este realizată 
de domnul profesor Liviu Dârjan, Preşedintele Despărţământul ASTRA „Fraţii 
Popeea” din localitate. 
 Ghidul turistic este tipărit în trei limbi: română, maghiară şi engleză, 
fiind un util instrument în mâna orcărui turist român sau străin care vizitează 
această zonă. Ghidul turistic a văzut lumina tiparului cu sprijinul unor inimoşi oa-
meni, admiratori ai culturii şi tradiţiilor noastre. Corectura în limba română este 
realizată de domul profesor Nicolae Munteanu. Traducerea în limba engeleză 
este făcută de domnul Gabriel Virgil Corbescu. Coperta cărţii este realizată de 
Csuruly Árpád din Sfântu Ghorghe de unde este şi tipografia. Mulţumiri sponso-
rilor şi colaboratorilor, celor care ne-au susţinut la apariţia acestei lucrăi unicat 
în felul ei în această zonă a Săcelelor! Lucrarea include pe lângă prezentarea 
oraşului Săcele (format din patru sate: Baciu, Turgheş, Cernatu, Satulung) şi 
localităţile Tărlungeni-Cărpiniş, Zizin, Purcăreni (Şapte sate de odinioară), pre-
cum şi localitatea Budila, legată istoric şi de Săcele. Ghidul prezintă trasee tu-

EVENIMENT-CULTURĂ-LANSARE DE CARTE

A FOST LANSAT „GHIDUL TURISTIC AL ZONEI SĂCELE”

„Poţi să cutreieri lumea toată
şi să te minunezi de rezultatele
civilizaţiei, dar nimic nu-i mai
fermecător decât colţul de
 pământ pe care te-ai născut”

Î
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ristice, monumente istorice, lăcaşuri de cult, tradiţii, obiceiuri 
populare, costume populare ale mocanilor şi ale ceangăilor, pen-
siuni, restaurante, hărţi, informaţii de călătorie utile. Cartea are 
formatul A5 şi conţine 202 pagini cu poze. Ghidul turistic este 
prezentat într-o manieră atractivă, având 181 de poze color cu 
obiectivele turistice din această zonă precum şi evenimentele 
reprezentative zonei, 7 hărţi turistice din Masivul Piatra Mare, 
Ciucaş, pădurea zonei Săcele şi harta turistică a oraşului Săcele. 
Sunt prezentate structurile de primire turistice cu funcţiuni de ca-
zare în număr de 61, concretizate prin hoteluri, moteluri, cabane, 
vile, case turistice, unităţile de alimentaţie publică  în număr de 
28 şi restaurante, unităţi de tipul: fast-food, pizzărie. Şi reclamele 
cu poze numeroase îşi găsesc locul în lucrare cu descrierea obi-
ectului de activitate şi adrese de contact.
 Zona Săcele este o zonă deosebit de frumoasă atât cât 
priveşte cadrul natural cât şi ca obiective şi atracţii turistice. 
Resursele turistice existente în aceastră zonă favorizează practi-
carea mai multor forme de turism, dintre care amintim: turismul 
montan-drumeţii montane, turismul cultural, turismul religios-
perelinaj, turismul sportiv, turismul cu deltaplan şi aeroplan, tur-

ismul de căţărat-alpinism, speoloturism, turismul de aventură, tu-
rismul de relexare în natură-aer curat, turismul de afaceri, turis-
mul de pescuit şi vânat etc. etc.
 În carte sunt prezentate, spre exemplu: Muzeul Etno-
grafic din Turcheş, monumente istorice, biserici falnice orto-
doxe româneşti, adevărate catedrale nicidecum supradimensio-
nale, care sunt mărturii ale comunităţii puternice de odinioară, 
personalităţi culturale şi o bogată tradiţie şi obiceiuri rezultate 
de-a lungul anilor prin convieţuirea comună a mocanilor şi a 
ceangăilor săceleni. Lucrarea vine în întâmpinarea turiştilor şi nu 
numai a lor, promovând la nivel local, naţional şi internaţional 
frumuseţile zonei. 
 Sperăm să fie util tuturor turiştilor care or să viziteze lo-
calitatea noastră şi orice turist este binevenit în localitatea noastră.           
                               

Săcele, 21. iunie 2011
Profesor de turism Miklós Levente
şi Profesor de istorie  Nagy János

• Tineri
TIMPUL

„Timpul se schimbă. 
Trebuie să ne schimbăm şi noi cu dânsul...”

e e timpul? O entitate, o 
enigmă sau pur şi simplu 
o noţiune pe care o pier-

dem din vedere adesea. Observăm 
pe zi ce trece că timpul ni se scurge 
parcă printre degete asemenea ni-
sipului dintr-o clepsidră. Că nu mai 
avem timp să profităm de ocaziile 
pe care viaţa ni le oferă, nu reuşim 
să fim alături de cei dragi atât cât 
ne-am dori şi că, odată cu trecerea 
lui, oamenii nu reuşesc să ţină pa-
sul cu toate schimbările din soci-
etate.

 Timpul are o însemnătate deosebită pentru fiinţa umană. 
Pentru fiecare individ, el reprezintă însăşi viaţa acestuia. El are 
o viteză care variază în funcţie de emoţiile fiecăruia, de nevoi, 
dar care atunci când se opreşte, încetează şi existenţa omului sau 
invers, după ce individul va muri, va muri şi timpul pentru acesta.
 În primul rând, era în care trăim este caracterizată de 
rapiditatea informaţiei, de schimbările care au consecinţe majore 
asupra existenţei fiecăruia, dar mai ales de generaţiile care vin 
şi pleacă, lăsându-şi amprenta peste cei care rămân. Lumea este 
într-o continuă schimbare, iar timpul are efecte importante asu-
pra tuturor lucrurilor ce o alcătuiesc. Natura, indivizii, chiar şi
obiectele materiale sunt afectate de trecerea lui, căci altfel nu ar 
mai exista evoluţie şi dezvoltare.
 Majoritatea oamenilor percep scurgerea timpului ca 
pe o dezvoltare continuă, căci orice progres aduce beneficii 
unei societăţi, orice schimbare înseamnă un progres. Cei care o 
alcătuiesc, adică oamenii, sunt principalii beneficiari ai acestui 
proces, maturizându-se atât din punct de vedere material, dar mai 
ales spiritual. Prin urmare, luând în considerare aspectele mate-
riale, evoluţia constă din noile tehnologii care au pătruns în vieţile 
oamenilor facilitând munca acestora şi oferindu-le satisfacţii pe 
termen lung. Aparatele electrocasnice, internetul, televizorul, 
telefoanele mobile reprezintă o parte covârşitoare a dezvoltării 

tehnologice din zilele noastre. 
 Din punct de vedere spiritual, maturizarea este cea care îşi 
spune cuvântul, având efecte pozitive asupra tuturor. Trecerea lui 
îşi pune vizibil amprenta asupra chipului oamenilor, dar şi asupra 
felului de a gândi şi a acţiona. Îmbătrânirea este una dintre urmele 
lăsate de anii ce aleargă ca o himeră, căci destinul omului este 
supus timpului. Copilăria este însoţită de joc şi joacă, urmează 
adolescenţa ce aduce cu ea primii fiori ai dragostei, iar la maturi-
tate timpul cere o deosebită atenţie faţă de lucruri, o înţelepciune. 
De aceea, timpul aduce maturizarea şi impune mersul lucrurilor.
 În al doilea rând, în funcţie de timp se dezvoltă o anumită 
mentalitate deoarece el determină schimbarea, moda şi aduce pro-
gresul cunoaşterii. De exemplu, în vestimentaţie acesta este un 
factor important care determină noi tendinţe. Moda vestimentară 
defineşte omul dintr-o anumită perioadă şi neadaptarea la cerinţele 
ei îl face să pară „demodat”, un ciudat, un răzvrătit al vremurilor. 
Rămas în urmă, aproape că va fi respins de societate pentru că 
timpul se schimbă, iar el trebuie să se adapteze schimbării. Chiar 
dacă tendinţele vestimentare, dar şi imobiliare, culturale, politice 
nu sunt pe măsura dorinţelor tuturor, oamenii încearcă să le ur-
meze pe cât posibil pentru a nu acţiona împotriva cursului anilor 
şi pentru a se sincroniza cu spiritul veacurilor. Totodată, noile 
idei care apar în diferite domenii, de exemplu în ştiinţă, tehnică, 
artă aduc cu sine modernizarea, fără de care o societate nu ar mai 
cunoaşte evoluţia şi nu ar mai avea un viitor.
 În alt treilea rând, majoritatea oamenilor trăiesc împotriva 
timpului deoarece când eşti mic copil vrei să faci lucruri neper-
mise şi te gândeşti că de-abia aştepţi să devii mare, să creşti. Apoi, 
în adolescenţă, problemele care apar te îndeamnă să gândeşti la 
fel, să treacă timpul cât mai repede. Contrar acestei prime etape 
a vieţii fiecăruia, în perioada de adult îţi doreşti să poţi da timpul 
înapoi, să fii iar copil şi să ai lumea întreagă la picioare. De aceea,  
oamenii trebuie să profite de fiecare vârstă dăruită de timp pentru 
că, odată trecut, timpul nu mai poate fi dat înapoi. Chiar dacă pen-
tru unii trecerea timpului înseamnă un regres, adică îmbătrânire 
însoţită de suferinţă, durere şi...chiar moarte, acesta nu tebuie să 
fie risipit, ratat, nu trebuie să fie lăsat să curgă degeaba, pentru că

C



• Tineri • Plaiuri Sacelene

15

timpul înseamnă viaţă.
 Timpul este o măsură a vieţii, este o experienţă pentru 
o viaţă eternă din care fiecare are ceva de învăţat. După un timp, 
omul începe să accepte căderile cu ochii larg deschişi şi capul 
sus, învaţă să nu lase pe mâine ce poate face azi, învaţă că cel mai 
bine e să conteze pe el însuşi, pe propriile forţe căci adevăraţii 
prieteni sunt număraţi, iar mai devreme sau mai târziu se va vedea 
înconjurat numai de false prietenii. Cu timpul înveţi că a scuza e 
ceva ce poate face oricine, dar a ierta numai sufletele cu adevărat 
mari pot. Cu timpul realizezi că fiecare experienţă trăită alături 
de fiecare fiinţă e unică şi irepetabilă, că cel mai bun nu e viitorul 
sau trecutul, ci prezentul, cu timpul înveţi din greşeli...Din păcate, 
se învaţă doar cu timpul. Timpul e viaţă şi viaţa cere timp să o 
trăieşti.
 În altă ordine de idei, noţiunea de timp este, pentru omul 
obişnuit, muritoare, vagă, greu de precizat ca durată şi manife-
stare, căci timpul este infinit. Timpul este într-o continuă modi-
ficare, transfigurare, ia noi forme. Pe zi ce trece, totul capătă o 
nouă înfăţişare: modernă, inovatoare, total diferită de ceea ce a 
fost ieri, dar şi de ceea ce va fi mâine. Astfel, pentru o comuni-
une armonioasă cu ceea ce vine, cu ceea ce încă nu poţi cunoaşte 
astăzi, trebuie să te adaptezi, să te schimbi, să porţi măşti noi 
pentru ceea ce va urma. Şi iată cum timpul, ceva ce nu poate fi 
mirosit, atins, micşorat sau mărit, devine o oglindă clară, deschisă 
a ceea ce a fost până în momentul când „acum” se preface în 
„atunci”, azi în ieri, mâine în azi, trecutul în viitor... .Timpul este 
cel care dă tonul în ceea ce priveşte schimbarea doarece trecutul 
nu se mai întoarce niciodată, prezentul se îndreaptă către viitor, 
iar dacă oamenii rămân fixaţi într-o mentalitate învechită, tind să 

contravină mersului normal al lumii.
 Iată deci: trecutul, prezentul, viitorul, toate aceste ele-
mente alcătuiesc timpul, o entitate care oricât de mult am încerca 
să o prindem, să o oprim în loc, avem impresia că fuge mereu de 
noi, că zboară ca o părere cu o viteză incomprehensibilă, aducând 
lumina şi întunericul, bucuriile şi necazurile, inovaţiile benefice, 
dar şi dăunătoare, schimbările pe care unii le suportă mai greu, 
iar alţii mai uşor. Totuşi timpul este blând cu oamenii, răbdător, 
căci el curge infinit, este etern şi aduce alinarea, uitarea pentru cei 
năpăstuiţi de soartă, reuşind să vindece cele mai aspre răni. De 
aceea, timpul este un „croitor” specializat în modificări, aducător 
de noi şi noi schimbări, atât materiale, cât şi spirituale pentru că 
poate schimba starea de spirit a oamenilor, de la veselie la tristeţe, 
de la optimism la pesimism, de la ignoranţă la cunoaştere şi in-
vers.
 În concluzie, timpul înseamnă viaţă, viaţă care nu tre-
buie risipită, întrucât aduce înţelepciunea, maturizarea, moder-
nizarea, într-un cuvânt, schimbarea, de aici şi ideea că „timpul se 
schimbă”, iar pentru a putea supravieţui şi a ne bucura de timpul 
pe care îl avem fiecare la dispoziţie, „trebuie să ne schimbăm şi 
noi cu dânsul”. 
Versurile poetului Mihai Eminescu reliefează foarte bine tre-
cerea lui şi modificările ce îl însoţesc: „Vreme trece, vreme vine, 
/ Toate-s vechi şi nouă toate / Ce e rău şi ce e bine / Tu te-ntreabă 
şi socoate.”

Alexandra Banciu
Studentă Univ. „Transilvania” Braşov

ADEVĂRUL  DESPRE  EMINESCU

u trecut o sută şi douăzeci şi doi de ani de la moartea 
Poetului. Pentru prima oară, însă, circumstanţele reale 
ale morţii sale sunt puse în discuţie publică, iar contu-

rul activităţii sale politice şi jurnalistice este luat în calcul pentru 
a desluşi dispariţia sa abruptă. Eminescu a atras una dintre cele 
mai complexe manevre de dezinformare şi intoxicare specifice 
domeniului serviciilor secrete. Posteritatea sa a fost deformată 
şi manevrată de toate regimurile politice care s-au succedat în 
România. Restabilirea adevărului despre Eminescu este o datorie 
de onoare a breslei ziariştilor. Ca mulţi alţi ziarişti, Eminescu a in-
trat în malaxorul aparatului represiv al poliţiei politice şi a devenit 
o problemă şi o afacere de Stat.
 Otrăvit cu mercur? S-a lansat zvonul nebuniei inex-
plicabile, s-a insistat pe creaţia sa poetico-romantică, s-a inventat 
povestea unei boli venerice. A fost apoi otrăvit lent cu mercur, 
sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului, a fost bătut 
în cap cu frânghia udă, i s-au făcut băi reci în plină iarnă, a fost 
umilit şi zdrobit în toate felurile imaginabile. N-a mai avut unde 
să scrie, s-a resemnat cu situaţia sa de condamnat politic şi şi-a 
asumat destinul, nu fără însă a lupta până în ultima clipă.
 Eminescu nu a fost nebun! Abia recent s-a dovedit, 
prin contribuţia unor specialişti în medicina legală (cum este 
Vladimir Beliş, fost director al Institutului de Medicină Legală) 
sau cu aportul doctorului Vuia, că mitul bolilor sale a fost o
intoxicare de cea mai joasă speţă. 
 Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile, 
Ovidiu Vuia scrie: “Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, 
cercetător ştiinţific, autor a peste 100 de lucrări în domeniul pa-
tologiei creierului, sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a avut 
o demenţă paralitică”. Lui Eminescu i s-a făcut autopsia în ziua de 
16 iunie 1889, existând un raport depus la Academie, nesemnat 

însă. Creierul său, s-a constatat după autopsie, că are 1495 grame, 
aproape cât al poetului german Schiller. Iar apoi, creierul a fost 
“uitat” pe fereastră, în soare! Creierul său era o dovadă stânjeni-
toare a falsităţii teoriei sifilisului deoarece această boală mănâncă 
materia cerebrală.
 Cărămida criminală! Cunoscutul eminescolog prof. 
Nae Georgescu vorbeşte în “Dosarul morţii lui Eminescu” des- 
pre existenţa unui martor ocular, Dumitru Cosmescu,  care, la 
mulţi ani de la moartea Poetului, a povestit că i-a stat alături în 
ultimele clipe de viaţă. Că era lângă Eminescu în momentul în 
care Poetul a fost lovit cu o cărămidă în cap, pe la spate, lovitură 
de la care i s-a tras sfârşitul. Mărturiile lui au fost consemnate în 
“Universul”, la 28 iunie 1926. Iar varianta prezentată de el este 
aceeaşi cu cea susţinută de Henrietta Eminescu, sora Poetului, 
dar specificată şi de dr. Ion Nica, în cartea “Mihai Eminescu”. 
“Modestia şi simplitatea povestitorului nu scad cu nimic carac-
terul dramatic al ultimelor ceasuri ale nefericitului poet”, remarcă 
profesorul Nae Georgescu.
 “Cum mergeam amândoi, unul lângă altul”, povestea 
omul, “vine deodată pe la spate un alt bolnav d’acolo, unu’ furios, 
care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova, şi, pe la spate, 
îi dă lui Eminescu în cap cu o cărămidă pe care o avea în mână. 
Eminescu, lovit după ureche, a căzut jos cu osul capului sfărâmat 
şi cu sângele şiruindu-i pe haine, spunându-mi: “Dumitrache, adu 
repede doctorul că mă prăpădesc. Ăsta m-a omorât!.” L-am luat 
în braţe şi l-am dus în odaia lui unde l-am întins pe canapea. I-am 
potrivit capul pe pernă şi, când am tras mâna, îmi era plină de 
sânge. Au venit doctorii, cu Şuţu în cap, şi ne-au pus să tăcem, 
să nu s-audă vorba afară, că nu e nimic. Dar, după o jumătate de 
oră, bietul Eminescu murise!” a mărturisit Dumitru Cosmescu. 
Textul a apărut în “Univesul”, în Bucureşti, în 28 iunie 1926.
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 Această variantă a morţii dramatice a lui Mihai Emi-
nescu nu apare în nici una dintre biografiile cunoscute ale Po-
etului, scrise de George Călinescu, George Munteanu, Murăraşu 
sau Petru Vintilă. Iată cum prezintă George Călinescu incidentul, 
în 1932, în prima ediţie a “Vieţii lui Mihai Eminescu”: “…Petre 
Poenaru, care, jucându-se ca din întâmplare cu praştia, îl izbi în 
frunte pe M. Eminescu cu o pietricică. Contrar zvonurilor melo-
dramatice, Eminescu n-a suferit prea mult de pe urma aşazisului 
atentat, care îi pricinuise o simplă zgârietură.”
 Din păcate, lupta lui Eminescu nu a luat sfârşit nici 
astăzi. După ce a trebuit să suporte şi să facă faţă comploturi-
lor contemporane lui, după ce a sfârşit tragic pentru că nu era 
pe placul potentaţilor vremii, Eminescu a devenit şi în zilele 
noastre ţinta denigrărilor unor “oameni de cultură” care vor să 
iasă în evidenţă prin orice mijloc, oricât de meschin ar fi el. Iată 
câteva fraze despre Eminescu, rostite la peste o sută de ani de la 
dispariţia Poetului:

 - “Ca poet naţional Eminescu nu mai poate supravieţui, 
deoarece noi azi ieşim din zodia naţionalului.”
 - “Eminescu nu mai e la modă, deoarece nu mai “dă bine”.
 - “Eminescu nu mai poate apărea decât ca exasperant de 
învechit.”
 - “Cultura română din ultimii ani, în lupta pentru inte-
grarea euro-atlantică, nu doreşte decât să scape de tot ceea ce este 
învechit, adică să fie progresistă.”
 - “Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura 
română de azi doresc să-şi facă un nume bine văzut afară, Emi-
nescu joacă rolul cadavrului din debara.”

Elena Şopotean
Elevă clasa a XII-a la Liceul Teoretic Ştefan Vodă,                

Republica Moldova

LUCIAN BLAGA - OPERA MEMORIALISTICĂ
(referat prezentat la simpozionul „Lucian Blaga” organizat de Asociaţiunea Astra-Despărţământul Fraţii Popeea)

emorialistica este un gen de 
scriere care presupune „con-
semnarea retrospectivă a unor 

împrejurări şi evenimente” trăite de autor 
sau la care acesta a fost martor.
 „Hronicul şi cântecul vârstelor” 
de Lucian Blaga este, în esenţă, o lu-
crare cu caracter autobiografic, o carte 
memorialistică în care sunt reconstituite 
principalele evenimente ale vieţii au-
torului, mediul în care şi-a trăit copilăria, 
chipul părinţilor, imaginea satului.
 În primele pagini ale romanului 
se prezintă primii ani din viaţa naratorului, cu referire la faptul că 
nu a rostit niciun cuvânt până la vârsta de patru ani. În continuare, 
sunt descrise elemente ale satului natal şi ale casei părinteşti. De 
asemenea, se dau detalii despre primii săi prieteni, care erau, de 
fapt, prietene.
 Naratorul povesteşte fel de fel de năzbâtii specifice 
vârstei, la care ia parte, după care prezintă felul în care erau 
educaţi copiii în acea perioadă, el fiind dat la şcoală la vârsta de 
şase ani. După obicei, copiii urmau un an la şcoala din Lancrăm, 
după care erau daţi la gimnaziul săsesc din Sebeş. La terminarea 
celor patru ani de studiu în Sebeş, pleacă la Braşov împreună cu 
fratele lui, Liciniu, să urmeze liceul „Şaguna”, unde era profe-
sor unchiul Iosif. Acesta din urmă pregăteşte o excursie cu cla-
sa căreia îi era diriginte, excursie la care participă şi naratorul. 
Destinaţia finală era Napoli, dar pe drum au vizitat mai multe 
oraşe, care l-au încântat pe povestitorul-personaj.

 Anii au trecut, iar el şi-a terminat studiile la liceul din 
Braşov, lucru ce a determinat întoarcerea lui în Lancrăm. Din 
cauza faptului că tatăl lui murise, el a fost nevoit să vândă casa şi 
să se mute în altă parte. În 1914, naratorul îşi ia bacalaureatul şi 
se întoarce în Sebeş. Pe drum află că România era pe punctul de a 
intra în război. Lionel, fratele său, este nevoit să plece în război, 
de unde se întoarce curând rănit. El este chemat la Viena şi îl 
roagă pe narator să îl însoţească pentru câteva săptămâni. Întorşi 
de acolo, află că naratorul este în pericol să fie luat de autorităţi şi, 
de aceea, Lionel îi propune să se întoarcă la Viena.
 Acolo se cazează la acelaşi hotel la care a stat şi cu 
câteva zile înainte, după care îşi închiriază o cămăruţă. Acolo o 
cunoaşte pe Cornelia, o fată care îi atrage atenţia. În acest timp, 
el călătoreşte între Austria şi România. În România, el termină 
Facultatea de Teologie, apoi se înscrie la Viena la Facultatea de 
Filosofie. Viaţa acestuia se desfăşoară în intensitatea războiului. 
Începe să se întâlnească din ce în ce mai des cu fata. Relaţia aces-
tora este mai rece în timpul în care el se află acasă, în România. În 
acea perioadă, naratorul se întâlneşte cu nume mari ale literaturii 
române.
 Când războiul se mai domoleşte, naratorul se întoarce în 
România să se înscrie la Teologie în Oradea, unde îşi dă şi licenţa. 
În ultimele pagini ale romanului, Lucian se întoarce la Viena, 
unde se reîntâlneşte cu frumoasa Cornelia, care îi va deveni soţie 
mai apoi.
         

Alina Mocanu
clasa a XI-a B, Liceul Teoretic „George Moroianu”
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PROIECTUL INTERNAŢIONAL „SCHIMBUL TEATRAL LICEAN”
CU LICEUL „MARIE CURIE” ORAŞUL VIRE, CALVADOS, FRANŢA

1993 -2011

e peste 15 ani, datorită  talentului şi dăruirii  unor dascăli 
şi elevi entuziaşti, activităţile extraşcolare culturale au 
fost şi rămân o mândrie a şcolii noastre. Din acel an 

până în prezent, s-au desfăşurat nouă ediţii ale acestui schimb, 
pentru prietenii francezi şi opt ediţii pentru noi.
 Trupa de teatru Catharsis este animată de prof. Dorel 

CERBU. Din repertoriul ei amintim autori dramatici clasici şi 
contemporani: I.L.Caragiale, Eugen Ionescu, Dumitru Solomon, 
Marin Sorescu, Matei Vişniec etc. Graţie teatrului, liceenii noştri 
au legat prietenii sincere cu liceenii de la Lycee “Marie Curie”, 
din oraşul francez Vire (Calvados, Normandia).
 Din 1993 are loc în fiecare an  “Schimbul teatral licean”,
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ocazie cu care sunt prezentate producţii teatrale române şi 
franceze, muzică folk română şi franceză, dansuri populare 
româneşti, atât în liceele noastre, cât şi în alte licee din judeţul 
Braşov, Covasna şi municipiul Bucureşti, din oraşele franceze 
Vire, Caen, Sourdeval, Falaise, Laval etc.
 Cu ocazia călătoriilor efectuate în Europa, liceenii noştri 
au mai prezentat programe artistice şi în localităţi din Italia: Bi-
ella şi Sant - Agata Feltria. 
 Anul 2009 a marcat 15 ani de schimburi teatrale şi pri-
etenie între liceul nostru şi Lycee Marie Curie, între adulţii şi 
tinerii francezi şi români.
 Datorită acestui schimb centrat pe spectacolul viu, 
pe cunoaşterea nemijlocită a vieţii, limbii şi culturii române şi 
franceze, oraşele Vire şi Săcele s-au înfrăţit în 2000, respectiv în 
2002. 
 Formaţia de dansuri populare româneşti “Ciobănaşul” 
este instruită de  prof. Ioan POPOVICI şi Otilia OVESEA. Dan-
surile din Ţara Făgăraşului, strigăturile şi portul   popular auten-
tic, sunt o mărturie incontestabilă a continuării păstrării şi trans-
miterii tradiţiilor multimilenare ale poporului nostru spre tineri.
  Într-o lume aflată într-un proces alarmant de uniformi-
zare şi pierdere a identităţii culturale, teatrul, costumele, muzica 
şi dansurile populare, muzica folk românească, sunt cel mai bun 
mesager al identităţii şi tradiţiilor  poporului nostru. 

EDIŢIA   A IX – A  2011
 În acest an, perioada vizitei oaspeţilor francezi, a coin-
cis cu săptămâna Paştilor. O perioadă de sărbătoare dar şi de re-
culegere, de bucurie sufletească şi spirituală.
 Cu multă căldură şi ospitalitate, prietenii francezi au fost 
găzduiţi de familii din Săcele şi Braşov, în perioada 19-27 aprilie. 
 Programul  comun a cuprins vizite  în Săcele - Liceul 
Victor Jinga, Sinaia - Muzeul Naţional Peleş, Bran-Castelul, 
Râşnov - Cetatea Ţărănească, Brașov - Centrul istoric. 
 Spectacolul „Meli, Melo„ al trupei „Les Cents Repli-
ques” a fost jucat pe scenele sălilor de spectacole din cadrul Li-
ceului „Victor  Jinga” şi Centrului Cultural „Reduta”. Alături de 
trupa franceză, trupa liceului nostru „Catharsis” a jucat piesa de 
teatru „Spectatorul condamnat la moarte” de Matei Vișniec.
 Sejurul petrecut de oaspeţii noştri în Săcele a mai cu-
prins şi o primire oficială la Primăria  municipiului  nostru, 
primire deosebit de călduroasă şi impresionantă. Dl.Alain RE-
VET, animatorul trupei şi organizatorul francez al Schimbului, a 
prezentat d-lui Primar Radu Florea NISTOR, o scrisoare de salut 

din partea Primarului oraşului Vire, dl. Jean-Yves COUSIN, în 
perspectiva apropiatei sale vizite în municipiul nostru,în  fruntea 
unei delegaţii Parlamentare franceze.
 Timpul petrecut de liceenii francezi în oraşul nostru, în 
compania corespondenţilor lor români a fost deosebit de fruc-
tuos pe toate planurile: fizic,moral şi afectiv. Prieteniile care s-au 
legat acum, vor dăinui probabil mulţi ani şi vor aduce beneficii 
sufleteşti nebănuite, celor implicaţi.
 Schimbul a culminat cu Seara de adio, moment deose-
bit de emoţionant, în care  efuziunile sentimentale şi sinceritatea 
trăirii au fost deosebit de evidente.
 Plecarea de miercuri 27 aprilie a avut loc în condiţiile în 
care tinerii români şi francezi nu mai voiau să se despartă. Cân-
tecele tradiţionale, cântate de cele două trupe acum,  „Hai dihai, 
dihai”, „Colo-n vale”, „L”Amitie”, „Champs Elysees” au mărit 
emoţia şi au făcut plecarea şi mai dificilă. 
 Ţin să mulţumesc în nume personal, tuturor familiilor care 
au avut amabilitatea  să ofere  cazare  celor 30 de oaspeţi francezi, 
Primarului şi consilierilor locali şi Consiliului de administraţie 
al Grupului Şcolar „Victor Jinga”, sponsorilor anonimi, care au 
oferit sprijin financiar acestei acţiuni. Fără colaborarea lor, Pro-
iectul nostru ar fi avut mult de suferit.

Prof. Dorel Cerbu
Responsabil şi organizator

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SĂCELEANĂ

DE LA CONSILIUL LOCAL

n ultimele luni, în şedinţele Consiliului Local Săcele au fost adoptate mai multe hotărâri, dintre care menţionăm:
 -   Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia privind amenajare drum de legătură între DN1A, ocoli-
toarea mică a municipiului Săcele şi platforma Electroprecizia.

- Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Săcele a unei părţi din imobilul în care a funcţionat 
Grupul Şcolar de Construcţii
- Punerea la dispoziţia Ministerului Dezvoltării a terenurilor aferente unor străzi în vederea realizării obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea şi modernizarea reţelei de infrastructură stradală în municipiul Săcele”, precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-econo-
mici pentru obiectivul de mai sus.
- Aprobarea amplasării unei plăci comemorative pe faţada Bibliotecii municipale Victor Tudoran.
- Aprobarea desemnării Facultăţii de Silvicultură din Braşov ca gestionar al fondului de vânătoare nr. 23 – Gârcin.
- Aprobarea dării în folosinţă gratuită către Agenţia Metropolitană Braşov a unui spaţiu de 100 mp din incinta Grupului Şcolar 
Victor Jinga pentru implementarea unui proiect inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome.
- Aprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociaţia Filantropică Medicală-“Christiana” pentru proiectul: “Crearea pentru per-
soanele vârstnice a unor condiţii de trai adecvate prin renovarea Căminului pentru bătrâni Christiana”

Î
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- Aprobarea documentaţiei de avizare, a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumelor legate de imple-
mentarea proiectului: “Reabilitare clădire Centru îngrijire de zi pentru copiii străzii”.
- Aprobarea studiului de fezabilitate şi a noilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul: “Reabilitare şi mansardare imobil 
cu destinaţie bloc locuinţe sociale pe strada Episcop Popeea, nr. 20”.

•  •  •  •  •

ăcelele a fost atins, la mijlocul lunii mai, de stihiile naturii. O ploaie torenţială, însoţită de grindină şi vijelie a transformat, în 
câteva minute, zone întregi din municipiu în adevărate lacuri, adânci de zeci de centimetri. Au fost afectate 400 de gospodării 
şi deteriorate 52 de străzi pietruite, şuvoaiele de apă, de până la 80 cm, antrenând cu ele cantităţi mari de aluviuni, pietriş, 

trunchiuri de copac şi alte resturi. Pagubele estimate de serviciile de specialitate ale Primăriei se ridică la peste 4.000.000 lei, fără TVA. 
Acestea atrag după sine lucrări ample de: refacere a 107 mp de străzi pietruite, refacerea a 3900 mp de străzi asfaltate, refacerea a 95 m 
de canale pluviale, decolmatarea a 30.500 mc de bazine şi canale, refacerea a 300 mp de trotuare cu pavele, curăţarea manuală a 28.000 
mp de aluviuni, transportul a 1848 mc de aluviuni.     

Redacţia “Plaiuri Săcelene“

Despărţământul ASTRA “Fraţii Popeea” din Săcele şi-a 
ţinut, în data de 5 mai a.c., adunarea generală, la sediul 
său de la Protopopiatul Ortodox. Manifestarea a debutat 

cu intonarea Imnului Naţional şi a Imnului ASTREI, după care 
domnul profesor Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului, a 
prezentat o sinteză a activităţilor desfăşurate în anul 2010 şi pro-
gramul de acţiuni pentru 2011. Au mai fost prezentate materialele 
financiare şi raportul comisiei de cenzori.
 Printre principalele activităţi ale astriştilor săceleni în 
2010 se numără: organizarea conferinţei “Tradiţii şi actualitate 
în spiritualitatea românească”, susţinută de domnul academician 
Alexandru Surdu, vizita la românii din Republica Moldova şi 

Ucraina de Sud, organizarea taberei de cultură “Acasă la noi”, 
participarea la organizarea festivalului datinilor de Crăciun -“Ţara 
Chioarului colindă Ţara Bârsei”. Pentru anul acesta, astriştii 
săceleni şi-au propus, printre altele, deplasarea în Republica Mol-
dova cu ocazia comemorării lui Mihai Eminescu, găzduirea unor 
copii din Rep. Moldova în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie 
românească “Acasă la noi”, o întâlnire cu domnul profesor univ. 
Ioan Coja, organizarea festivalului datinilor de iarnă “Valea Târ-
navelor colindă Ţara Bârsei”.
 Cei prezenţi au discutat despre activitatea despărţământului 
şi au fost de acord cu măsurile propuse pentru îmbunătăţirea aces-
teia.

CRONICA MĂRUNTĂ

EVENIMENTE SĂCELENE

D

âmbătă, 14 mai, a avut loc ediţia a doua a  interesantei 
iniţiative cetăţeneşti sub genericul “Ziua Bunului Ve-
cin”. În cadrul acesteia, locuitorii străzii Mocanilor şi ai 

străzilor vecine au fost invitaţi la o întâlnire, unde au avut ocazia 
să vorbească despre curăţenia şi înfrumuseţarea străzii, despre 
conservarea şi transmiterea tradiţiilor străzii ca şi despre acţiunile 

gospodăreşti desfăşurate anul trecut şi în acest an în această zonă. 
Iniţiatorii acţiunii, domnii Ştefan Lupu şi Gheorghe Stoia, au dorit 
ca în acest fel să facă apel la spiritul civic şi gospodăresc al locu-
itorilor din zonă, pentru a-i mobiliza, în ipostaza de vecini şi gos-
podari, la lucrări care să înfrumuseţeze zona în care locuiesc. La 
această interesantă întâlnire au fost invitaţi să participe şi oaspeţi, 
din rândul cărora s-au remarcat părintele Raul Şerban, consilieri 
locali, reprezentanţi ai asociaţiilor culturale săcelene.
 În deschiderea manifestării, domnul Ştefan Lupu i-a in-
format pe cei prezenţi în legătură cu “starea” străzii: pe strada Mo-
canilor locuiesc 272 persoane în 90 de case, în anul care a trecut 
s-au născut 4 copii şi au decedat 2 persoane, pe stradă locuiesc 9 
persoane cu vârsta peste 80 de ani, dintre care două au împlinit 
88 de ani. Doamna Elena Costea şi domnul Gheorghe Ionescu au 
primit “diplome de seniori”, pentru că au împlinit 88 de ani, iar 
ceilalţi octogenari ( doamnele Laslofi, Eufrosina Munteanu, Ana 
Moldovan şi d-nii Iacob Grigori, Ilie Vineş, Ioan Moldovan şi 
Constantin Perciog) au fost şi ei răsplătiţi cu diplome.
 Au urmat luările de cuvânt:
 - domnul Gheorghe Stoia a transmis mesajul domnului 
Radu Nistor, primarul Săcelelui,  în care este salutată continuarea 
acestei iniţiative, prin care se permite comunicarea directă între 
vecini şi se crează noi punţi de legătură între membrii comunităţii.
 - părintele Raul Şerban a remarcat şi dânsul că asemenea

NATURA DEZLĂNŢUITĂ ŞI URMĂRILE EI

S

•  •  •  •  •
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acţiuni au darul să unească oamenii, să faciliteze contactul person-
al, într-o vreme când alte tentaţii şi preocupări par să-i înstrăineze 
tot mai mult.
 - domnul Dorel Cerbu, preşedintele Asociaţiei Cultu-
ral-Sportive “Izvorul”, a informat asistenţa despre preocupările 
asociaţiei şi i-a invitat pe cei prezenţi să participe cu materiale la 
revista acesteia.
 - domnul Traian Florea a transmis mesajul domnului 
Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului ASTRA-“Fraţii Pop-
eea”.
 - domnul Gheorghe Cheşcă, octogenar, originar de pe 
această stradă, a pomenit personalităţile de pe strada Mocanilor şi 
din zonă.

 - domnul Iuliu Dopovetz a scos în evidenţă şi o altă 
semnificaţie a acestei întâlniri – posibilitatea omului de a reveni 
acolo de unde a plecat, între cei în mijlocul cărora s-a născut şi 
a trăit, de unde şi semnificaţia oului de pe cocarda creată special 
pentru acest prilej.
 - domnul Nicolae Coliban şi-a manifestat bucuria că ma-
nifestarea de anul trecut nu a fost una singulară, continuarea ei 
anul acesta fiind o dovadă a seriozităţii şi spiritului de iniţiativă 
ale locuitorilor acestei străzi.
 Ca şi anul trecut, întâlnirea de pe strada Mocanilor s-a ter-
minat într-o atmosferă plăcută, în compania muzicii şi amintirilor 
depănate împreună cu un pahar de băutură bună.

•  •  •  •  •
oi, 19 mai, Grupul Şcolar “Victor Jinga” a fost gazda 
unui eveniment deosebit: “Ziua Porţilor Deschise”. 
Manifestarea a fost devansată, cu o seară înainte, de un 

spectacol de teatru susţinut de trupa şcolii care a interpretat piesa 
“Spectatorul condamnat la moarte” de Matei Vişniec.
 A doua zi, sala festivă a liceului a găzduit  deschiderea  
manifestării, urmată de un frumos program artistic. Alături de 
cadrele didactice, conducerea instituţiei şi elevi, au fost prezenţi 
consilieri locali, reprezentanţi ai Primăriei şi Inspectoratului 
Şcolar Judeţean.

 Au urmat vizitarea şcolii şi activităţile desfăşurate pe 
arii curiculare, dintre care menţionăm: activitatea multiculturală 
“Mereu alături”, în care s-a evidenţiat colaborarea între elevii 
români, maghiari şi rromi,  jocuri matematice, experimente me-
canice şi concursuri,  aplicaţii contabile, de marketing şi studiul 
pieţei, competiţii sportive de tenis de masă şi fotbal, simulări pe 
testere auto.
 Întreaga manifestare s-a bucurat de mult succes, fiind şi 
un mijloc de popularizare a oportunităţilor pe care Grupul Şcolar 
“Victor Jinga” le oferă celor care îi urmează cursurile.

J

•  •  •  •  •
levii şi cadrele didactice de la liceul “George Moroia-
nu” au organizat , în perioada 30 mai – 2 iunie, Zilele 
Liceului. A fost a treia ediţie a acestui eveniment care  

a devenit deja o tradiţie, în preajma încheierii anului şcolar. Aşa 
cum am aflat de la  domnul Gheorghe Munteanu, directorul li-
ceului, manifestarea a cuprins o serie de evenimente care au vrut  
să surprindă realizările obţinute de elevii de aici în activitatea de 
pregătire şcolară şi în cea extraşcolară, dar şi să scoată în evidenţă 
trecutul acestui aşezământ şi contribuţia adusă de cadrele didac-
tice de aici la formarea a generaţii întregi de absolvenţi.
 Zilele Liceului au cuprins o suită de evenimente, organi-

zate pe parcursul mai multor zile, dintre care amintim: competiţii 
sportive de fotbal, handbal, tenis de masă, volei, “ziua porţilor 
deschise”, în care elevii şcolilor generale din Săcele au putut să 
cunoască oportunităţile oferite de liceu, un carnaval, întâlniri cu 
foştii absolvenţi. Punctul central al manifestării a fost minunatul 
spectacol  susţinut de elevii liceului şi de oaspeţii lor de la Li-
ceul de Arte Braşov, în Poiana Angelescu,  şi care a fost urmărit 
de câteva sute de copii. Tot în cadrul manifestării, cei mai buni 
elevi ai şcolii au plecat într-o excursie, organizată în  parteneriat 
cu Colegiul “Nicu Gane” din Fălticeni, prilej cu care au admirat 
obiectivele turistice din Bucovina şi Moldova. 

E

•  •  •  •  •
u ocazia Zilei Copilului, asociaţia de dezvoltare locală 
“Orizonturi Săcelene”, cu sprijinul Primăriei, a orga-
nizat o frumoasă manifestare pe o scenă amplasată în 

Piaţa Libertăţii din Cernatu. Invitaţi au fost copii din grădiniţele 
şi şcolile generale săcelene. Mai întâi, cei prezenţi au putut urmări 
un frumos spectacol de teatru de păpuşi, în interpretarea Teatrului 
“Arlechino” din Braşov. Apoi, pe scenă au urcat formaţii artistice 
de la grădiniţa din Cernatu, de la şcolile generale 4, 5 şi 6, de la 

liceul Zajzoni Rab Istvan, precum şi oaspeţi din Braşov - copii 
din ansamblul de dansuri moderne Passo Doble. Cei prezenţi au 
putut urmări şi un frumos spectacol susţinut de ansamblul Astra 
din Săcele, condus de inimosul maestru coregraf Gheorghe Debu.
 A urmat crosul la care organizatorii i-au invitat pe toţi 
elevii prezenţi în piaţă. Cum era ziua lor, copiii au fost serviţi 
cu dulciuri şi îngheţată, manifestarea bucurându-se de un mare 
interes din partea  participanţilor. 

C

•  •  •  •  •
ncepând din 
data de 7 iunie, 
Săcelele are un 

ghid turistic care răspunde 
unor dorinţe mai vechi ale 
celor care văd în turismul 
săcelean o şansă pentru 
dezvoltarea zonei. Ghidul 
a fost lansat în prezenţa 
unei numeroase asistenţe, 

formate din cadre didactice, preoţi, reprezentanţi ai administraţiei 
publice şi săceleni iubitori de cultură. Materialul a fost realizat 
de profesorii Miklos Levente şi Nagy Janos, colaborator fiind 
părintele Dănuţ Benga, fost protopop al Săcelelui, actual protopop 
de Braşov. Potrivit autorilor, în ghid se găsesc informaţii despre 
toate cele şapte sate de odinioară şi despre localitatea Budila. De 
altfel, lucrarea se numeşte “Ghidul turistic al zonei Săcele”, iar 
materialul este redactat în trei limbi: română, maghiară şi engleză. 
Cei interesaţi pot afla date interesante despre istoria zonei, despre 
traseele turistice, monumentele istorice, bisericile, lăcaşurile de
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cultură, despre tradiţiile şi obiceiurile locale. Manifestar-
ea prin care s-a lansat noua lucrare s-a desfăşurat la “Odăile 
Lupului”, în Cernatu, într-o atmosferă destinsă şi plăcută.
 Despre noul ghid apărut au vorbit domnul Dumitru 
Chiriţoiu, publicist şi director de publicaţii, părintele protopop 
Dănuţ Benga, domnul profesor Liviu Dârjan, domnul Constan-

tin Zavarache, domnul profesor Valentin Bodea, oaspeţi din 
Budila, Zărneşti, Tărlungeni şi numeroşi săceleni. Autorii au 
mulţumit celor prezenţi, dar şi tuturor celor care au făcut posibilă, 
prin sponzorizări apariţia lucrării. Printre aceştia se numără So-
cietatea Electroprecizia şi primăriile din Tărlungeni şi Budila. 

•  •  •  •  •
iercuri, 15 iunie a.c, s-au împlinit 122 de ani de la tre-
cerea la cele veșnice a celui mai mare poet român, Mi-
hai Eminescu.

Asemenea românilor de pretutindeni, săcelenii au ţinut să mar-
cheze acest moment   prin rememorarea vieţii şi operei celui 
care a pus bazele limbii noastre literare,  pe care a ridicat-o la 
frumuseţi şi valori unice.
 Evenimentul s-a desfăşurat în parcul Electroprecizia, la 
statuia Poetului, şi a fost organizat de despărţământul ASTRA – 
“ Fraţii Popeea” şi de şcolile săcelene. Manifestarea s-a bucurat 
de participarea primarului Radu Nistor, a altor reprezentanţi ai 
conducerii Primăriei, fiind, de asemenea, prezenţi consilieri lo-
cali, cadre didactice, elevi şi numeroşi săceleni. Este de remarcat 
numărul mare de elevi, de toate vârstele, în special de la Liceul 
“George Moroianu” şi Şcoala 4, care au participat la această ma-

nifestare culturală de suflet, închinată Poetului nostru Naţional. 
De altfel, întregul eveniment a fost presărat cu scurte momente 
artistice din lirica eminesciană, interpretate de copiii prezenţi.
 La bustul lui Eminescu au fost depuse coroane şi buchete 
de flori şi au rostit alocuţiuni: domnul profesor Nicolae Munte-
anu, care s-a referit la publicistica celui comemorat, părintele 
prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, de la Facultatea de Litere a 
Universităţii Transilvania, domnul primar Radu Nistor şi domnul 
prof. Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului ASTRA-“Fraţii 
Popeea”, care a citit o comunicare a unei eleve de la liceul din 
localitatea Ştefan Vodă din Republica Moldova, despre moartea 
marelui poet.

Horia Bârsan

M

ADUNARE  GENERALĂ  LA  “IZVORUL”

iercuri, 15 iunie 2011, s-a desfăşurat Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Cultural-Sportive “Izvorul”. 
Adunarea a fost deschisă de domnul profesor Dorel Cerbu, preşedintele asociaţiei, care a prezentat, pentru început, un material 
cu principalele activităţi desfăşurate în perioada mai 2010 - iunie 2011. În domeniul cultural, asociaţia a fost gazdă şi organi-

zatoare, alături de despărţământul săcelean ASTRA, a conferinţei cu tema “Tradiţie şi actualitate în societatea românească”, susţinută 
de domnul academician Alexandru Surdu, a organizat simpozionul din prima zi a sărbătorii tradiţionale Sintilia şi simpozionul dedicat 
aniversării “Centenarului Victor Tudoran”. Tot în cinstea marelui cărturar săcelean, asociaţia “Izvorul” a făcut demersurile necesare 
atribuirii numelui “Victor Tudoran” Biliotecii Municipale Săcele şi a organizat prima ediţie a premiilor pentru publicistică care poartă 
numele fondatorului primelor publicaţii săcelene.
 O delegaţie a asociaţiei a participat la adunarea omagială organizată la Academia Română cu ocazia împlinirii a 110 ani de la 
naşterea profesorului economist Victor Jinga. Totodată, asociaţia a fost prezentă la toate manifestările culturale organizate în Săcele cu 
prilejul aniversărilor momentelor culturale şi istorice româneşti importante. O altă preocupare constantă a conducerii asociaţiei a fost 
editarea revistei proprii “Plaiuri Săcelene”, care în ultimul timp a cunoscut îmbunătăţiri semnificative din punct de vedere al conţinutului 
şi al prezentării.
 În domeniul sportiv, “Izvorul” a organizat două ediţii ale crosului, care au reunit un număr apreciabil de copii, tineri şi adulţi, 
dornici să facă mişcare şi să petreacă câteva ore în aer liber.
 Organizarea “Balului plăcintelor” a fost şi în acest an unul dintre punctele principale ale agendei de activităţi a asociaţiei, eve-
nimentul bucurându-se de aprecieri unanime.
 În continuarea adunării generale, a fost prezentat Raportul comisiei de cenzori şi s-au purtat discuţii legate de activităţile 
desfăşurate şi de programul de activităţi pentru viitor.
 O altă parte a adunării a fost dedicată discutării noului statut al asociaţiei. Redactarea unui nou statut a fost necesară pentru ca 
întreaga activitate să poată fi armonizată cu legislaţia actuală în domeniu.
 În cadrul adunării generale a fost aleasă şi conducerea asociaţiei”Izvorul” pentru perioada următoare, în următoarea componenţă:
   
  
   PREŞEDINTE :     Prof. Dorel CERBU

   VICEPREŞEDINŢI :    Ing. Octavian TARAŞ
        Ing. Dan ZAMFIR
        Prof.Emilia STOIAN
        Prof.Radu  COLŢ

   SECRETAR :    Ing. Horia BÂRSAN

M
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   MEMBRI:    Tehn. Ioan EFTIMIE
        Bibliotecar Maria  ZBARCEA
        Prof. Ştefan  PETREA
        Preot. Raul Valer ŞERBAN
        Ing.Lucian ZANGOR
  
  
   MEMBRI SUPLEANŢI:  Ec.  Emil ALEXANDRESCU
        Ing.  Horia NISTOR
        Ec.   Georgeta  CHIŢAC 

  
   COMISIA DE CENZORI:  Ec. Mariana LĂCĂTUŞ
        Ec. Dumitru  VOINEA
        Prof.ec. Aura  MIHAIU

CEI CUIBĂRIŢI PRIN VILE ...

 Cei cuibăriţi prin vile
Au furat somnul pruncilor
Adormiţi prin sărace colibe ...
Cu gândul la fraţi şi părinţi 
Plecaţi din nevoi, prin Italii şi Spanii
După valută şi-o pâine mai bună!
 Cei cuibăriţi prin vile
Funcţii au cumpărat prin Regii
Şi prin secătuitele noastre Primării ...
Au dat apoi năvală prin Parlamente 
Dornici de fală şi falsă „pâine cu sare”
Mânjit-au memoria înaintaşilor 
Cu excrementele minciunii lor ordinare.
 Cei cuibăriţi prin vile „supraponderale”
De prost gust, cu chipuri de mamut,
Nu pot concepe viaţa fără luxoase GIP-uri
Şi-amantele vulgare, căpătuite doară!
Prin chefurile şi barbare şi sfidătoare
Transformate în cununii şi botezuri 
Binecuvântate de slujitori servili 
Şi doritori de-arginţi şi false glorii ...
 Cei curbăriţi prin vilele sinistre
Posedă carduri cu sume consistente 
Aruncate pe la băncile mondiale
Cu străşnicie păzite şi confidenţiale ... 
Au rude nepricepute „puse la treabă”,
Cocoţate prin funcţii aparent „importante” 
Tot feluri de babe reciclate şi uncheşi,
Soţii şi soacre acre conducând firme suspecte
Cu titlu de „agenţii nonguvernamentale”!
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SUCCESE ALE SĂRITORILOR CU SCHIURILE SĂCELENI

n prima etapă a Turneului celor Patru Trambuline pentru copii, desfăşurată la 
Hinzenbach – Austria, componenţii lotului naţional de sărituri cu schiurile, 
alcătuit în majoritate din sportivi săceleni, au concurat la patru dintre cele 

şapte probe individuale pe vârste, câştigând două dintre ele. Ioana Boeriu s-a impus la 
categoria fete II (anul naşterii 2000/2001), iar Radu Păcurar s-a clasat pe prima treaptă a 
clasamentului băieţilor la categoria K10 (anul naşterii 2001). Rezultate bune au obţinut 
şi Diana Trâmbiţaş, locul IV la categoria fete II şi Andrei Feldorean, locul IV la catego-
ria K11. Astfel, datorită acestor remarcabile rezultate obţinute de săritorii săceleni, ţara 
noastră ocupă locul cinci în ierarhia pe naţiuni.
 Această primă etapă a Turneului celor Patru Trambuline a fost onorată de 127 
sportivi de la 17 cluburi sportive şi selecţionate din România, Austria, Cehia, Germania 
şi Turcia şi ea va fi urmată de alte trei etape ce se vor desfăşura în Austria şi Germania.
 Ioana Boeriu a reeditat performanța din prima rundă, clasându-se și în cea de 
a doua etapă a turneului, cea de la Bischofshofen - Austria, pe prima treaptă a podiumului la categoria fete II, cea de a doua treaptă 
revenindu-i Dianei Trâmbițaș. Și baieții au obținut rezultate bune în această a doua etapă prin Andrei Feldorean, clasat al doilea și Mihnea 
Spulber, al patrulea, la categoria de vârstă 11 ani.

 De la începerea, în 2007, a programului „OMV Move & Jump”, sportivii români 
au mai participat la trei Turnee ale celor Patru Trambuline, de fiecare dată clasându-se pe 
podium.
 De altfel, în anul competiţional 2011 sportivii noştri săritori, ajutaţi de Federaţia 
Română de Schi Biatlon şi de programul OMV-Move&Jump, au participat la mai multe 
concursuri internaţionale.Astfel, Tudor Remus a reuşit câteva calificări în a doua manşă 
a Cupei FIS şi a Cupei Continentale, iar la Campionatul Mondial de Juniori-Otepae-
Estonia a reuşit să se claseze pe locul 20, un loc onorant, dacă ţinem cont de istorie şi 
aflăm că este cel mai bun loc ocupat de un român până în prezent.

Prof. Gheorghe Băilă
Antrenor Lot Naţional Sărituri Schi
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 Cei cuibăriţi prin vile, 
N-au milă de absolut nimeni,
Nici de oameni şi nici de animale,
Dulăii ce au a-i păzi
Latră lasciv şi cutremurător de tare ...
Le apără averea şi prostul gust 
Dar mai ales nesimţirea totală 
Ajunsă deja proverbială ...
Mi-e silă de-asemenea creaturi
Vândute la diavol şi la bani
Intrate prin uşa din dos pe la pomeni,
Sfertodocţi şi iscusiţi gropari,
Scursuri şi josnice guri flămânde,
Sforari fără de voie, „oşteni” 
Ai viitorului de aur al ţării
Ce azi se proiectează la ... Roşia Montană!

Liviu DÂRJAN

P.S. Acest protest n-a izvorât din „aprigile mânii proletare”, ci din preaplinul Speranţei şi-al dragostei de Ţară!

Sânzienele, 24. iunie 2011.



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

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

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

181 Popa Florin
182 Popescu Mihai
183 Posedaru Gheorghe
184 Primăvăruş Elena
185 Purcăroiu Nicolae
186 Rîşnoveanu Marius
187 Rîşnoveanu Mihai
188 Rîşnoveanu Paul
189 Rîşnoveanu Ştefan
190 Rîjnoveanu Dan
191 Robu Adrian
192 Roşculeţ Abigail
193 Roşculeţ Claudiu
194 Sălăgean Lucian
195 Sârbu Corneliu
196 Simion Adriana
197 Sîrbu Adriana
198 Slăbilă Gheorghe
199 Spiru Gheorghe
200 Spîrchez Viorel
201 Stanciu Vasile
202 Stoia Gheorghe
203 Stoian Emilia
204 Stroe Emil
205 Stroe Silviu
206 Szabo Viorica
207 Szasz Sebeşi Paul
208 Șeitan Mircea
209 Şerban Eugen
210 Şerban Ioana
211 Şerban Raul
212 Şerban Valentin
213 Şerbănuţ Flavius
214 Şerbănuţ Ioan
215 Şerbu Adrian
216 Şerbu Andrei
217 Şerbu Iulian
218 Șorban Ștefan
219 Şortan Ana Maria
220 Ştefănescu Constantin
221 Taflan Elena
222 Taraş Ioan
223 Taraş Mircea
224 Taraş Octavian
225 Taraş Răzvan
226 Taraş Emil
227 Tagarici Laurenţiu
228 Teacă Mihai
229 Teşileanu B. Barbu
230 Teşileanu Costin
231 Teșileanu Ghia Eugenia
232 Tocitu Viorel
233 Tudose Aurel
234 Tuian Radu
235 Tulpan Nicolae
236 Ursu Nicolae
237 Ursuţ Gabriel
238 Vamoş Aurelia
239 Vlad Adriana
240 Voicescu Nicoleta

241 Voinea Dumitru
242 Voinea Emilian
243 Voineag Ioan
244 Vrabie Cristina
245 Vrabie Ioan
246 Vrabie Decebal
247 Zamfir Bogdan
248 Zamfir Dan
249 Zamfir Radu
250 Zangor Lucian
251 Zangor Traian
252 Zavarache Constantin
253 Zbarcea Maria
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Liceu zi, clasa IX
tehnician în activități de comerț
tehnician operator tehnică de calcul
tehnician mecatronist
tehnician construcții și lucrări publice

An completare, seral, clasa XI
mecanic auto

Liceu zi, rută progresivă, clasa XII
tehnician în acitivități de comerț

Liceu seral, rută progresivă, clasa XII
tehnician mecanic pt întreținere și reparații
tehnician prelucrarea lemnului
tehnician construcții și lucrări publice

Postliceal
Asistent de gestiune


