
laiuri
Săcelene

Revistă editată de Asociaţia Sportiv-Culturală
“IZVORUL” - Săcele, înfiinţată în anul 1922

şi înregistrată la Judecătoria Braşov, 
sub nr. 15553/8.03.1994

Preşedinte de onoare prof. univ. dr. Dimitrie Cazacu

V R E M

să răscolim trecutul celor ce-au cutreerat pământul românesc
să înfăţişăm  p r e z e n t u l  văduvit de  m ă r e ţ i a  t r e c u t u l u i

să despicăm drum nou prin vremuri  S ă c e l e l o r  de mâine şi
să contribuim cu toată puterea nostră de muncă tinerească

la ridicarea acestor plaiuri mocăneşti

VICTOR TUDORAN
Plaiuri Săcelene, 1934

P

ANUL XXV (Serie nouă)
Trimestrul III, 2011

Nr.69

OCOLUL SILVIC
TÂRLUGENI

ÎNTRE TRADIȚIE
ȘI MODERNITATE



laiuri
SăceleneP

apare trimestrial

MEMENTO

“După ce o veţi citi, păstraţi revista în casa voastră. Oricând o veţi găsi, vă va face
plăcere, fiindcă vă reaminteşte oameni şi locuri scumpe vouă şi părinţilor voştri.”

Cuprins
 In memoriam

CASA PĂRINŢILOR MEI ......................................................................................................................................................................... 3
SĂCELENI  ÎN  SLUJBA  NĂZUINŢELOR CULTURALE  ALE  ROMÂNILOR  ARDELENI ........................................................... 8
PROFESOARA HORTENSIA MOLDOVAN (născută OVESEA) .................................................................................................................. 10
S-A PETRECUT, PLECÂND DE LA NOI  SPRE CELE ETERNE, DR. ANDREI BARKO ................................................................ 10

 Cultura

CREDINŢA LUI EMINESCU .................................................................................................................................................................. 11
LUCIAN BALAGA  (1895-1961), POETUL-FILOSOF DIN LANCRĂM ............................................................................................ 13
O NOUĂ CARTE DESPRE SĂCELE ..................................................................................................................................................... 14
ATACUL FEROMONILOR  ..................................................................................................................................................................... 16

 Tineri

TRECUT-AU, CU ÎMPLINIRI, ANII… O AMINTIRE DESPRE UN CHIP .......................................................................................... 16
VISUL ....................................................................................................................................................................................................... 18
LUI MIHAI EMINESCU...  ...................................................................................................................................................................... 18

 Actualitatea

PE URMELE MOCANILOR SĂCELENI ............................................................................................................................................... 18
OCOLUL SILVIC CIUCAŞ RA TĂRLUNGENI .................................................................................................................................... 19
ASOCIAŢIA DE ÎNFRĂŢIRE „AMITIE” ............................................................................................................................................... 20
PAGINA  DE  ZÂMBET  ŞI  VORBE  DE  DUH ................................................................................................................................... 21
SĂRBĂTOARE LA SĂCELE .................................................................................................................................................................. 22

 
 Sport

NOI SUCCESE SPORTIVE SĂCELENE ................................................................................................................................................ 22

2



• Plaiuri Sacelene

CASA PĂRINŢILOR MEI

3

asa părinţilor mei, până la o vreme, a fost practic 
reprezentată de două locaţii, aşa cum îi şedea bine unui 
mocan săcelean, deprins cu transhumanţa chiar din anii 

copilăriei, îndeosebi dacă băiatul era destinat îndeletnicirilor 
străbune.
 Oricum ar sta lucrurile, reperul esenţial rămânea tot 
Săcelele, casa părintească, bisericile, mormintele înaintaşilor, pri-
etenii, sărbătorile tradiţionale şi, bineînţeles, gura de aer, ca nici-
unde în lume, pur şi aromat de cetini crude şi răşini răscolitoare, 
de amintiri trecute, patimi şi seninătăţile copilăriei.
 Cu tata, Dumitru al lui Dumitru Cazacu şi al Mariei Ca-
zacu, născută Peteu, de neamul ei din Turcheş, lucrurile au stat 
oarecum altfel. Copil dăruit de Dumnezeu mai în toamna vieţii 
bunicului meu Dumitru al lui Ion Cazacu, econom de oi cuprins 
cu turme zdravene, rostuite şi răspândite mai prin toată Dobro-
gea – în jurul Medgidiei, Hârşovei, pe la Tortomanu şi Babadag, 
tata, prâslea familiei, s-a dovedit a fi darul mult aşteptat, puţin 
întârziat, este drept, al familiei cu cinci fete, una mai frumoasă 
şi mai vrednică decât alta. Bucuria darului ceresc al băiatului 
sprinten, zglobiu şi plin de haz şi har al minţii, „brici nu alta”, 
cum îl zugrăvea şi evoca cu nespusă duioşie draga mea mătuşă 
Alexandrina, una dintre cele cinci surori mai mari, îndrăgită 
în mod deosebit de tata şi de noi copiii pentru alesul ei simţ al 
umorului, seninătatea şi funciara generozitate, a fost sporită de 
lăuntrica chemare a lui Mitică (adică tata) pentru cunoaştere, 
şcoală şi lumea cărţilor, pe care le zvânta, fie ele de şcoală ale 
surorilor mai mari, fie împrumutate de la domnul învăţător Au-
rel Popovici, excepţionalul dascăl, un adevărat dar al destinului 
oferit părintelui meu şi satulungenilor.
 Băiatul frumuşel, sociabil a fost din primii ani de şcoală 
nu doar o mândrie a acesteia, dar şi a familiei în care se conturase  
cu timpul ideea unei deveniri intelectuale a copilului, care încânta 
neamurile, vecinătatea şi pe toţi cei care veneau în contact cu el.
 Să fi contribuit la zămislirea acestui îndemn, rămas 
flacără viu arzătoare o viaţă, strădania celor cinci surori mai mari 
– Mariţa, mai vârstnică cu aproape 20 de ani, căsătorită cu un im-
portant om de afaceri brăilean, de origine săcelean, Ion Giuglea; 
Ana, căsătorită în Vrancea, la Vulturu, cu un bogat econom de oi 
şi fermier, Manole Stavarache; Elena, căsătorită Slăniceanu, cu 
un negustor bogat din Vărbilăul Slănicului de Prahova; minunata 
Alexandrina, prietena de suflet a tatii, sau cea de a doua Marie, 
frumoasa Maricuţa, căsătorită şi ea cu un negustor pricopsit, 
aromân la origini, Ion Pop?
 Încântătoarele mele mătuşi, toate doamne minunate, su-
flete adorabile, şcolite la nivel de gimnaziu în anii 80-90 ai secolu-
lui XIX, devenite mentore ale lui Prâslea, mai ales după moartea 
prematură a părintelui, l-au iubit, ajutat şi preţuit pe măsură, pe 
tot parcursul devenirii sale, chiar şi în anii ce au urmat căsătoriei 
sale, în decembrie 1918.
 Fără discuţie, în faza iniţială a formării sale intelec-
tuale, a existat o acţiune conjugată a cel puţin trei factori (vec-
tori esenţiali): fericita predispoziţie a copilului pentru univer-
sul cunoaşterii, atmosfera caldă, favorabilă înclinaţiilor sale, în 
familie şi întâlnirea cu admirabilul model moral şi intelectual, 
reprezentat de învăţătorul său de la şcoliţa de pe lângă biserica 
noastră „Sfinţii Arhangheli”, domnul Aurel Popovici, pe care 
l-am cunoscut şi care, nu o dată, mi-a vorbit elogios despre tata 
şi evoluţia sa uimitoare şi de care s-a ocupat și implicat chiar 
în modul cel mai direct posibil – înscrierea lui în toamna lui 

1898 în clasa I a liceului ortodox-român 
din Braşov, devenit, în 1921, „Andrei 
Şaguna”.
 Premiantul I pe parcursul celor 
opt ani de studiu, distins cu numeroase 
premii la concursurile de limba şi litera-
tura română şi la cele de limba latină, se 
afla în permanenta atenţie a distinsului 
său director, Virgil Oniţiu, al cărui por-
tret îl avea şi păstra cu sfinţenie în biroul 
avocaţial, alături de cele ale părinţilor săi 
şi de fotografia mare, înrămată, a fanfarei 
liceului în care a cântat pe parcursul în-
tregului curs superior.
 Care dintre vectorii de forţă mai 
sus enunţaţi au fost decisivi în evoluţia 
sa îmi este greu să stabilesc, ceea ce însă 
ştiu, în afara oricărei îndoieli, este faptul că tata, care mi-a fost 
alături doar până la vârsta de 17 ani, când, doborât de urgiile 
vieţii, a plecat prematur dintre noi, a fost un om fermecător, uimi-
tor prin enciclopedica sa erudiţie, prin arta rostirii şi prin pasiunea 
dăruirii faţă de studiu, exemplarul său profesionalism şi respec-
tul faţă de îndatoririle obşteşti, pe care şi le asumau intelectualii 
români de odinioară.
 Termină strălucit liceul (astăzi colegiul „Andrei 
Şaguna”) în vara lui 1906, devenind student al Facultăţii de Fi-
losofie şi Ştiinţe Juridice a Universităţii din Budapesta, al cărui 
absolvent, la fel de strălucit, devine în 1910, obţinând titlul de 
doctor în ştiinţe juridice al acestei prestigioase universităţi în anul 
următor, 1911. Peste câteva luni, este acceptat ca membru al Ba-
roului avocaţilor din Braşov, în cadrul căruia a funcţionat până la 
izbucnirea primului război mondial, în vara lui 1914.
 Pentru a nu fi încorporat în armata austro-ungară şi a 
lupta împotriva fraţilor săi români, trece munţii cu un grup de pri-
eteni pe la muntele Baiului şi Valea Doftanei, ajunge la Ploieşti, 
unde se şi stabileşte provizoriu la sora Alexandrina, căsătorită 
cu un cunoscut negustor de textile, scheian la origini, Dumitru 
Sulescu. Este nevoit să-şi completeze competenţa juridică cu stu-
dii privind legislaţia română, de inspiraţie franceză, la Univer-
sitatea din Bucureşti (1914-1916). Trece cu succes şi de această 
exigenţă, timp în care funcţionează la catedra de limba latină a 
liceului „Petru şi Pavel” din Ploieşti.
 În 1916, odată cu intrarea şi a României în război, 
este încorporat şi funcţionează pe lângă Statul Major al arma-
tei române, comandată de generalul N. Broşteanu, având funcţia 
de ofiţer de legătură pe lângă Statul Major al armatei franceze, 
comandată de generalul H. Berthelot. Parcurge întregul traseu al 
implicării României în primul război mondial, iar la 13 ianuarie 
1918 vine la Chişinău, odată cu armata română, chemată în spri-
jinul recent proclamatei Republici Independente Moldoveneşti, 
care se războia cu trupele ţariste, cuprinse de morbul anarhiei, 
proliferat de confuziile revoluţiei bolşevice.
 Participă la memorabilele evenimente de la Chişinău, 
din martie 1918, sprijină noua putere cu competenţa strălucitului 
jurist şi acceptă să funcţioneze un timp ca expert notarial în cadrul 
noii administraţii.
 Avea 32 de ani când o cunoaşte pe mama, Iulia, născută 
Rovinski, o tânără interesantă, de origine poloneză, specialistă în 
analiza microscopică a stării de sănătate a cărnii din cadrul labo-
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ratorului giganticului abator din Chişinău. Se căsătoresc în zilele 
Crăciunului lui 1918 şi pare-se că în anii dintâi ai căsniciei şi-au 
găsit dorita fericire.
 În primăvara-vara lui 1919, tata, însoţit de mama, 
vizitează Braşovul şi casa părintească din Săcele, pe care o 
află într-o stare deplorabilă ca urmare a vicisitudinilor cau-
zate de repetatele cartiruiri ale militarilor din armatele beli-
gerante. Mama este fermecată de frumuseţea locurilor noas- 
tre şi îi propune tatei recondiţionarea casei părinteşti sau 
construirea unei case la Braşov, urmând să contribuie şi ea prin 
economiile de loc neglijabile de care dispunea în acea vreme.
 Interesant, tata se opune acestei idei, mânat deopotrivă 
de sentimentele de simpatie şi obligaţie morală faţă de fraţii ba-
sarabeni, de a căror surprinzător de vie identitate românească a 
aflat în anul cât a călătorit prin satele basarabene, dar şi de atmos-
fera extrem de plăcută din Basarabia acelor vremuri, caracterizate 
de dărnicia pământului, de generozitatea şi ospitalitatea oamenilor.
 Competenţa juridică a tatei îl impune în spaţiul 
vieţii şi opiniei publice, abandonează exerciţiul notarial, iar, 
după o vizită însoţit de câţiva prieteni, jurişti şi ei, prin satele 
judeţului şi oraşul Tighina, se stabileşte pe acest meleag.
 Cunoaşte reprezentanţi ai intelectualităţii sate-
lor basarabene, dar îndeosebi ţărani fermecători, conform 
descrierilor tatei, prin graiul şi rostirea lor românească, 
atât de frumos sunătoare, dar, mai ales, prin gingăşia şi 
bunătatea sufletului, parcă anume zămislit şi închinat iubirii.
 Se stabilesc la Tighina, pe malul Nistrului, me-
diu urban, relativ civilizat, dominat însă de o populaţie ma-
joritar rusofonă, un extraordinar de prielnic mediu de afa-
ceri, al căror obiect îl constituiau fructele, vinul, cerealele, 
fabricile de ulei, morile, un oraş cu o infrastructură rezonabilă 
– uzina electrică, canalizare – cu sistematizarea urbană rela-
tiv remarcabilă, coordonată de specialişti de origine germană.
 O pondere importantă în ansamblul populaţiei 
de aproximativ 30.000 de locuitori o deţinea comunitatea 
evreilor -35%, divizată în două entităţi foarte distincte – a ce-
lor foarte bogaţi, oameni de afaceri, negustori en-gros, medici, 
farmacişti, chiar avocaţi, oameni care manevrau aur, valută 
şi alte valori semnificative şi evreii foarte săraci, care popu-
lau cartierele mizere din estul oraşului, spre zona Nistru-
lui, şi care îşi duceau viaţa de astăzi pe mâine, din tot felul 
de expediente – comerţ ambulant, mici meseriaşi, precupeţi.
 Aici, în centrul oraşului, pe strada principală, în de-
numire rusă Haruzinskaia, în regimul României Mari Re-
gina Maria, la numărul 10, tata a găsit un teren de circa 2000 
mp pe care, începea în anii 1921-1922 construirea casei noas-
tre, compusă din două apartamente cu 5, respectiv 7 camere şi 
dependinţele aferente. Până la înălţarea casei şi finisarea apar-
tamentului de 5 camere, în care am locuit până în 1940 şi apoi 
între 1941 şi martie 1944, părinţii mei au locuit în căscioarele 
aflate pe terenul cumpărat, construcţii modeste, în spiritul vremii 
şi gustului, dar şi posibilităţilor burgheziei de condiţie sub me-
die. Casei i s-au adăugat adiacente, inspiraţie nefericită a tatei, 
care s-a pomenit în plină criză economică atunci când chiar 
lansase un nou proiect de extindere a construcţiilor (1929-1933).
 Aveam o curte şi o mică grădină şi chiar livadă, o-
biect astăzi al viselor mele care se tot repetă, în care mama şi-a 
sădit într-un colţ pomii îndrăgiţi ai copilăriei – câţiva vişini 
care rodeau an de an fructe imense, mama le spunea spani-
ole, iar tata câţiva meri şi chiar a pus de o pepinieră de nuci 
cu fruct uriaş şi coajă moale, pe care o puteai zdrobi în pumni.
 Sub cele 7 camere ale apartamentului mai mare, tata 
a pus şi de o pivniţă, destinată în exclusivitate vinului, singura 
băutură acceptată în familia noastră în afara ceaiului, care, con-

form tradiţiilor din familia mamei, era, într-un fel sau altul, mereu 
prezent, la orice oră şi la dispoziţia oricui se mai nimerea pe la noi 
pe parcursul zilei. Noi copiii beam, în afara ceaiului de dimineaţă, 
două, trei şi chiar patru ceşti de ceai pe parcursul zilei, bineînţeles 
însoţit de o tartină cu unt şi brânză, cu magiun sau prăjitură 
uscată cu fructe care, la rândul ei, de un fel sau altul, nu lipsea 
nicicând din arsenalul gastronomic al mamei. „Obligatorie” era 
însă prezenţa la ceaiul de la ora 5 (five o’clock-ul) care de cele 
mai multe ori înlocuia cina de mai târziu, nu foarte agreată în casa 
noastră, probabil şi ca o nemărturisită regulă de igienă alimentară, 
menită să consolideze somnul de peste noapte. În ceea ce mă 
priveşte, cu somnul nu-mi făceam probleme; îl practicam la stan-
dardul de „tun”, mai ales după joaca prin curtea noastră „de chia-
buri” şi curţile şi grădinile vecinilor la fel, ba chiar unele mai mari 
ca a noastră. După ce mă spălam, chiar mă îmbăiam seara, odată 
văzut în patul meu, adormeam pe la jumătatea rugăciunii „Înger, 
îngeraşul meu...”, iar tata, stăruitorul meu dascăl în respectarea 
tradiţiilor, aşa cum le apucase el în casa bunicilor săceleni, cred 
că zâmbind, mă lăsa în plata Domnului şi-mi ura noapte bună.
 Casa noastră, într-un fel documentul care legitima 
prezenţa unui mocan săcelean pe alt meleag (mocanul pe unde 
zăbovea cu vreo îndeletnicire trebuia să-şi legitimeze persona-
litatea, iar legitimaţia cea mai credibilă era înălţarea unei case, 
drept care tata nu a stat prea mult pe gânduri şi s-a pus pe treabă) 
era o casă „plină de viaţă”. De dimineaţă începea „foşcăiala” cu 
plecarea noastră la şcoală, nu înainte de a mânca zdravăn – micul 
dejun era, practic, masa obligatorie de la care nu făcea mama nici 
un rabat, chiar dacă se „lăsa cu cântec”, la eventualele moftu-
ri. Se mânca neapărat un fel cald, în general tăiţei cu caşcaval, 
cu carne, ochiuri, omletă sau, pur şi simplu, un ou fiert, pâine 
proaspătă cu unt şi brânză de vaci sau telemea, pârjoale calde, pe 
care mama le pregătea chiar în dimineaţa aceea, după care se bea 
o cană de ceai sau cafea cu lapte cu miere, dulceaţă de caise chiar 
din livada noastră (niciodată nu reuşeam să terminăm nesfârşitele 
gavanoase cu miraculoasa dulceaţă în pregătirea căreia, şi celei 
de vişine, mama era neîntrecută meşteră) şi magiun de prune 
care se fierbea toamna, la început de septembrie, în mijocul 
curţii, într-un imens cazan smălţuit înainte de a intra în alte ga-
vanoase ceva mai mici, ca şi cele destinate dulceţii de caise.
 Mesele zilei erau rânduite şi structurate gastronomic 
după modelul tradiţional ţărănesc al familiei mamei, din care 
niciodată, în nici un anotimp, nu lipsea o gustare preparată din le-
gume proaspete sau iarna din conservele delicioase la care mama 
robotea o toamnă întreagă: vinete, ghiveciuri, marinate din tot 
soiul de ciuperci şi pescărie cât încape. Tighina era un adevărat 
rai al pieţelor de peşte. Ţăranii din comunele aflate în preajma 
Nistrului aduceau din imensele bălţi căruţe întregi de crap-
caras, care nici nu se vindea la kilogram ci cu coşul de 3-4 kg.
 Asta era Basarabia, cu fabuloasa ei bogăţie din 
componenţa căreia pâinea de toate zilele, peştele, car-
nea, vinul, fructele erau onsiderate precum apa şi ae-
rul şi nu aveau cum lipsi din cele mai umile cămine.
 Ciorbele şi supele, aşa zisul „fel unu”, erau obliga-
torii şi ne-au fost „inoculate” în regimul alimentar „pe viaţă”. 
O masă fără o supă sau o ciorbă (în care mama, din nou, ex-
cela), cu smântână din plin, era de neconceput, după care 
urma un fel intermediar, de obicei paste de casă, o budincă de 
legume ( suflé) cartofi roşii, dovlecei sau roşii umplute, limbă 
cu smântână sau legume cu unt şi smântână şi câte şi mai câte, 
după care „ad libitum” urma aşa zisul „fel doi”, reprezentat de 
vreo friptură de pasăre, miel, berbec (care se găsea în măcelării 
pe tot parcursul anului), pe care mama îl pregătea cu dexteri-
tate şi aplomb chiar în cuptorul de pâine cu care a fost dotată 
bucătăria noastră la cererea expresă a mamei, chiar de nişte so-
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bari polonezi care au lucrat la sobele de teracotă ale caselor din 
Tighina şi au fost aduşi să le pună la punct şi pe cele din Satulung.
 Fără excepţie, masa de prânz se termina cu ceva dulce, 
iar meşteşugul mamei în arta ştrudelului cu mere întrecea orice 
imaginaţie, iar ştrudelul cunoştea în performanţele mamei iposta-
za umpluturii cu mere, vişine, caise, nucă şi dulceaţă de trandafiri, 
brânză de vaci cu stafide, cu brânză sărată, cu carne ori ciuperci.
 De Sărbători masa era onorată de prezenţa unui cur-
can, de sarmale cu mămăliguţă (fapt care o scotea din sărite pe 
mama, care nu concepea prezenţa umilei mămăligi alături de cea 
a curcanului, a şalăului, a unor tartine cu icre negre, dar de!... 
probabil că la asta nu s-au gândit când s-au căsătorit, că provin 
din două orizonturi de civilizaţie diferite). 
Curcanul sau purcelul de lapte beneficiau 
de un regim special – erau trataţi în cup-
torul de pâine, iar aspectul lor nu putea 
fi comparat cu nici o altă performanţă 
a domeniului gastronomic în discuţie.
 De prânz mâncam, în mod in-
variabil, la ora 2 (14), când, de obicei, se 
înapoia tata de la tribunal, iar masa se 
aşeza pentru 6-7 persoane, deşi noi ai ca-
sei eram 5, dar nu se ştia niciodată dacă 
tata, de la tribunal sau de pe drumul spre 
casă, nu va aduce un oaspete ad-hoc, pe 
care mama îl primea cu plăcere, mai ales 
că în compania tatei colegii sau prietenii 
erau oameni plini de har, plăcuţi, care con-
fereau mesei un aer proaspăt, reconfortant. 
Unul dintre aceşti memorabili oaspeţi ad-
hoc a fost adeseori şi naşul meu de botez, 
regretatul avocat, bucureştean la origini, 
strălucitul specialist în speţe penale Dumit-
ru Brătănescu, care a admirat-o şi iubit-o pe mama mea 
şi pentru harul ei de strălucită gospodină şi amfitrioană. 
Parcă îl aud spunându-i în spiritul său specific caragelesc:
 -Bravo, cumătră, ca dumneata, mai rar! Ce 
noroc a avut mocanul ăsta de Cazacu de o asemenea fe-
meie, o doamnă deosebită, dar şi o gospodină straşnică!
 Eram o familie, zic eu, cu personalitate aparte, iubită de 
vecini şi numeroşii noştri apropiaţi, care găseau în eminentul ju-
rist şi în admirabila sa soţie, plină de farmec şi datorită modului în 
care articula sunetele limbii române, prieteni sinceri, gata oricând 
să le ofere un sfat, să se implice în rezolvarea unor probleme de 
viaţă, nu puţine şi nu simple chiar şi în acei ani şi acele vremuri. 
Nu au existat în familia şi în casa noastră restricţii privind accesul 
prietenilor noştri, dimpotrivă, toţi erau bine primiţi, omeniţi, cu 
toţi se stătea de vorbă, devenind, încet, încet, oameni de-ai casei.
 Nu aş spune că atmosfera în casa noastră era întotdeauna 
senină, iar tensiunile dintre tata şi mama izbucneau adeseori din 
cauza dorinţei tatei de a extinde construcţiile, chipurile, în ve-
derea asigurării vieţii noastre, a copiilor.  Mama era mereu 
neliniştită de vecinătatea cu Rusia lui Stalin, considera revoluţia 
bolşevică un accident, iar pe Stalin, personal, o ameninţare care 
nu avea nimic în comun cu sufletul şi poporul rus. Mama visa 
să-şi stabilească familia, copiii într-un spaţiu liniştit, feeric, cum 
era cel al Săcelelor sau Braşovului, de care se îndrăgostise „la 
prima vedere”, în prima vizită făcută cu tata, în vara lui 1919.
 Aici este momentul să mă aplec ceva mai temeinic 
asupra reconstituirii personalităţii tatei, desprinse din capitala 
sa decizie de a nu se mai întoarce la Braşov, unde debutase 
strălucit într-o carieră de avocat care se anunţa de cert şi mare 
succes, optând pentru un meleag, este drept românesc, focar 
însă al atâtor controverse şi mentalităţi cărora, în  nici un caz, 

nu le-ar fi putut face faţă singur, mânat doar de sentimentul 
unui patriotism, fie el de cea mai autentică şi sinceră sorginte.
 Basarabia a fost şi, sunt convins, va rămâne încă vreme 
îndelungată epicentrul unor mari interese, fie ele doar zonale, stra-
tegice în primul rând, unde s-au consolidat timp de aproape două 
secole mentalităţi şi sisteme de interese care vor da mult de furcă 
unei Românii încă labile sub raport moral şi, în primul rând, al unui 
model moral capabil să destrame meschinele priorităţi oportuniste, 
atât de potrivnice coagulării ideii naţionale şi nobilului patriotism.
 Sunt convins că tata a decis îmbrăţişarea ideii sac-
rificiului chiar în condiţiile luptătorului solitar, câştigând 
admiraţia multora dintre apropiaţii săi, dar, din păcate, doar atât.

 Construcţia casei de la Tighina a 
căpătat dimensiunea şi semnificaţia unei pi-
etre de hotar în care a crezut cu fervoare, 
cu neobişnuită dăruire, înfruntând adesea 
opoziţia mamei, neliniştită pentru soarta 
copiilor. Sunt convins că, pe termen lung, 
tata va fi considerat un învingător, dar în 
bătălia atunci angajată în condiţii anarhice, 
fără o cunoaştere profundă şi o evaluare 
corectă a conjuncturii internaţionale şi 
fără o politică internă şi externă temeinic 
construite, ideea unei Basarabii revenită 
la spaţiul românesc a fost un eşec. Aces-
tuia i s-au adăugat corupţia, dar şi inca-
pacitatea demonstrării de către guvernanţi 
a superiorităţii doctrinei lor în adminis-
trarea Bsarabiei revenită la patria-mamă.
 Toată această dramă tata a trăit-o 
sperând până în ultima clipă la o evalu-
are corectă, din partea democraţiilor eu-
ropene, a situaţiei de pe tabla de şah a 

disputelor de pe continentul nostru, alimentate, 
pe de o parte, de revanşismul german şi, pe de 

altă parte, de ascensiunea ameninţătoare a bolşevismului, în 
condiţiile spulberării, după înlăturarea brutală a lui Nicolae Ti-
tulescu, a unei doctrine coerente de politică externă, bazată pe 
strategii orientate exclusiv spre apărarea interesului naţional.
 Icoana Basarabiei, cu oamenii ei buni, generoşi 
şi ospita-lieri, fermecători în vocaţia lor pentru umor-
ul spontan, grădină, cu voia lui Dumnezeu, adevărat colţ 
de rai, l-a cucerit iremediabil pe tata, ardeleanul ferm, on-
est, un autentic cavaler al bunei credinţe, un democrat în 
accepţia cea mai pretenţioasă și exhaustivă a termenului.
 Că Basarabia va deveni într-o zi un Eden european, 
o adevărată „Californie” a României, cum a numit-o tata, nu 
am absolut nici o îndoială, iar asta se va întâmpla atunci când 
conducătorii ei, oameni de o impecabilă strălucire morală, 
recunoscuţi pentru exemplara lor onestitate, desăvârşiţi maeştri 
ai gospodăririi imenselor ei resurse naturale (am în vedere 
dărnicia pământului şi cea a apelor) vor înţelege acest imperativ.
 Casa noastră devenise în anii 30 şi chiar în anii reîn-
toarcerii din refugiu (1941-1944), un loc al întâlnirii mocanilor 
aflaţi cu treburi pe aceste meleaguri, unde aflau sufletul gene-
ros al tatei şi ospitalitatea mamei, unde, pentru câteva ore sau 
zile, se „restaurau” sufleteşte, unde erau găzduiţi, omeniţi şi 
îmbiaţi cu tot ceea ce sufletul Basarabiei avea mai bun. Mi-i 
amintesc în acest context pe venerabilii: avocat Voicu Niţescu, 
colegul tatei de liceu, pe profesorul Victor Jinga, dar şi pe Al. 
Vaida Voievod, unul dintre mentorii tatei în timpul studiilor 
sale la Universitatea din Budapesta, pe săcelenii get-beget, 
avocatul Gheorghe Clinciu, inginerul Radu Bratosin, pe Au-
rel Barbu, pe numeroşii tineri mai puţin cunoscuţi mie care, 

Av. D.Cazacu in cl a VIII-a
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în drumurile lor spre şi dinspre front (teatrele de operaţiuni), 
se relaxau la noi o zi sau două, în agreabila companie a tatei.
 Înainte de cel de al doilea război mondial era această 
casă a noastră, un loc iubit nu numai de rudele noastre apropiate, 
surorile tatei – ţaţa Mariţa şi tanti Maricuţa (cele două Mării), am-
bele din Brăila, tuşica Elena de la Vărbilău şi tuşica Alexandrina 
din Ploieşti. În asemenea momente şi episoade ale vieţii noas-
tre atmosfera devenea mai senină, se anima suplimentar, iar, în 
afara punctelor serioase de pe ordinea de zi, în centrul atenţiei 
mă situam eu, „mezinul” familiei, considerat, în termenii de 
astăzi, „haiosul” familiei, cel care în afara orelor la grădiniţă sau 
la şcoală trebuia să fie prins cu „arcanul”, ca bădiţa Vasile din 
„Amintirile” lui Creangă. Doamne, ce copilărie straşnică am avut!
 Curtea şi grădina noastră imensă şi cele ale vecini-
lor, la fel de mari, „dotate” şi ele cu copii de vârsta mea, 
toţi posesori de porumbei, iepuri, câini, pisici, vieţuitoare 
în deplină libertate, chiar şi arici, pitiţi prin tot felul de co-
tloane, gardieni feroci şi spaimă a şoarecilor şi şobolanilor.
 Vis-a-vis de casa noastră se afla, pe o suprafaţă de 
circa 5-6 ha, un parc frumos îngrijit, cu un havuz bordat de 
„brotaci” de dimensiunea unei gâşte îndopate, din care, zi-
noapte, ţîşnea apă limpede-cristal. Parcul era dotat şi cu două 
terenuri de tenis şi un teren (tip maidan) pentru practicarea fot-
balului cu mingile de „cârpă”, cărora le cădeau pradă, în primul 
rând, ciorapii „patent” şi tot felul de textile expirate sau mai 
puţin expirate, pentru care eram adeseori certat cu străşnicie.
 Prima minge de fotbal „măsură mică”, cum ar fi astăzi 
o minge de volei, am primit-o când aveam 10-11 ani de la 
naşul Brătănescu, adusă de la Bucureşti; ea a produs senzaţie 
şi nu am dus-o decât o dată la terenul-maidan din parc, în rest 
mă jucam cu ea acasă sau o luam cu mine în vacanţă la Săcele.
 Adeseori mergeam să ne jucăm, fie în Parcul vechi, care 
era de câteva ori mai mare decât cel din centru, de lângă noi, fie 
pe câmpurile din preajma şanţului cetăţii, unde primăvara vânam 
păianjeni de pământ (tarantule), pe care îi extrăgeam din catacom-
bele lor cu ajutorul unui fir de aţă neagră de circa 40-50 cm, la ex-
tremitatea căruia prindeam un bob mai măricel, alungit, de ceară 
naturală. Parfumul de ceară excita pe păianjenul care îşi înfigea 
colţii în bob şi se lăsa astfel capturat.Ne lăudam apoi cu capturile, 
unele exemplare fiind de-a dreptul uriaşe, neştiind că bieţii păianjeni 
sunt cei mai buni prieteni ai noştri în lupta cu devastatoarele in-
secte (ţânţari, muşte şi alte lighioane dizgraţioase şi dăunătoare).
 Veneau în casa noastră şi colegii mei de şcoală primară 
(I-IV), copii ai lucrătorilor de la staţia de cale ferată şi gara 
Tighina, un important centru feroviar în acea vreme, cu trafic 
tridirecţional (Chişinău-Iaşi-Bucureşti, Basarabeasca-Galaţi, 
Tiraspol-Kiev-Moscova), cu care legasem temeinice prietenii, 
vizitându-i în casele şi gospodăriile lor, situate dincolo de am-
plasamentele feroviare, unde eram primit cu multă afecţiune 
de mamele lor, gospodine straşnice, cu cuptoarele veşnic în-
cinse, în care se pregăteau tot felul de delicatese ţărăneşti (în 
primul rând pâine şi plăcinte, ciorbe şi mâncăruri în oale şi 
strachini de lut, mâncate cu linguri de lemn), unde, adunaţi cu 
toţii în jurul unei mese rotunde, zvântam nu mâncam, fără mof-
turi cum făceam acasă, scoţându-l adeseori pe tata din sărite.
 Taţii acestor prieteni ai mei, toţi de origine rusă, veniţi şi 
stabiliţi aici la începutul secolului trecut, din raţiuni de serviciu la 
căile- ferate, de undeva din inima Rusiei, erau vorbitori de autentică 
limbă rusă, iar eu, printr-o miraculoasă chemare, m-am integrat, 
cred şi spre uimirea lor, într-o comunicare activă, aşa cum o făceam 
şi cu ai mei, bineînţeles în limba română. Toţi ştiau al cui sunt (fiul 
respectabilului domn avocat român Dumitru Cazacu) şi se minu-
nau că, aidoma progeniturilor lor, sporovăiam ruseşte liber şi dega-
jat, ca unul care aparţinea de când lumea bătăturii în care mă aflam.

 Senzaţional, mi-am dat seama mult mai târziu, a 
fost însă faptul că taţii acestor prieteni straşnici (perfect 
integraţi în viaţa acelor gospodării) erau fie meseriaşi în ate-
liere, fie mecanici sau fochişti pe locomotivele cu aburi şi, din 
când în când, ne duceau prin halele de reparaţii sau ne plim-
bau cu locomotivele de manevră. Acest fapt era de-a dreptul 
senzaţional şi  a avut un impact decisiv asupra evoluţiei copi-
lului reprezentat de mine atunci. Tata zâmbea „pe sub mustaţă” 
văzând-o pe mama îngrozită de nesfârşitele mele experimente 
şi „aventuri”, contribuţii, zic  eu, esenţiale la profilul normal al 
personalităţii unui băiat cu fireşti aspiraţii la o legitimă bărbăţie.
 Nu-mi amintesc ca mama să-şi fi sărbătorit vreodată 
ziua onomastică sau aniversară şi nici pe tata să şi-o o-
noreze pe cea aniversară, în schimb ziua de Sf. Dumitru căpăta 
anvergura unei zile naţionale, când, indiferent de ziua din 
săptămână, casa noastră se deschidea, în prima parte a zilei, tu-
turor prietenilor şi admiratorilor tatei (nu puţini la număr): co-
legi, colaboratori, vecini, clienţi sau meşteri care lucrau în casă.
 În biroul tatei şi în sufragerie se aranjau mese cu gustări, 
prăjituri şi vin alb şi roşu (nu se ofereau cafele), iar tata îşi primea 
„urătorii”. Nu lipseau de pe platourile cu gustări celebrul caşcaval 
de Dobrogea, pe care tata îl aducea din călătoriile sale, cred de la 
Bucureşti, sau îl primea din sursele directe ale mocanilor Feteşti 
sau Braşov, brânza de burduf, salamul de Sibiu, măslinele greceşti 
(mari de Volos), ghiudemul şi şunca de Praga de la celebrul meze-
lar din Tighina, Ivan Volodin, clientul tatei, un mare specialist, în 
magazinul căruia erai, pur şi simplu, uluit de diversitatea prepara-
telor, de aromele lor, dar şi de eleganta prezentare a acestora, icrele 
de crap şi ştrudelul cu mere şi brânză de vaci dulce cu stafide.
 Mama, în acest timp, era preocupată la bucătărie de 
masa de seară, când ne vizitau prietenii foarte apropiaţi, colegi 
de-ai tatei, prieteni, cumetri, naşii şi naşele noastre sau chiar unele 
dintre mătuşi, surorile tatei, în special cele din Brăila şi Ploieşti.
 Tata în asemenea situaţii era un amfitrion fără egal – 
întreţinea magistral, plin de umor, orice tip de conversaţie într-
o extensie care îmbrăţişa amintirile copilăriei, adolescenţei şi 
studenţiei sale la Budapesta şi Viena, cultura europeană, valo-
rile universale, dar şi numeroasa familie a vinurilor Basara-
biei, considerate de tata adevărate minuni ale ampelografiei.
 Participau la această sărbătoare şi copiii pri-
etenilor noştri, masa copiilor fiind aşezată într-o cameră 
vecină cu sufrageria, tocmai pentru respectul faţă de univer-
sul preocupărilor vârstei (vârstelor)  noastre. Desigur, co-
municarea dintre cei mari şi cei mici nu era întreruptă nici 
o clipă, dimpotrivă, dar „baza” era „structural” diferită.
 Se respectau cu sfinţenie sărbătorile de Paşte şi Crăciun, 
cu post prealabil de o săptămână la începutul perioadei de post şi 
o săptămână înainte de Paşte sau Crăciun. Postul era şi el, într-un 
fel, o bucurie, iar pentru o gospodină de talia mamei însemna nu 
doar un alt fel de regim alimentar, ci şi o provocare transformată 
într-o victorie de priceperea şi harul unui artist în ale gastronomiei.
 Tighina era un rai al pescăriei şi legumelor, al uleiului 
din floarea-soarelui, gustos şi parfumat, iar mama a fost o meşteră 
neîntrecută în prepararea ciorbelor de toate felurile; era un fel 
de lider al doamnelor care organizau şi supravegheau activitatea 
societăţilor de caritate, hrana asistaţilor, iar o dată sau de două 
ori pe lună mama chiar gătea, ajutată de personalul unui azil de 
bătrâni, recunoscut pentru calitatea asistenţei acordate. Atunci, cu-
conetul din anturajul mamei venea să guste sau chiar să mănânce 
din bucatele pregătite de mama. Era, de fapt, o recunoaştere a 
competenţei de gospodină de excepţie, care pe mama o încânta, iar 
eu nu-i respect doar nobila amintire, ci chiar i-am moştenit o fărâmă 
din acest minunat har. Ce punea mama pe masă în zilele de post?
 Ciorbele de legume cu varză, sfeclă roşie şi cartofi 
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(bineînţeles şi cu legumele de bază: ceapă, morcovi, ardei, uscate 
sau chiar conservate, pătrunjel, etc.), acoperite cu deliciosul bu-
lion, fiert în septembrie, în uriaşele cazane, în curte, şi păstrat în 
sticle în pivniţa noastră, tot felul de ghiveciuri, păstrate în cutii 
de tablă pe care le ermetizau tinichigii anume chemaţi la vremea 
pregătirii conservelor, peşte prăjit, în general crap şi somn, ştiucă 
umplută, iahnie de fasole şi fasole bătută, cu ceapă şi înnobilată 
cu boia de ardei puţin picantă, pe care mama o cumpăra vara de 
la secuii veniţi la târgurile de fiecare luni la Cernatu, sarmale de 
post cu orez, legume şi stafide, ardei umpluţi cu orez şi legume, în 
varianta caldă şi rece, delicatesă după care noi, copiii, ne dădeam 
în vânt, vinete frecate cu ulei şi vinete marinate şi câte și mai 
câte nu ştia mama să facă, încântându-ne pe toţi, dar mai ales pe 
mocanul de tata. O delicatesă aparte, prin modestia ei, dar şi prin 
gustul delicios, erau cartofii fierţi în apă minimă, bine zvântaţi 
şi apoi stropiţi (bine presăraţi) cu ceapă prăjită. Pur şi simplu ne 
băteam pe ei şi niciodată, oricât ar fi fost de mulţi, nu erau în-
deajuns.
 În prima săptămână a postului de Crăciun, se deschideau 
şi gavanoasele cu magiun de prune, deşi aveam o sumedenie de 
asemenea recipiente pline cu dulceţuri de caise, pe care, pur şi 
simplu, le ignoram. Beam seara ceai cu pâine proaspătă (eu întot-
deauna preferam pâinea neagră, îndeosebi cea de secară), magiun 
parfumat de prune şi nuci pe care mama le prăjea puţin în cuptor, 
iar, înainte de ceaşca (ceştile) cu ceai, mâncam scrumbie cu ceapă 
şi untdelemn, în care muiam pâinea pufoasă, aromată, o vânătă 
umplută cu legume, cum n-am mai mâncat de atunci, cartofi copţi 
şi ei puţin muiaţi în untdelemn, măsline greceşti şi, la urmă, ne-
lipsita halva cu care, eu cinstit vorbind, în acea vreme nu mă prea 
aveam.
 Uite că era să uit să amintesc de bunătăţile pe care mama 
le pregătea de Sfântul Dumitru: nelipsitele salate cu minuscule 
inserţii de piept de pasăre sau rasol de vită, icrele de crap sau 
ştiucă, sardelele Robert, caşcavalul de Dobrogea şi brânza de 
Brăila cu „purici” (mici seminţe negre, foarte aromate), câteva 
tartine cu icre negre şi roşii (dar mai ales negre), produs care 
la Tighina îl aflai zilnic la piaţa de peşte evreiască, neapărat 
răciturile de cocoş sau curcan, limpezi, transparente „Zeiss-
Jena”, jambon, pregătit de mama şi afumat la domnul Volodin, 
mezelarul, iar, apoi copt în aluat în cuptorul de pâine, după care 
venea nelipsitul curcan, de fapt o curcă îndopată, umplută cu 
mere, specialitatea casei, mult aşteptat deliciu, pe care mama îl 
oferea cu nedisimulata mândrie a maestrului. Trebuie să recunosc 
că o friptură de curcan savuroasă ca cea pregătită de mama nu am 
mâncat niciodată şi nicăieri. Cuţite lungi, păstrate anume pentru 
ritualul felierii, ascuţite „brici”, intrau în funcţie, mânuite tot de 
mama, iar mai târziu de fratele meu, Constantin, oferind fiecărui 
oaspete segmentul dorit, însoţit de măr copt şi el în tavă, odată cu 
curcanul, stropite cu sosul delicios, cules din tavă într-o sosieră. 
Nu se ofereau în casa noastră alte soiuri de fripturi în asemenea 
ocazii. Curcanul avea şi o valoare simbolică, semnificând şi su-
bliniind solemnitatea, iar această cutumă a preluat-o familia mea , 
n-aş zice fără succes, dar totuşi neadusă la nivelul performanţelor 
mamei. Mai nou, m-am modernizat prin achiziţia unui cuptor 
electric, ale cărui performanţe sunt remarcabile, neatestate însă, 
încă, în domeniul artei frigerii curcanului.
 Urmau dulciurile, aşteptate îndeosebi de copii, secvenţă 
a mesei în care mama îşi reconfirma vocaţia de mare gospodină 
cu tortul de ciocolată, minune descinsă dintr-o „ancestrală” 
reţetă, şi ştrudele cu mere, o piesă „de vis” a patiseriei de casă de 
odinioară, şi o altă specialitate, cu nucă şi dulceaţă de trandafiri, 
la care mama ţinea în mod deosebit.
 Domnii închinau în continuare cu Cabernet Sauvignon 
Heindereinch, Aligote, specialităţi ale vinurilor dealurilor Tighi-

nei, iar doamnele (unele dintre ele) se delectau cu ceai „Kiahta”, 
servit în pahare subţiri, susţinute de suporturi de argint sau alpaca.
 De Crăciun, în Ajun şi în prima zi, nu mergeam nicăieri, 
arareori veneau la noi naşii, care nu aveau copii, aşteptam 
colindătorii, de care ai mei se bucurau nespus, fiind foarte darnici 
cu ei, iar eu, în anii dintâi ai vieţii, îi invidiam şi abia aşteptam să 
ajung ca ei. Când mi-a venit rândul (eram prin clasa II-IV), eve-
nimentul mi s-a părut măreţ, iar pregătirile (învăţarea colindelor, 
confecţionarea stelei, a buhaiului, dar mai alesa harapnicului), au 
rămas momente care au jalonat decisiv mutaţiile de pe traiectoria 
emancipării mele de flăcăiandru.
 Înaintea plecării la colindat, în Ajunul de Crăciun, în 
casa noastră se desfăşura ritualul „cinei de Ajun”, când toate 
erau pregătite de o asemenea manieră încât, la apariţia pe cer a 
Luceafărului, mama să aştearnă masa din sufragerie cu o faţă de 
masă anume (care era folosită doar cu acest prilej), iar pe masă să 
aşeze 12 feluri de mâncăruri de post şi, bineînţeles, tacâmurile de 
rigoare (chiar vreo două-trei în plus). Dacă plecam la colindat de 
la noi, ne adunam toţi în jurul mesei, cineva rostea „Tatăl nostru”, 
gustam din bunătăţile de pe masă, apoi „o tuleam” la colindat. Pe 
unde umblam, masa era întinsă la fel, iar gazdele ne îmbiau cu ce 
era pe ea. Noi, copiii, nu prea ne îmbiam cu bunătăţile aşezate în 
farfurii, tăvi şi platouri, primeam în schimb bomboane, colăcei 
şi chiar bani. De îmbrăţişări delicat parfumate, ce să mai vor-
besc! Oamenii erau darnici pe atunci, generoşi şi, când făceam la 
sfârşitul colindatului socotelile, n-aş zice că nu deveniserăm mici 
bogătaşi.
 Ce se punea totuşi pe masă printre cele 12 feluri la 
tradiţionala masă de Ajun? În primul rând plăcintele cu varză şi 
cartofi, măsline, ghiveciuri, scrumbie cu ceapă, icre de ştiucă şi 
crap, peşte prăjit, ciuperci în diferite ipostaze, vinete tocate şi fre-
cate cu ulei, grâu fiert cu nuci şi miere, salate cu cartofi, ceapă şi 
măsline, fasole bătută cu ceapă, plăcinte cu magiun, ardei umpluţi 
cu varză murată.
 Peste tot, în aceste zile, se revărsau cornuri ale abundenţei; 
desigur, erau şi oameni sărmani, cine ştie prin ce împrejurare 
ajunşi în asemenea situaţie, dar oamenii erau buni şi nimeni nu 
era uitat, pierdut din vedere. 
 Sărbătorile sfintelor Paşti deveneau o altă sursă de 
străluminare sufletească, când urmam cu sfinţenie suita sfintelor 
taine ale spovedaniei, împărtăşaniei, asistam la liturghiile şi sluj-
bele din Săptămâna Mare, la Slujba Învierii, unde mergeam in 
corpore, după care veneam acasă, iar eu cu mama (asta se întâm-
pla la Tighina) umpleam un paner cu toate bunătăţile de la masa 
de Paşti – ouă roşii, jambon copt în pâine (în cuptorul de pâine), o 
bucată de friptură de miel, cozonac, o bucată de caşcaval sau caş 
proaspăt şi, neapărat, o sticlă cu vin şi plecam din nou la catedrală 
unde, aşezaţi roată în curte, în jurul bisericii, aşteptam sfinţirea 
bucatelor. Ne întorceam în zori fericiţi, în triluri de privighetori, 
de care parcul din faţa casei noastre nu ducea lipsă. Ne culcam 
o oră-două, după care mama punea masa de Paşte, ciocneam un 
ou roşu şi gustam un pic din jambonul „intrat în procesare” chiar 
imediat după Crăciun sau Anul Nou (o poveste întreagă). Con-
dimentat, afumat cu ştiinţă şi mare pricepere, el se cocea apoi 
în cuptorul de pâine în interiorul unei mingi de aluat, devenit o 
pâine imensă. De gust!? Specie dispărută! Recent, am citit într-o 
revistă maghiară că în Ungaria a renăscut tradiţia „jambonului de 
Paşte”, pregătit de meşteri mezelari specializaţi în delicatese ale 
gastronomiei ţărăneşti, astăzi regretabil date uitării de producţia 
alimentară puternic industrializată.
 Mi-aş fi dorit, dar de data aceasta am cam întrecut măsura, 
să evoc dragile amintiri ale seninătăţii serilor noastre de familie, 
când tata ne povestea de copilăria sa săceleană, de minunatele 
sale relaţii cu cele cinci surori mai mari, toate absolvente ale gim-

• In Memoriam
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naziului maghiar, cum erau treburile pe atunci, devenite distinse 
soţii de negustori, toate iubitoare deopotrivă de carte şi treburi 
gospodăreşti, întemeietoare de familii temeinice, mame ale ce-
lor 11 veri şi o verişoară, unul mai frumos şi mai plin de haz 
decât celălalt. Aşa a fost neamul ăsta al lui Cazacu – vesel, opti-
mist, deschis înnoirilor, mereu în frunte, fie ei economişti, ofiţeri 
superiori, arhitect, artist plastic de renume, aviator, profesor şi 
cercetător lingvist, jurist, medic, sportiv de performanţă.
 Biroul tatei de la Tighina adăpostea jumătate din biblio-
teca noastră beletristică care, iar, împărţea spaţiul cu valoroasa 
bibliotecă juridică în care tata îşi păstra şi cursurile universitare 
de la Budapesta şi Viena. La fiecare deplasare la instanţele supe-
rioare (Curtea de Apel şi cea de Casaţie de la Chişinău şi Bucureşti), 
tata se înapoia cu noi achiziţii. Citeam în casă toţi de la Creangă, 
Caragiale (schiţe), Rebreanu, Sadoveanu, Gib Mihăescu, Horten-
sia Papadat-Bengescu la Cehov, Gogol, Turgheniev, Dostoievski 
(tata şi fratele meu), Jules Verne, Alex. Dumas, Jack London, 
iar seara se comenta, se şlefuiau înţelegerile, se puneau la punct 
ideile. Sunt fericit că în copilăria mea n-am apucat „explozia” 
televiziunii, ci doar începuturile radio-ului, de care însă nu abu-
zam, fără ca acest lucru să semnifice vreo interdicţie. Frecventam 
spectacolele în turneu ale teatrelor bucureştene şi ale Naţionalului 
din Iaşi, din care îmi amintesc cu plăcere evoluţiile lui George 
Vraca, în „Faust” şi „Hamlet”, pe cele ale Mariei Filotti, Luciei 

Sturdza-Bulandra şi Mişu Fotino, în Papa Lebonard, pe Constan-
tin Ramadan şi Miluţă Gheorghiu, în Coana Chiriţa. Ne ducea 
tata şi la spectacolele „Cărăbuşului” lui Constantin Tănase, care 
mi-au săpat adânc în amintiri icoanele marilor actori care au fost 
Stroie şi Vasilache, adorabilele Elena Burmaz, Maria Vauvrina, 
Gina Patrichi, Titi Botez.
 În zilele lui bune (când supărările încă nu i-au dat primele 
lovituri), tata ne învăţa să cântăm cântecele studenţiei lui: „O, 
vis al vieţii studenţeşti”, „Somnoroase păsărele”, „Pe Mureş şi 
pe Târnave”, „Gaudeamus”, cântecul de origine niponă „Oo Ni-
codemo o cera kumkvai”, „Teiul” (Schubert). Tata avea un glas 
frumos, cald, antrenat la liceul ortodox-român (astăzi „Şaguna”), 
unde cântecul la petreceri era în mare cinste, deprindere continuată 
la cercul studenţilor români „Petru Maior” de la Budapesta şi la 
„România Jună” de la Viena.
 Ascultam la patefon discuri cu înregistrările lui Traian 
Grozăvescu, Carusso şi Fiodor Şaliapin. Cultura muzicală, din 
păcate, nu am reuşit să mi-o formez decât odată cu anii studenţiei, 
la Bucureşti.
 O, Doamne, câte ar mai fi de spus despre draga mea fami-
lie şi minunaţii mei părinţi!. Din păcate, ar fi nedrept să „fur” din 
spaţiul cuvenit şi celorlalţi colaboratori ai revistei noastre, tot mai 
interesante şi mai îngrijit redactate.
 Pe curând.

• In Memoriam

ASTRA -150 

SĂCELENI  ÎN  SLUJBA  NĂZUINŢELOR
CULTURALE  ALE  ROMÂNILOR  ARDELENI

Prof. Liviu Dârjan
Preşedintele despărţământului „Fraţii Popeea”

Săcele – Braşov

n cartea sa „Chipuri din Săcele”*, profesorul univer-
sitar dr. George Moroianu (1870-1945) aduce câteva 
informaţii interesante, în opinia noastră, făcând referire 

la anii studenţiei lui Avram Iancu petrecuţi la Cluj, iar cu această 
ocazie autorul menţionează şi grupul de tineri români care stu-
diau acolo, fiind cu toţii apropiaţi cauzei sfinte pentru care lupta 
Crăişorul Munţilor Apuseni în acei ani  de vâltoare, incertitudine 
dar mai ales într-o epocă de redeşteptare naţională pentru românii 
ardeleni. 
 În cele ce urmează vom reda câteva pasaje din capitolul 
intitulat„Părintele Radu” (pag. 124-187, “Chipuri din Săcele”, 
ediţia a doua, 1995), unul dintre cele mai antrenante din memo-
rialistica citată: „Părintele Radu Popeea fusese unul din preoţii 
cu carte din Ţara Bârsei şi ca student în drept la Cluj hrănise 
cu însufleţirea tinereţii lui, - împreună cu alţi tineri români de 
ispravă din acest timp” – flăcările revoluţiei române de la 1848. 
Părintele Radu fusese în acel an de deşteptare naţională, la vârsta 
numai de douăzeci şi unu de ani, unul din tribunii lui Avram Iancu 
în armatele de pe Târnave. Mai fuseseră tribuni de-ai lui Iancu şi 
alţi tineri din Săcele, [...] cum au fost: fratele său Neagoe Popeea 
(episcopul de mai târziu al Caransebeşului şi membru al Acad-
emiei Române). Neagoe Popeea fusese tribunul Branului [n.n. 
îl avea drept vicetribun pe Aron Moşoiu (1801-1856), bunicul 
generalului Traian Moşoiu]. Mai sunt citaţi Aprianu (Oprea) Mo-
roianu, tribun tot pe Târnave, Constantin Secăreanu, viitor avocat 
la Braşov, Ion Raţiu de la Turda – conducătorul memorandiştilor 
de la 1892 şi alţii. George Moroianu continuă: „Într-adevăr, mai 
erau înscrişi la drept şi filosofie la Cluj şi alţi vreo treizeci de 
tineri români din diferite ţinuturi ale Ardealului şi de prin părţile 
ungurene. Unii din ei cu conştiinţa naţională mult mai scăzută 

– cum povesteşte mai târziu episcopul Popeea în cartea sa «Me-
morialul lui Şaguna» şi care abia ştiau ceva româneşte. Cei mai 
mulţi dintre aceştia aveau răul obicei acasă la ei, de unde veneau, 
să vorbească între ei şi în familiile lor, numai ungureşte. Tinerii 
care veneau din jurul Braşovului, din Ţara Bârsei, vorbeau o 
limbă neaoş românească de să-i fi tot ascultat cât de frumos vor-
beau ...”.
 La Cluj mai studiau pe-atunci viitorul istoric şi om de 
aleasă cultură Alexandru Papiu Ilarian, fraţii gemeni Zaheu şi 
Iosif Hodoş, Alexandru Bohăţel şi alţii. 
 „Însufleţiţi de idealul naţional – continuă memorialistul 
– tinerii universitari din Cluj, convinşi că numai printr-un spirit

Î
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de unire naţională şi o stăruitoare muncă culturală românescă 
pot sluji treburile neamului nostru asuprit, au întemeiat la 1846 
o Societate de lectură denumită”AURORA”şi o revistă scrisă de 
mână şi intitulată „ZORILE” care umbla cu pază printre dânşii. 
Revista adăpostea în coloanele ei probleme literare şi sociale. 
Preşedinte de onoare al societăţii era Alexandru Bohăţel – cel 
mai în vârstă dintre ei – iar preşedintele activ (n.n. executiv) Nea-
goe Popeea, viitorul episcop al Caransebeşului, secretar fiind Al. 
Papiu Ilarian, viitorul renumit istoric. Aceştia erau sufletul re-
spectivei asociaţiuni tinereşti ...”
 Societatea literară de la Cluj  era o adevărată tribună de 
luptă pentru afirmarea şi apărarea limbii române şi a drepturilor 
românilor din Ardeal nesocotite de veacuri de către vremelnicii 
lor asupritori.
 Moroianu relatează, în continuare, o întîmplare ce s-a 
consumat cu prilejul morţii unuia dintre tinerii studenţi români 
din Cluj : ”Atunci aceştia au hotărât s-o rupă cu trecutul şi unul 
din ei să vorbească la groapa celui răposat în limba românească. 
Până atunci nu se mai văzuse aşa ceva, căci mai înainte românii 
trebuiau să vorbească pentru cei răposaţi ai lor numai ungureşte 
[...]”. Tinerii au însărcinat pe preşedintele lor, săceleanul Nea-
goe Popeea să ţină un discurs la groapa colegului lor prematur 
răposat.: Şi, G. Moroianu continuă: “Toţi românii s-au dus în 
grup la cimitir, şi când, după binecuvântarea preotului român, 
Neagoe Popeea a rostit cu glas puternic cele dintâi cuvinte 
româneşti de rămas bun de la cel adormit în Domnul, deodată 
în sânul studenţilor maghiari care şi ei erau în oarecare număr 
de faţă la înmormăntarea camaradului lor român, - s-a ridicat 
un strigăt puternic împotriva celui care a cutezat să vorbească 
româneşte “A urmat o încăierare în toată regula, unde, din spirit 
de solidaritate “Radu Popeea, cu Aprianu Moroianu, cu Papiu 
Ilarian, care deşi  mic de statură era vârtos şi la asemenea eveni-
mente nefericite lovea cu strâşnicie cu pumnul, aşa că-l ştiau toţi 
de frică şi se temeau de el…”Colegii au făcut zid de apărare cu 
piepturile lor protejându-l pe vorbitor aşa încât loviturile celor 
înfuriaţi nu l-au ajuns.
 Dacă ni se permite, am avansa ideea după care Societa-
tea literară a românilor care studiau la Cluj, în preajma revoluţiei 
de la 1848, a fost – alături de marea operă a corifeilor Şcolii Ar-
delene şi a cărturarilor de la Blaj,”o solidă cărămidă” aşezată la 
edificiul Asociaţiunii ASTRA de la a cărei fondare, la  Sibiu în 
23 octombrie, 4 noiembrie ,1861, sărbătorim anul acesta Jubileul 

celor 150 de ani puşi în slujba unităţii culturale şi spirituale a nea-
mului românesc, a identităţii sale exprimate admirabil prin limbă, 
literatură, port şi obiceiuri, tradiţii, prin cântec şi joc popular,prin 
credinţă şi vrere întru progres şi bunăstare.
 Astra nu a fost şi nu este numai a românilor ardeleni. Ea 
este deopotrivă a muntenilor şi moldovenilor, a bănăţenilor, a ba-
sarabenilor şi a bucovinenilor, a tuturor celor care vorbesc şi simt 
româneşte.
 Tocmai de aceea, românii au datoria sfântă, prin legământ, 
de „a nu uita unii de ceilalţi”, iar mama lor ocrotitoare, de-un se-
col şi jumătate încoace, se numeşte,simplu: ASTRA.
 Nu putem trece cu vederea manifestarea emoţionantă 
care a avut loc anul acesta la 16 iulie, Sărbătoare dragă  inimilor 
săcelenilor dintodeauna – SÂNTILIA –care  a debutat cu un 
eveniment important ce a reunit la sediul Bibliotecii municipale 
“Victor Tudoran” de la Săcele un public interesat,  alcătuit mai 
ales din membri ai asociaţiilor culturale  ASTRA şi IZVORUL, 
oficialităţi locale şi judeţene, cu toţii asistând la ceremonia dezve-
lirii şi sfinţirii unei plăci comemorative , fixate pe faţada bibliote-
cii, având următorul conţinut :  
 „150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii ASTRA – 
Sibiu 1861 - , factor determinant al menţinerii identităţii cul-
turale şi spirituale a românilor”
 A urmat apoi un Simpozion, precedat de un memento 
din muzica clasică, scoţându-se în evidenţă rolul şi importanţa 
Asociaţiunii ASTRA, ctitorie a marelui Ierarh ANDREI ŞAGUNA 
şi a pleiadei cărturarilor ardeleni ce i-au stat în preajmă. Cu această 
ocazie a fost lansată şi cartea lui Victor Carpin “Săcele aşezare 
milenară”, o interesantă evocare a vieţii mocanilor săceleni şi o 
elocventă  ilustrare a specificului local. Asistenţa a luat cunoştinţă 
de faptul că, în această toamnă la Blaj şi Sibiu, vor avea loc im-
portante Serbări omagiale care vor cinsti strădania şi jertfa lun-
gului şir de personalităţi care şi-au închinat întreaga lor viaţă şi 
activitate nobilului ideal al propăşirii românilor prin cultură.
 Nutrim un sentiment tonic de mândrie naţională la gândul 
că alături de marele figuri care au susţinut Asociaţiunea ASTRA, 
săcelenii noştri au fost întotdeauna nişte spirite ardente în dorinţa 
şi voinţa lor ca naţia română să atingă progresul prin economie, 
cultură şi credinţă.
 Acest deziderat rămâne în continuare unul imperios nece-
sar alături de liantul unităţii culturale a tuturor românilor.

• In Memoriam

* George Moroianu, „Chipuri din Săcele”, 1938-Fundaţia „Principele Carol”, premiul Academiei Române
Lucrerea a apărut în ediţia a doua, în anul 1995, ISBN 973-96352-6-1, editată de Primăria oraşului Săcele, fiind îngrijită şi cu un Cuvânt înainte de Liviu DÂRJAN. 
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PROFESOARA HORTENSIA MOLDOVAN (născută OVESEA)
(1930-2011)

upă o grea şi îndelungată suferinţă, luni 2 mai 2011, ne-a părăsit distinsa doamnă profesor HORTENSIA MOLDOVAN, la 
vârsta de aproape 81 de ani şi la numai şase ani de la decesul iubitului ei soţ, profesorul Andronic Moldovan, personalitate 
de prim rang a intelectualităţii săcelene. Provenind dintr-o familie de înstăriţi negustori braşoveni, Hortensia Ovesea a urmat 

ştiinţele naturii şi geografia şi a rămas o conştiinţă vie în memoria săcelenilor, 
deoarece ani îndelungaţi a fost profesoară şi directoare la Şcoala Generală Nr. 1 
din Baciu, iubind cu devotament copiii pe care i-a învăţat să îndrăgească munca şi 
creaţia dătătoare de bunuri materiale şi spirituale. 
 Iubitoare a plaiurilor săcelene şi membru activ al A.C.S. „Izvorul” din localitate, 
personalitate educată admirabil, generoasă şi deosebit de agreabilă în discuţiile 
cu interlocutorii, doamna profesoară Moldovan va rămâne un exemplu grăitor de 
slujire a nobilelor idealuri de adevăr, frumos şi loialitate în spriritul adevăratei 
educaţii puse în slujba generaţiei sale. Săcelenii îi vor păstra o vie amintire alături 
de cea a soţul său, reputatul profesor Andronic Moldovan.
 Dumnezeu s-o odihnească în pace! 

Prof. Miklos Levente

D

S-A PETRECUT, PLECÂND DE LA NOI
 SPRE CELE ETERNE, DR. ANDREI BARKO

plecat dintre noi, parcă prea zorit chemat spre orizon-
turile veşniciei, un om minunat, un spirit ales, un mare 
meşter al sănătăţii semenilor săi, dar mai ales a copiilor 

acestora, doctorul Andrei Barko.
 A plecat dintre noi un autentic gentleman, specie din ce 
în ce mai rară în ambianţa acestui început de secol, ameninţată, 
din ce în ce mai serios, cu extincţia, un om pe al cărui chip te 
surprindea cât de limpede îi era zugrăvită bunătatea şi iubirea de 
oameni. De copii ce să mai vorbesc! A fost un medic iubit de co-
pii, aşteptat cu drag lângă pătuţul în care îşi aşteptau prietenul ce 
le va alina suferinţa. 
 A plecat spre cele eterne, într-o lume mai bună, un om 
care şi-a onorat exemplar jurământul lui Hipocrat din Kos, adop-
tat de toţi tinerii medici la început de drum în exercitarea acestei 
nobile profesii şi arte, mărturie de credinţă şi devoţiune absolută 
faţă de cei aflaţi la vreme de cumpănă şi grea încercare a stării lor 
de sănătate.
 Admiraţia, respectul şi afecţiunea pe care le-am purtat 
şi le voi purta mereu doctorului Andrei Barko îşi au originea în 
aleasa sa educaţie, primită în primul rând, în familia distinsului 
său părinte, învăţătorul Andrei Barko, învăţătorul de luminoasă 
amintire de la şcoala elementară maghiară din Baciu.
 Elev eminent al colegiului „Miko” din Sfântu Gheorghe, 
devine în toamna anului 1947 student al Facultăţii de Medicină 
din Târgu-Mureş, împlinindu-ţi astfel un ideal, un vis al anilor 
adolescenţei.
 Discipol al unor remarcabile personalităţi aparţinând 
ştiinței medicale din acele vremuri, profesorii Pál Dóczy, Fran-
cisc Oból şi Tibor Puskas, dr. Andrei Barko funcţionează în primii 
ani de la absolvire la circumscripţiile de specialitate din oraşul 
Victoria, după care, în 1955, se stabileşte la Săcele.
 Devine în cel mai scurt timp o personalitate cunoscută 
şi respectată în peisajul ocrotirii sănătăţii din Săcele, remarcat nu 
doar pentru deosebita sa pricepere şi competenţă, ci şi pentru so-
licitudinea şi omenia manifestate faţă de cei aflaţi în suferinţă, dar 
şi faţă de fireasca îngrijorare şi, adeseori,  chiar panică a părinţilor. 

Eleganţa comportării sale, bunăvoinţa, atenţia cu care trata fiecare 
caz în parte, îndrumările oferite tinerilor părinţi, privind îngrijirea 
copiilor, i-au atras nu doar simpatia, dar şi unanima preţuire a tu-
turor săcelenilor, care l-au îndrăgit sincer pe tânărul şi priceputul 
medic, devenit o speranţă în ceas de cumpănă a fiecărui părinte.
 Un bărbat frumos, cu alură sportivă, elegant şi îngri-
jit exemplar, purta cu delicată discreţie un suflet deschis larg 
comunicării oricărui virtual interlocutor, un suflet  optimist, iubi-
tor de frumos în toate ipostazele sale, cu deosebite sensibilităţi, 
în egală măsură  pentru cuvântul scris, dar şi pentru muzică. 
Doctorul Andrei Barko ne-a lăsat amintirea unui intelectual prin 
vocaţie, un model pentru toate generaţiile care, într-un fel sau 
altul, veneau în contact cu el. Admirabil om de lume, fermeca 
în societate prin comportament, umor şi maniera eleganţei trăirii 
momentului de destindere.
 Am avut fericirea, în tinereţea noastră, să trăim şi clipe 
oarecum inedite, când nu a pregetat să se alăture echipei de teatru 
a comunităţii maghiare din Săcele care a pus în scenă opereta lui 
Szirmayi „Contele Mişka”, realizare de mare succes și răsunet în

A
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societatea acelor vremuri (1958). Nu întâmplător, alături de distinsa sa doamnă, au interpretat rolul unui cuplu aristocratic din peisajul 
evocat de textul operetei.
 În anul 1956 s-a căsătorit cu distinsa profesoară de limba şi litera-
tura maghiară Anika Barko de la secţia maghiară a liceului din Săcele.
 Petrecerea pe ultimul drum, sub auspiciile unei generoase seninătăţi 
şi a cerului adânc, de sfârşit de august, în prezenţa a sute de săceleni – pri-
eteni, foşti pacienţi adulţi şi copii, maghiari şi români, marea de flori au con-
stituit prilejul unui sincer şi afectuos ultim omagiu, al manifestării respectului 
profund pe care săcelenii l-au adus unui om puternic, luminat de harul iubirii 
de oameni.
 Fie ca exemplul lui să rămână viu în rândul tinerilor săi confraţi 
de breaslă care, aidoma doctorului Barko, să cinstească cu demnitate 
tradiţionalul jurământ al lui Hipocrat din Kos, rostit de medicinişti la cursul 
solemn de încheiere a cursurilor universitare.
 Dormi în pace, prieten drag, fie-ţi memoria binecuvântată!

August 2011
Prof. univ. Dr. Dimitrie Cazacu

CREDINŢA LUI EMINESCU

Cine citeşte critică şi istorie literară eminesciană rămâne 
surprins de cel puţin două tendinţe, explicabile, la urma 
urmei, fiecare în felul ei, ori prin neînţelegerea locului 

special pe care îl are preocuparea pentru cele ale credinţei în op-
era lui Eminescu, ori prin supralicitarea unor aspecte în dauna 
altora. Este totuşi o distanţă prea mare între a-l crede pe Eminescu 
ateu şi a-l propune pentru... trecerea în rândul sfinţilor (este şi o 
asemenea opinie, să nu-i zicem altcumva).
 Tudor Vianu (Poezia lui Eminescu, 1930, cap. 
Luceafărul), ponderat sau poate doar prudent (în epocă se 
înregistrează o carte care îl contrazice categoric), afirmă: „Poate 
că dacă elanul către Dumnezeu ar fi devenit disciplina fiinţei 
sale, o ultimă căldură binefăcătoare ar fi transformat pesimis-
mul său în speranţă şi gândul către imobilitatea lumii în năzuinţa 
către perfecţiunea ei”, însă, aşa cum stau lucrurile, „sub valurile 
sensibilităţii sale, uneori vulcanice, alteori molcome şi dulci, 
simţim adâncul unei mari răceli”. Criticul vorbise despre „struc-
tura tripartită a lumii”, vizibilă în Luceafărul (om, stea, Dum-
nezeu), dar, în loc să adâncească ideea pe linia unei apropieri de 
viziunea creştină asupra existenţei, rămâne la moda vremii de a 
explica totul prin filosofia lui Schopenhauer. Obnubilând ceea ce 
ar fi izvor creştin la Eminescu, Vianu creionează un portret inte-
rior al poetului din care elimină tocmai substanţa care deschide 
orizonturile metafizice. 
 Pentru Pompiliu Constantinescu, altfel un critic sagace, 
M. Eminescu este, nici mai mult nici mai puţin, „poet păgân” 1, 
dar „un poet al pământului nostru, legat de matca tradiţiei prin 
atâtea fire”; nu este un poet creştin, ortodox, „totuşi este al nostru, 
este cel mai cuprinzător geniu individual de geniu colectiv, fără 
să fie mistic creştin sau ortodox tematic”; ba, mai mult, „nu poate 
fi creştin, ci păgân, fiindcă nu cunoaşte nici un păcat, care este o 
frână în scrutarea Existenţei” (!) 
 Citind asemenea afirmaţii, e greu să credem, de nu i-am 
cunoaşte activitatea, că autorul nu se joacă de-a critica, punând 
de-a valma supoziţii şi sentinţe, concluzii pripite şi afirmaţii care 
se bat cap în cap, când nu sunt de-a dreptul aberante.
 Ioana Em. Petrescu, unul din cei mai prestigioşi emi-
nescologi din ultimele decenii ale secolului trecut 2 vede în Emi-
nescu un ateu şi, comentând, între altele, postuma Demonism, 
crede că poetul prezintă „o lume în care umanitatea, jucărie a 
răutăţii divine (s.n.-O.M.), oferă zeului plictisit spectacolul com-

ic al ambiţiilor ei neputincioase”, fiinţele demonice ar fi „core-
spondentul uman al răutăţii divine (...) care au înţeles că puterea 
e condiţionată de nedreptate şi că pârghia e răul...”
 Îl recunoaştem cu greu pe Eminescu „al nostru” în 
aceste oglinzi de lectură. Este de necrezut că poetul care scrie 
Rugăciune, Colinde, colinde, Răsai asupra mea... ş.a. poate fi 
ateu, păgân, rece faţă de Dumnezeu. „Este Eminescu un necred-
incios? se întreabă Nichifor Crainic 3. Şi răspunsul vine de îndată: 
„Dacă zig-zagurile sale filozofice şi etice ne-ar îmbia să admitem 
această grozăvie, priveliştea sufletului său absorbit în cea mai 
fierbinte rugăciune ne umple de un sfânt fior şi ne determină să-i 
recunoaştem înălţimea spirituală. Cine se roagă să fie credincios 
nu poate fi un necredincios (trimitere la poezia Răsai asupra 
mea..., n.n. - O.M.) Cine şi-a pierdut credinţa şi speranţa, dar le 
cerşeşte înapoi ca daruri de la Dumnezeu, nu poate fi necredin-
cios. Când Eminescu se spovedeşte în rugăciune spunând: Eu nu 
mai cred nimic şi n-am tărie, e ca şi cum ar repeta în alţi ter-
meni cuvântul din Evanghelie: Cred, Doamne, ajută necredinţei 
mele...”
 Dar în faţa unor construcţii critice mai mult sau mai puţin 
subtile, mai mult sau mai puţin convingătoare, rămâne mărturia 
peremptorie a operei, în oricare latură am deschide-o, fie poezie, 
fie proză, fie jurnalistică. Iată un răspuns celor care, în vremu-
rile de acum, contestă credinţa noastră şi formele prin care ea se 
manifestă: „... cine nu ne lasă să fim ceea ce suntem a rupt-o cu 
conştiinţa noastră naţională şi cu simpatiile noastre intime, oricât 
de bune ar fi relaţiile lui internaţionale cu statul nostru...” 4 Biseri-
ca noastră este „păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre”, 
aşadar „Cine-o combate pe ea şi ritualele ei poate fi cosmopolit, 
socialist, nihilist, republican universal şi orice i-o veni în minte, 
dar numai român (s.a. – M. E.) nu e” ; „Noi, popor latin de confe-
sie ortodoxă, suntem în realitate elementul menit a încheia lanţul 
dintre Apus şi Răsărit...” 
 2. Credinţa lui Eminescu nu trebuie căutată numai în opera 
poetică. Chiar şi acolo, a trage concluzii dintr-un detaliu sau altul 
înseamnă a extrapola nepermis, în dauna imaginii de ansamblu. 
Pompiliu Constantinescu, pentru care, după cum am văzut, Emi-
nescu e un „poet păgân”, pleacă de la câteva referinţe culturale, într-
adevăr identificabile în opera poetului, pentru a conchide că vizi-
unea lui asupra lumii „e turnată în budism, plationism, demonism
– fără elemente creştine” şi că „nicăieri Eminescu nu mângâie

1.
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cu mila, cu iluzia vieţii de-apoi, cu învierea, cu idila lui D-zeu” 5. 
Criticul extinde concluziile şi asupra publicisticii eminesciene, deşi 
numeroase texte, aşa cum vom vedea, îl contrazic: „Doctrinarul pol-
itic n-are nici el un substrat creştin, ortodox (...). Nici de aici măcar, 
unde ar fi fost cu putinţă, nu se pot scote elemente cât de sumare, 
care să-i configureze o fizionomie creştină...” (ibidem, p. 231).
 Nu este de mirare că în anii 50 autorii de manuale vor 
crea imaginea unui Eminescu „al nostru”, autor al poemului 
Împărat şi proletar, al cărui geniu a „intuit” că „religia (este) 
o frază de dânşii inventată”... De-ar fi să-i căutăm şi pe înaintaşii 
iconoclaştilor şi raţionaliştilor de azi, i-am găsi uşor în publicis-
tica din aceeaşi perioadă a anilor 45-50, fiindcă şi atunci şi acum, 
se observă aceeaşi brutală imixtiune a politicului şi culturalului 
în viaţa de credinţă. Pregătită sau nu de intervenţii sub nume de 
prestigiu, cum era acela al lui Pompiliu Constantinescu, campania 
de schimbare a imaginii lui Eminescu seamănă izbitor cu aceea de 
denigrare a lui Eminescu din ultimii ani 6. 
 Iată ce i se contestă lui M. Eminescu: Ortodoxia. Detrac-
torii moderni nu mai aduc în discuţie subiectul, poate şi pentru 
că sunt indiferenţi la el, nu-i cunosc coordonatele sau pur şi sim-
plu nu-l cred important, lucru explicabil întrucâtva pentru men-
talitatea lor. Pompiliu Constantinescu îi nega lui Eminescu orice 
legătură cu Ortodoxia, nu numai cu creştinismul, deşi „este un 
poet al pământului nostru”. „În tot cazul, zice criticul, nu este un 
poet creştin, fiindcă elementele budiste, platonice, schopenhau-
eriene, romanticii germani (demonismul) nu configurează deloc 
imaginea unui poet creştin şi mai ales ortodox” 7.
 Oare cum se împacă această imagine cu afirmaţiile lui 
Eminescu despre Ortodoxie, Biserică, sărbătorile noastre, în-
viere, toleranţa românilor ş.a. ? Încă din 1870, când Eminescu 
abia publicase trei poeme importante în „Convorbiri literare”, 
se angajează în organizarea Serbării de la Putna, în care vede o 
triplă manifestare: a credinţei ortodoxe a românilor, a marcării 
unui eveniment şi a elogierii figurii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
„ Crist a învins cu litera de aur a adevărului şi a iubirei, spune 
Eminescu, care semnează aceste rânduri în calitate de secretar al 
comitetului de organizare a serbării, Ştefan cu spada cea de flăcări 
a dreptului. Unul a fost libertatea, cellalt apărătorul evanghelului 
ei. Vom depune deci o urnă de argint pe mormântul lui Ştefan, pe 
mormântul creştinului pios, al românului mare” 8. 
 Poate mulţi, când aud cuvintele unui preot în vreo predică 
despre afirmaţia lui Eminescu că „Biserica este mama neamului 
românesc” (şi, bineînţeles, Biserica Ortodoxă, nu alta!), cred că 
părintele exagerează ca să-i izbutească o figură retorică. Dar Emi-
nescu este într-adevăr, autorul afirmaţiei. „Biserica Lui Mateiu 
Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a neamului românesc 
(s.n. – O.M.), care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a 
poporului, ea care domneşte puternică dincolo de graniţele noas-
tre şi e azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are 
stat, ce va deveni ea în mâna tagmei patriotice?” se întreabă Emi-
nescu, apărând Biserica, cum trebuie să o facă orice bun creştin, 
de imixtiuni de toate felurile, care ţinteau, de cele mai multe ori, 
strângerea de capital politic 9.
 Numai cine nu vrea nu simte patosul din cuvintele po-
etului, căldura, energia pledoariei, autentic creştine. 
 3. M.Eminescu consideră toleranţa religioasă o trăsătură 
fundamentală a românilor.
 Gazetarul ia în discuţie acest aspect în contextul constru-
irii Catedralei Sf. Iosif din Bucureşti (nu alta decât catedrala care 
a devenit în ultimul timp subiect de dispute, extinse şi în afara 
ţării) şi al demersurilor pentru înfiinţarea unei mitropolii catolice 
(termen folosit de poet) în România. Analiza şi comentariile leg-
ate de aceste împrejurări arată încă o dată un bun cunoscător al 
diferitelor aspecte ale vieţii religioase, privite în complexul de 

fenomene politice, sociale, culturale specifice unui moment de 
eforturi, asemănător celui de azi, pentru dovedirea vocaţiei euro-
pene a românilor. „... Foarte tolerant cu orice lege şi orice limbă 
din lume, neamestecându-se nicicând în certuri religioase şi re-
spectând în mod egal credinţele şi convingerile orişicui, românul 
n-are de înregistrat în decursul unor lungi veacuri nici o răscoală 
religioasă, nici o persecuţie în contra vreunei naţionalităţi”, spune 
Eminescu, aruncând o privire spre trecutul îndepărtat, în care 
românii şi-au dovedit prin fapte spiritul tolerant 10. Aşa s-a întâm-
plat, de exemplu, când s-a introdus limba naţională în Biserică. 
Respectarea de către români a acestei opţiuni şi la etniile con-
locuitoare, în general de alte confesiuni, este explicată prin tri-
miteri semnificative la Noul Testament. Nu aşa au procedat şi 
alţii. Eminescu numeşte Rusia care, după ce s-a văzut stăpână pe 
Basarabia în urma Războiului de Independenţă, „a ştiut să scoată 
până şi din biserică limba românească, deşi pravoslavia ar fi tre-
buit să ştie că un asemenea lucru e cu desăvârşire anticanonic şi 
necreştinesc”11. 
 Păstrarea limbii naţionale în Biserică este „un postulat 
al Noului Testament şi, ca urmare, „Naţiile cari nu-l respectă 
ar trebui să şteargă din calendarul lor sărbătoarea Coborârei Sf. 
Duh asupra apostolilor, care, în frumoasa concepţie a Noului 
Testament, pluti în limbi de foc asupra lor, arătând că în multe 
limbi vorbeşte spiritul sfânt al îngăduirii creştineşti şi al iubirii 
aproapelui” 12. 
 Românii au fost „în toţi timpii un model de toleranţă 
religioasă”, pentru că au admis înfiinţarea de episcopii „atârnătoare 
de Scaunul papal”, au îngăduit „petrecerea fără supărare a ar-
menilor şi evreilor în ţările noastre”, au respectat libertatea de 
cult, „garantată acestora prin anume hrisov de către Ştefan cel 
Mare”, fapte reflectate şi în rapoartele „episcopilor catolici despre 
desăvârşita toleranţă şi respectul dovedit pentru cultul apusean 
de către popor, boieri şi Domn”. Eminescu notează în acelaşi ar-
ticol că „la sărbători mari, Vodă şi boierii luau parte la serviciul 
divin din bisericile catolice” şi că „n-am făcut niciodată ceea ce 
dorim să nu ni se facă nouă” (s. n. - O. M., Ibid., p. 89.).
 În 1881, românii ortodocşi iau iniţiativa, cu binecuvân-
tarea ierarhiei ortodoxe, de a-i sprijini pe romano-catolici pentru 
finalizarea lucrărilor la Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti prin in-
termediul loteriei naţionale 13. Subliniind încă o dată „toleranţa 
românilor pentru toate riturile”, Eminescu nu are de făcut decât 
observaţii legate de legalitatea unei asemenea întreprinderi, 
suspectată de oportunism, de vreme ce starea lăcaşurilor de cult 
ortodoxe lăsa mult de dorit: „Din punct de vedere practic, rămâne 
a se cerceta cestiunea dacă bisericile noastre proprii stau îndestul 
de bine pentru ca ceea ce credincioşii ortodocşi pot contribui de 
bună voie să fie întrebuinţat pentru construirea unor biserici de alt 
rit decât acela al statului şi al naţiunii” 14.
 Toleranţa românilor nu trebuie să meargă până acolo 
încât să accepte ceea ce ar duce la pierderea identităţii. Prob-
lema o pune când se discută în presă oportunitatea înfiinţării unei 
mitropolii catolice la Bucureşti, în care vede un act de ofensivă 
a catolicismului, nu atât din iniţiativa Scaunului Papal, cât din a 
Austro-Ungariei, care urmărea slăbirea poziţiei dinastiei de Ho-
henzollern în România şi crearea unui cap de pod spre Orient. 
Aceasta ar fi însemnat subminarea misiunii istorice şi apostolice a 
poporului român: „Noi, poporul latin de confesie ortodoxă, spune 
Eminescu, suntem în realitate elementul menit a încheia lanţul 
dintre Apus şi Răsărit; aceasta o simţim noi înşine, se simte în  
mare parte de opinia publică europeană, aceasta o voim şi, daca 
dinastia va împărtăşi direcţia de mişcare a poporului românesc, o 
vom şi face. Oricât de adânci ar fi dezbinările ce s-au produs în
timpul din urmă în ţara noastră, când e vorba de legea părinţilor 
noştri, care ne leagă de Orient, şi de aspiraţiunile noastre, care ne
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leagă de Occident şi pe cari sperăm a le vedea întrupate în dinas-
tie, vrăjmaşii, oricari ar fi ei, ne vor găsi uniţi şi tot atât de tari în 
hotărârile noastre ca şi în trecut”.15 
 Cât de profundă a fost observaţia şi cât de puternic sem-
nalul de alarmă se vede din nota diplomatică prin care afirmaţiile 
lui Eminescu sunt aduse la cunoştinţa Biroului de informaţii 
vienez, care supraveghea şi activitatea poetului la Societatea 
„Carpaţii”.16

 4. „Să mânecăm dis-de-dimineaţă şi în loc de mir 
cântare să aducem stăpânului şi să vedem pe Christos, soarele 
dreptăţii, viaţă tuturor răsărind!” (Irmos, Cântarea a 5-a, Utre-
nia Învierii).
 Aceste cuvinte deschid o meditaţie creştină a lui M. Em-
inescu despre Sfintele Paşti scrisă în 1878 17. 
 La Paşti „inimile a milioane de oameni se bucură”, nu-
mai că adevărul despre care întreba Pilat din Pont este că „de două 
mii de ani aproape ni se predică să ne iubim, şi noi ne sfâşiem”, 
„războaiele presură pământul cu sânge şi cenuşă”, violenţa merge 
până acolo încât se pune întrebarea, pe urmele lui David Strauss, 
autor al unei cărţi despre Iisus, „de mai suntem noi creştini sau 
ba”. Faptele creştinilor contrazic calitatea lor de fii ai lui Dumne-
zeu după har. 
 Nu privirea „sceptic rece” a poetului şi ziaristului 
scrutează secolele, ci o inimă îndurerată că omenirea nu-L urmează 
pe Hristos. Bucuria Învierii (exprimată atât de convingător în pos-
tuma Învierea) se vede umbrită de îngrijorare. Ideea centrală, în 
cele ce urmează, subliniată atât de expresiv de o rugăciune a Sf. 
Calist la vreme de nepoluare (din care transcrie fragmente), este 
că oamenii s-au dovedit nevrednici în faţa lui Dumnezeu, pen-
tru că, deşi li s-a arătat iubire divină, nu lucrează virtuţile, ci, 
dimpotrivă, caută prilejuri de învrăjbire, ură, uneltiri: „În loc de 
a urma prescripţiunile unei morale aproape tot atât de veche ca şi 
omenirea, în loc de a urma pe Dumnezeu, omenirea necorigibilă 
nu-L urmează deloc; ci, întemeiată pe bunătatea Lui, s-aşterne la 
pământ în nevoi mari şi cerşeşte scăpare”. 
 Cu atât mai grav este că „omenirea ştiutoare”, „omeni-

rea cultă” (adică a ştiinţei şi cercetării) nu face tot ceea ce îi stă 
în putinţă pentru afirmarea valorilor morale creştine. Oamenii 
de ştiinţă ;i artă, „creierul omenirii”, prin atâtea descoperiri care 
arată măreţia Creaţiei, ar trebui să pregătească lumea pentru mân-
tuire, dar în realitate nu se întâmplă acest lucru: „Fi-va omenirea 
cultă, omenirea ştiutoare, mai bună decât cea neştiutoare? După 
câte ştim din trecut şi vedem azi, nu”. Şi aceasta pentru că, ase-
meni lui Faust, „la ademenirea muzicei cereşti”, răspunde: „Aud 
solia, dar îmi lipseşte credinţa în ea!”
 Credem că Hristos „a înviat în inimile sincere cari s-au 
jertfit pentru învăţătura lui, credem c-a înviat pentru cei drepţi şi 
buni, al căror număr mic este”, însă pentru „acea neagră mulţime, 
cu pretexte mari şi scopuri mici, cu cuvânt dulce pe gură şi cu 
ura în inimă, cu faţa zâmbind si cu sufletul înrăutăţit, el n-a înviat 
niciodată, cu toate că şi ei se închină la acelaşi Dumnezeu”. 
 Decât ateii, necredincioşii „omenirii ştiutoare”, mai bine 
aceia care, după ce au greşit, cad înaintea lui Dumnezeu şi cer 
iertare, conştienţi că s-au îndepărtat de Dumnezeu prin faptele 
lor: ”Tiranul ce mână la moarte sute de mii fără de nici un scru-
pul, demagogul ce prin vorbe măsluite trezeşte patimile cele mai 
negre şi mai uricioase ale mulţimii sunt adesea mai credincioşi 
vechei legende religioase decât Faust; poate că, după orice crimă 
comit, s-aruncă înaintea icoanei şi şoptesc cuvintele lui Calist, 
cerşind iertare de la lesne iertătorul Dumnezeu”.
 Finalul articolului este unul optimist şi cuprinde taina 
minunată a acestei mari sărbători: Paştile anunţă „veacul de aur 
al adevărului şi al iubirii de oameni” şi „trebuie să rămâie datina 
în înţelesul ei sfânt, aşa cum e de mult”, „pentru ca să se bucure 
cei buni în «ziua învierii», când ne luminăm prin sărbătoare şi 
ne primim unul pe altul şi zicem fraţi celor ce ne urăsc pe noi şi 
iertăm pe toţi pentru înviere, strigând cu toţii:
 «Christos au înviat!»”.

Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu
Universitatea ”Transilvania”, Brașov

1 V. Conferinţa la Radio Bucureşti Eminescu – poet păgân, din 14 oct. 1945, reluată apoi în diferite volume.
2 Eminescu - poet tragic, Junimea, Iaşi,1994.
3 Mihai Eminescu, în Spiritualitatea poeziei româneşti, Muzeul Literaturii Române, Buc., 1998, p. 60.
4 Mihai Eminescu – Ortodoxia, Ed. Eikon, 2003, p. 124
5 Eminescu – poet păgân, în O catedră Eminescu, Junimea, Iaşi, 1987, p. 233 – reproducerea conferinţei din 1945).
6 V. „Dilema”, 27 febr. - 5 martie, 1998 , sub directoratul lui Andrei Pleşu, ş.a. 
7 Ibid., p. 230 şi urm..
8 Opere, Ed. Perpessicius, vol. IX, 180, p. 443.
9 Ibidem, vol. XIII. p. 80.
10 Voim să ne spunem părerea..., în Opere, ediţia Perpessscius, vol X, Publicistică, 1989, p. 373.
11 Ştim prea bine..., Ibid., p. 89. 
12 Ibid., vol. X, p. 89.
13 La 27 iunie a apărut..., Ibid., vol. XII, p. 229.
14 Ibid., p. 229.
15 Ibidem, vol. XIII, p. 301.
16 V. Reproducerea notei în vol. XIII, Op. cit., p. 513 şi urm.
17 Paştele, Ibid., vol. X, p. 78 şi urm.

LUCIAN BALAGA  (1895-1961)
POETUL-FILOSOF DIN LANCRĂM

 „L.Blaga e mut ca o lebădă
În patria lui Tăcerea
Ţine loc de cuvânt”

(Autoportret)
-au împlinit anul acesta, în luna mai, 116 ani de la 
naşterea poetului-filosof Lucian Blaga şi „printr-o 
fericită coincidenţă” 50 ani de la coborârea sa în mor-
mântul din satul natal-Lancrăm.

 A devenit statuie, bronz turnat de sculptorul Romulus 
Ladea, care îl veghează la poalele Feleacului şi la hotarele din 

Lancrăm-satul obârşiei şi al morţii.
 Ca şi pământul, bronzul vrea să exprime prin tăcerea lui 
acel mesaj inefabil care „ţine loc de cuvânt”.
 Poetul şi gânditorul, a cărui biografie e un lung şi sinuos 
periplu european, adună în pânzele corabiei sale, ca şi Ulisse, 
vânturi din mai multe răspântii, dar absolut toate îl împing spre

S
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pământul stabil şi puternic al patriei sale 
natale.
 O cuprindere dialectică a fenomenu-
lui poetic blagian nu se poate concepe 
fără corelaţii permanente între poetul şi 
filosoful Blaga, în a cărui creaţie cele 
două domenii se conjugă perpetuu, dar 
se şi perturbă reciproc; trăiesc realmente 
împreună, dar şi visează concomitent, 
vieţuind în iluzie.
 Criticul şi istoricul literar Sextil 
Puşcariu îi intuia încă de la începutu-
ri-1919-individualitatea pronunţată, 

comparându-l prin frământări interioare cu Eminescu, sesizând 
în versurile din volumul de debut „Poemele luminii” o direcţie 
nouă în literatura noastră, o „nepotolită sete de cunoaştere, de a 
pătrunde adâncul misterelor”.
 În cuvântul său publicat la 1 mai 1919 în revista „Nea-
mul românesc”, marele savant Nic. Iorga aşeza versurile primului 
volum blagian în tradiţia celei mai noi şcoli, care caută „cuvinte 
mari şi neobişnuite”.
 Criticul Tudor Vianu remarcă sentimentul frenetic al 
vieţii, în care se constată „fragilitatea tiparelor individualităţii”. 
Critica literară interbelică şi cea actuală au realizat un pas însem-
nat spre recuperarea critică a operei poetului, cu păreri adeseori 
diferite şi nu o dată contradictorii.
 Indiferent de opinii şi nuanţări ale discuţiilor critice, s-a 
ajuns la recunoaşterea unanimă a calităţii de claritate, de bronz 
veşnic a operei lui L. Blaga.
 Cu un fond adânc spiritual, îmbrăcat într-un veşmânt 
mare, pana lui măiastră desfăşura geniul poetic şi gândirea 
filosofică, arătându-se în înălţimea cerului şi pogorând în adân-
cimea sufletului omenesc.
 Presimţindu-şi sfârşitul în poezia „Epitaf”, din volumul 
„Nebănuitele trepte”, poetul spunea:

„Apoi ca frunza cobori,
Şi ţărâna ţi-o tragi

Peste ochi
Ca o gravă pleoapă.

Mumele, sfintele
Îţi iau în primire cuvintele
Încă o dată, iar te adapă”.

 Dintr-o rapidă cercetare a discursului poetico-filosofic 
blagian se desprinde un splendid Decalog, stabilind un semnifica-
tiv raport între elaborarea poetică definitivă, îndelung cizelată şi 
redarea operativă, tranşantă a esenţei:
 1. Talentul e comparabil cu ceea ce reprezintă caratele în 
lumea metalelor preţioase. Fără acoperire în aur a cuvintelor po-
etice, creaţia se rezumă la o simplă inflaţie verbală, fără tangenţă 
cu adevărata poezie;
 2. Talentul rezumă o matrice stilistică, de fapt existenţa 

ambelor e o condiţie obligatorie a originalităţii;
 3. Nimeni, niciodată nu poate realiza ceva cât de cât valo-
ros fără pasiune. Nu interesează durata şi numărul ciornelor de 
lucru, ci rezultatul contează;
 4. Poetul trebuie să-şi şlefuiască fiecare vers, fără a tăia 
din „diamantul inspiraţiei: aceasta este adevărata artă”. Exigenţa 
trebuie dusă până la capăt, să vizeze chiar punctuaţia. Aşa cum o 
simplă linie influenţează valoarea unei picturi, la fel o virgulă sau 
un punct pot contribui surprinzător la obţinerea unor sensuri noi 
sau la potenţarea unor motive emoţionale remarcabile;
 5. Imaginile poetice care, uneori i se par poetului neadec-
vate, se pot utiliza ca elemente într-o sinteză nouă, ca o mătase 
care face parte din acelaşi caier de borangic;
 6. O condiţie absolută a oricărei poezii majore este con-
centrarea maximă a mijloacelor verbale. În orice poezie efectul 
artistic maxim se obţine cu minimum de mijloace stilistice;
 7. Poetul nu trebuie să utilizeze aceleaşi imagini sau vari-
ante simpliste, aceleaşi idei, chiar aceleaşi mijloace stilistice;
 8. Fiecare colţ de univers, fiecare aspect de viaţă, fiec-
are manifestare de specific naţional ascunde nesfârşite izvoare de 
inspiraţie. Poetul poate explora orice sector cu întreaga putere de 
investigaţie a cugetării şi sensibilităţii sale;
 9. E o adevărată artă să ştii să aştepţi, să priveşti în sus de 
lângă scara răbdării apariţia muzei inspiratoare; să nu te precipiţi 
în elaborarea unei lucrări;
 10. Chiar dacă după strădanii, poetul are convingerea 
reuşitei recunoscută şi de alţii, trebuie să tinzi mereu spre adân-
cirea creaţiei şi modernizarea uneltelor de scris. De fiecare dată 
când începi ceva nou e ca şi când n-ai fi scris niciodată nimic;
 Blaga însuşi considera aceste zece Porunci ca prem-
ise necesare ale reuşitei poetice, ele reprezentând o îndelungată 
experienţă artistică, prezentă mereu în creaţia poetico- filosofică.
 Sunt şi astăzi deosebit de actuale opiniile criticului Eugen 
Lovinescu, consemnate în articolul „Critica şi literatura” din 11 
februarie 1922, publicate în revista „Sburătorul literar”: „L. Blaga 
e cel mai original creator de imagini pe care l-a cunoscut litera-
tura română până acum, imagini neaşteptate şi profund poetice”.
 Rememorând câteva imagini sugestive din poezia 
blagiană constatăm: el, cel dintâi, a auzit zgomotul razelor de 
lună în geamuri. Pentru a reda fragilitatea sufletului îl acoperă cu 
o frunză de contactul de lumina amurgului de toamnă; stând sub 
un gorun, el, cel dintâi, a auzit cum se revarsă liniştea din sicriul 
cioplit obscur în acest copac.
 Imaginea nu e unul din elementele poeziei lui Blaga, ci 
e Poezia însăşi. Şi pentru a concluziona sugestiv asupra acestei 
sinteze poet-filosof reamintim un citat cu valoare de aforism din 
volumul de debut „Pietre pentru templul meu”: 
 „Fiecare simţământ [sentiment] are un cap care cugetă şi 
fiecare idee are o inimă care o străbate”.

Prof. Florica Lupu

O NOUĂ CARTE DESPRE SĂCELE

n cadrul manifestărilor organizate în acest an cu prile-
jul tradiţionalei sărbători a Sintiliei, săcelenii interesaţi 
de trecutul acestor meleaguri şi de tradiţiile înaintaşilor 

noştri mocani au avut parte de o surpriză deosebită constituită de 
lansarea cărţii „Săcele – aşezare milenară” a domnului profesor 
Victor Carpin.
 Domnia sa nu este la prima realizare în acest do-
meniu, acum câţiva ani publicând şi lansând, tot la 
Săcele, volumul „Săcelele de până mai ieri”, în 2009.

 De data aceasta, întâlnirea cu noul volum al domnului 
profesor s-a petrecut cu ocazia unei sărbători dragi săcelenilor şi 
într-un cadru primitor, pus la dispoziţie de Biblioteca Municipală 
care recent a căpătat numele marelui cărturar al acestor melea-
guri, Victor Tudoran.
 Nimic nu este întâmplător până la urmă, deoarece, ase-
menea lui Victor Tudoran, domnul profesor Carpin este un 
împătimit iubitor al Săcelelor natale, al tradiţiilor şi obiceiu-
rilor de aici, al strămoşilor săi mocani care „au constituit exe-
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mple de dăruire şi de împlini-
ri”. Pentru domnia sa Săcelele 
nu este o aşezare oarecare ci 
este „aşezarea de sub Cioclean 
în care m-am născut şi în care 
trăim, aşezare milenară”, căreia, 
în diferite etape istorice, înaintaşii 
i-au creat o faimă deosebită prin 
tot ceea ce au realizat cu hărnicia, 
cu talentul şi cu credinţa lor 
nemăsurată. La fel de firesc este 
ca autorul să se fi inspirat şi să 
apeleze în lucrarea sa la scrie-
rile marilor intelectuali săceleni 
la a căror şcoală s-a format şi pe 
care i-a pomenit mereu cu mare 
preţuire şi respect: George Mo-

roianu, Alexandru Lapedatu, Nicolae Popeea, Victor Jinga, Ghe.
Dragoş, Victor Tudoran.
 Lucrarea domnului profesor Victor Carpin este 
structurată în cinci capitole care se succed în mod logic, oferind
cititorului date despre aşezarea Săcelelui, despre trecutul său  
îndepărtat, despre istoria modernă, de la 1848 până în prezent, 
dar şi despre familia mocănească, portul şi obiceiurile străbune.
 Autorul este foarte mândru de localitatea natală, care 
se află într-un proces continuu de dezvoltare şi transformare, şi 
face o incursiune, de la Dârste până la Babarunca, semnalând e-
lemente inedite, cum ar fi faptul că în 1923 satele săcelene au fost 
beneficiarele curentului electric produs de microhidrocentrala de 
pe Tărlung sau existenţa la Babarunca a unei mici fabrici de brân-
zeturi, care valorifica laptele de la oile mocanilor.
 Pagini bune din lucrare sunt încredinţate scrierilor des-
pre aşezarea şi dezvoltarea Săcelelui, aparţinând unor reputaţi in-
telectuali interbelici (Elena Moroianu, George Moroianu, Victor 
Jinga, Gheorghe Dragoş, Ion Ghelase) sau unor autori contempo-
rani, ca Ştefan Casapu.
 Cel de al doilea capitol al cărţii este dedicat familiei 
mocanilor, obiceiurilor şi tradiţiilor lor şi îi dă prilejul autoru-
lui să-şi exprime, în cuvinte emoţionante, încărcate de multă 
sensibilitate, întreaga dragoste şi preţuire pe care domnia sa le 
poartă strămoşilor. Atunci când vorbeşte despre instituţia fami-
liei, care la Săcele a avut trăsături specifice, autorul introduce 
în discuţie relaţia dintre soţia mocancă şi soţul mocan, atât de 
specială în primul rând prin faptul că bărbatul era mai mult 
musafir în gospodăria din sat, în timp ce femeia era cea care du-
cea tot greul acesteia. Cu toate acestea, familia rezista prin timp 
la toate încercările vieţii, în primul rând pentru că cei doi soţi 
îşi împărţeau atribuţiile, contribuind în egală măsură la depăşirea 
greutăţilor. „Soţia, nevasta, ducea greul familiei. Ea era person-
ajul principal şi eroul care se confrunta cu greutăţile inerente 
vieţii, cu atât mai mult cu cât acestea nu erau puţine...Mocanii 
săceleni se ocupau de îndestularea casei necesară pentru un an 
întreg: produse de brânză, lapte de putină, pastramă, 1-2 purcei, 
grâu şi porumb, măsline, halva, peşte, vin şi multe alte produse 
necesare familiei.” 
 Atunci când vorbeşte despre familia mocănească, dom-
nul profesor Carpin are marele avantaj de a fi unul dintre puţinii 
contemporani care au prins în copilărie modelul arhaic al acestei 
familii, model care l-a impresionat puternic şi pe care l-a pur-
tat mereu în suflet, apărându-l de influenţele modernismului. 
Din acest model păstrat cu sfinţenie răzbat până astăzi chipurile 
luminoase ale părinţilor, fraţilor şi surorilor, relaţiile din casa 
părintească, obiceiurile şi preocupările de aici, scurte crâmpeie 
de viaţă şi întâmplări reale. Această familie devine un model prin 

care autorul încearcă să explice şi mecanismele prin care doi soţi, 
care trăiau la distanţă mai tot timpul, reuşeau să păstreze familia 
întreagă şi funcţională. Totodată, din evidenţierea marilor efor-
turi şi sacrificii pe care femeia mocancă le făcea pentru creşterea 
şi educarea copiilor, înţelegem cum a fost posibil ca asemenea 
familii să dea o pleiadă de intelectuali care s-au impus în viaţa 
culturală şi socială naţională. 
 Paginile pe care  domnul profesor Carpin le închină femeii 
şi mamei mocance în acest capitol sunt un binemeritat elogiu adus 
acesteia pentru bravura, loialitatea şi dragostea cu care înţelegea 
să-şi împlinească destinul alături de soţ şi familie, în ciuda tuturor 
greutăţilor şi piedicilor vieţii. Această imagine a femeii săcelene 
este completată de admirabile pagini aparţinând altor intelectuali, 
ca Victor Jinga sau N.G.Gologan.
 Capitolul este completat de o trecere în revistă a portului 
mocancelor şi mocanilor, a costumelor populare originale, care 
constituiau motiv de uimire şi admiraţie la toate manifestările cul-
turale interbelice, dar care astăzi sunt din ce în ce mai rare.
 Abordarea subiectului referitor la trecutul îndepărtat 
al Săcelelor prilejuieşte autorului o trecere în revistă a câtorva 
momente din istoria acestor locuri, momente care au contribuit 
la plămădirea caracterului mocanului, caracterizat prin dăruire, 
dârzenie, tenacitate şi încredere în forţele proprii. În ciuda mo-
mentelor grele cu care a fost confruntat, mocanul săcelean a con-
tribuit cu talent şi hotărâre la crearea unei vieţi prospere în aceste 
locuri minunate. Sunt evidenţiate documente istorice şi mărturii 
despre istoria zonei, despre aşezările româneşti de aici şi venirea 
maghiarilor, despre buna înţelegere cu aceştia şi influenţele reci-
proce.
 Perioada cuprinsă între 1848 şi 1918 beneficiază de nu-
meroase izvoare care atestă contribuţia mocanilor săceleni la 
principalele momente ale istoriei naţionale: Revoluţia de la 1848, 
Unirea Principatelor, Războiul de Independenţă, Marele Război 
pentru Întregirea Neamului. Este perioada în care și tinerii 
săceleni plecaţi la studii au contribuit la modernizarea şi eman-
ciparea României şi autorul vorbeşte cu mândrie de contribuţia 
săcelenilor, printre care s-au numărat Nicolae Popeea, George 
Moroianu, Ieremia Verzea, Radu Moroianu şi alţii. Cu mândrie 
este menţionat şi rolul de element de unitate naţională şi de expan-
siune naţională pe care l-au avut mocanii săceleni în toată această 
perioadă, ei fiind martori obiectivi şi activi ai proceselor de prefa-
cere care aveau loc, în calitatea lor de păstori transhumanţi.
 Din păcate, aceasta este însă şi perioada în care econo-
mia de oi începe să decadă, lucru evidenţiat cu regret şi de au-
tor, care încearcă să arate motivele obiective ale acestei decăderi. 
Acest moment defavorabil păstoritului a avut însă şi partea lui 
bună pentru că i-a obligat pe foştii crescători de oi să se orienteze 
spre alte domenii, spre agricultură şi comerţ, domnul profesor 
Carpin evidenţiind cu aceeaşi mândrie nedisimulată contribuţia 
mocanilor la dezvoltarea rurală din Dobrogea şi Bărăgan sau la 
progresul comerţului din Braşov, Brăila, Galaţi, Câmpina ori 
Ploieşti. Au apărut adevărate familii de latifundiari plecaţi din 
Săcele, ca Aldea, Median, Golea, Pană, Mandai, etc. şi de mari 
negustori ca Bunescu, Mărculescu, Herjenescu, Ovesea, Ghelase.
 Dar săcelenii au fost şi oameni foarte credincioşi, „sin-
gura fericire a mocanilor derivând din credinţa în Dumnezeu şi 
cinstirea Lui cu evlavie, după ritul bisericii strămoşeşti”. Ei au 
construit în Săcele biserici monumentale, din piatră, adevărate 
monumente istorice pe care le-au înzestrat cu picturi, icoane 
şi odoare scumpe, dar au contribuit material şi la ridicare altor 
lăcaşuri de cult, în diferite localităţi, şi de mănăstiri frumoase.
 Nu lipsesc din lucrarea domnului profesor Carpin refe-
ririle la sărbătorile mocanilor şi la desfăşurarea lor în perioada 
interbelică, la asociaţia „Izvorul” şi echipa de fotbal a acesteia, la 
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revistele „Viaţa Săceleană” şi „Plaiuri Săcelene”, la sporturile de 
iarnă, în care săcelenii se distingeau prin talent şi abnegaţie. 
 Scrisă cu dragoste şi pricepere, cartea „Săcele – aşezare 
milenară” oferă celor interesaţi de trecutul, tradiţiile şi valorile 
acestor meleaguri un util mijloc de informare, iar săcelenilor care 
poartă în suflet nostalgia unor vremuri de aur le prilejuieşte re-
memorarea unor amintiri dragi. Starea de emoţie a autorului se 
transmite firesc şi cititorului, mai ales că fiecare capitol al cărţii 
este urmat de câte o galerie de fotografii cu chipuri şi imagini din 
Săcelele de altădată, rămase doar pe hârtia îngălbenită a pozelor 
de familie.
 Sper ca prezentarea de mai sus să-i stimuleze pe săcelenii 

care nu au răsfoit până acum cartea domnului profesor să o facă 
la prima ocazie pentru a înţelege de ce Săcelele de altădată era un 
loc special prin oamenii săi şi valorile materiale şi spirituale cre-
ate de ei.
 Sunt sigur însă că pentru această lucrare domnul profesor 
Victor Carpin şi-a câştigat un binemeritat loc pe lista intelectual-
ilor săceleni care au scris cu pasiune şi dragoste despre locurile 
natale, listă pe care figurează nume ilustre ca George Moroianu, 
Victor Jinga, Gheorghe Dragoş sau Victor Tudoran.

Horia Bârsan

RECENZIE DE CARTE
ATACUL FEROMONILOR

de Nicolae Munteanu

omanul Atacul feromonilor, al prozatorului Nicolae 
Munteanu, apărut la Editura Aula din Braşov, trebuie 
clasificat postmodern. Titlul însuşi are vădite conotaţii 

erotice, dar şi ludice. A nu se aştepta ipocritul de cititor - cali-
ficarea de ipocrit îi aparţine poetului Charles Baudelaire - la 
îmbăloşări amoroase. Erosul din textul romanesc este unul de 
esenţă. Ne reamintim că termenul text vine de la teks, însemnând 
a ţese, a fabrica. Celor care au ochi de văzut, autorul le întinde o 
mână, amical:”Jocul cu (ne)cuvintele e însă un joc diabolic de 
serios”. Plasate între un incipit, la mare şi un epilog, la munte, 
multe din cele 17 capitole au, de asemenea, titluri ludic-ironice. 
Dinamica şi toposurile acţiunii – postmodern, se revine la intrigă 
- spun multe despre autor: când pe meleaguri neaoş româneşti, 
când prin cele bulgaro-turceşti, fără a se exclude rromii, au ţiganii. 
Intriga este uneori de roman poliţist, alteori de roman de dragoste, 
conferită de insolitul cuplu Maithuna-Enon! -, îmbrăţişează stilul 
tot prin abilă pastişare a rapoartelor, ghidurilor turistice, dar şi a 
jurnalului intim. O ironie teribilă vizează bulversanta viaţă dintr-
o lume nebună, scăpată şi ieşită din legile firescului, ori mai plas-
tic zis, din ţâţâni. Domnul Nicolae Munteanu mizează pe o vastă 
cultură filologică; nu e şi cazul, vai, mult prea grăbiţilor, uneori, 
mult prea vulgarilor jdămiişti. Ficţiunea romanescă, devine şi ea 
când pseudojurnal, când relatare de ghiduş, vreau să zic, de ghid 
turistic, montagnard, fin şi dur observator al banalului cotidian. 
Scriitorul se joacă de-a clişeele lingvistice şi stilurile funcţionale. 
Citatul intertextual se află la loc de cinste. N-am înţeles în ruptul 
capului, ce caută la turci personajul romulus, alias copia infidelă 
a ex-ministrului culturii, dacă nu cumva e vorba de vreo postură 
incognito?! -am citit undeva că acestui personaj i-ar fi ieşit între 
timp părul prin căciula dacă, dacă nu cumva minţesc unii!- De-
loc de neglijat rămâne dimensiunea transcendentală a textului, 
texturii romaneşti, autorul probând serioase aprofundări ale scri-
erilor sacre orientale, poate şi o practică a disciplinei. Precum ar-
gintul viu, atibut al lui Hermes cel de trei ori slăvit, Domnia Sa se 

disipează voit în interstiţiile şi prin reţeaua de paing a ţesăturii 
capitolelor - era să zic covoarelor balcanic-orientale. Înalta 
vibraţie la splendoarea naturii, la capodoperele de arhitectură, 
la tot ce vine dinspre marea muzică bună, sensibila degustare, 
ori dedulcirea la poezie întregesc un profil ales, de om şi scri-
itor, dispus să-şi delecteze cititorii. Finalul este unul deschis, de 
la Umberto Eco cetire, devreme ce autorul însuşi ne avertizează: 
Deocamdată SFÂRŞIT. Oare nu e scrisul însuşi o eternă rescriere 
- vezi  Matei Călinescu, Rereading, 1993, respectiv J-F Lyotard, 
Réecrire la modernité, 1988 -, dacă nu cumva o scri/jelire cu noi 
înşine, ca să lăsăm niscai dâre şi nu, Doamne fereşte!, în niciun 
caz, o cioplire de chip. Din câte ştiu eu, autorul şlefuieşte continuu 
verbul, întru înmugurirea şi înflorirea parfumatei limbi române. 
Cartea este foarte bine scrisă, scriitorul Nicolae Munteanu l-a 
avut excelent îndrumător pe regretatul prozator și critic literar 
Gheorghe Crăciun. Scriitorul îl delecteză copios pe cititorul post-
modernist, revizuieşte cu ironie şi candoare propriul trecut, dar şi 
trecutul nostru al cititorilor, punându-le în abis şi între parantezele 
husserlienei, transcendentalei reducţii fenomenologice, şi, infir-
mând prin cultura solidă  şi extraordinarul spirit ludic, temerea 
lui Umberto Eco, potrivit căreia postmodernismul ar fi numele 
modern al manierismului. Ca să ne jucăm şi noi puţin, dar se-
rios, parafrazându-l pe John Barth, literatura pe care o practică 
scriitorul Nicolae Munteanu, departe de a fi una a epuizării, este 
o literatură a împlinirii. Mă întreb dacă nu cumva, în acest roman 
autorului nu-i reuşeşte acea apropiere de idealul epocii postmo-
derne, formulat de J. Derrida în a sa De la grammatologie, 1967: 
o desfacere din centrul dominant, cosmicizant, o estompare a 
priorităţilor logocentrice în universalizarea purei diferenţe.

Romulus Iulian Olariu        
(Rio, Hiperboreus, Soli-rarius, Purus)

http:// riolariu.wordpress.com              
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TRECUT-AU, CU ÎMPLINIRI, ANII… O AMINTIRE DESPRE UN CHIP

n atenţia viitorilor cititori interesaţi de ceea ce înseamnă 
viaţa şi activitatea unei persoane dragi societăţii în care 
au trăit bunicii, străbunicii noştri şi care, anul acesta, ne 

este readusă în memorie prin canonizarea sa...
 Poate vă întrebaţi despre cine este vorba sau de ce este 
o persoană atât de importantă? Însă nu îi voi dezvălui identitatea 
decât în final, lăsând cititorul să ghicească şi să rămână cât mai 
concentrat asupra rândurilor ce urmează.
 Oare ce ar însemna viaţa unei comunităţi fără existenţa 

unor persoane cu adevărat apte de a fructifica fenomenul cultual? 
Andre Malraux spunea „Cultura nu se moşteneşte, se cucereşte”, 
ceea ce a făcut şi poporul român luându-l ca exemplu pe cel de-
spre care voi relata. Cultura ajută o societate să înflorească, iar 
oamenii ar trebui să-i cinstească şi să nu îi uite niciodată pe cei 
care au reprezentat reperele spiritualităţii unui anumit popor. Din 
această categorie face parte şi persoana următoare, dezvăluind 
astfel o primă informaţie referitoare la aceasta.
 În primul rând, doresc a prezenta câteva repere biografice 

Î



• Tineri • Plaiuri Sacelene

17

ale vieţii acestui personaj, cu riscul de a mă face oarecum 
neplăcută în faţa cititorului, repere pe care unii le vor considera 
banale, dar care au menirea de face trecerea către o parte mai 
interesantă a lecturii.
 Într-o zi friguroasă de iarnă, de la sfârşitul lui Gerar 
1808, venea pe lume unul dintre copiii unei familii din nordul 
Ungariei, copil ce va reprezenta o personalitate inedită a cultur-
ii române şi pe care o va marca profund. Anastasie, numele de 
botez al protagonistului - nume pe care nu şi-l va păstra pentru 
mult timp - începe şcoala în anul 1816 în oraşul natal, iar apoi 
urmează gimnaziul, dreptul şi filosofia la Budapesta şi, în cele 
din urmă, studiază teologia ortodoxă într-un oraş din Banatul sâr-
besc. Fiind atras de latura religioasă, peste câţiva ani este tuns la 
monahism, primind alt nume şi devenind diacon şi preot. Astfel, 
încă din tinereţe îşi închină viaţa Celui de sus, devenind un model 
pentru tinerii din ziua de astăzi. Datorită 
capacităţilor sale şi perseverenţei, în anul 
1846 este numit vicar general al Epis-
copiei Sibiului, iar în aprilie 1848, este 
ales episcop al Ardealului.
 După 16 ani de rodnică activitate 
bisericească, culturală şi naţională (par-
ticipând fervent la revoluţia paşoptistă), 
în anul 1864, episcopul ajunge mitropolit 
al Ardealului şi părinte duhovnicesc al tu-
turor românilor de peste Carpaţi, pe care 
îi păstoreşte încă nouă ani de zile.
 În ceea ce priveşte învăţământul, 
această personalitate culturală 
reorganizează învăţământul teologic din 
Sibiu, începând cu anul 1855, sub forma 
unui Institut de teologie şi pedagogie 
şi care poartă numele de Seminarul An-
dreian. Organizează peste 800 de şcoli 
primare confesionale. Tot sub îndrumarea 
sa au fost întemeiate gimnaziile orto-
doxe din Braşov şi Brad. Gimnaziul de la 
Braşov, inaugurat în 1850, este una dintre 
cele mai vechi şcoli superioare româneşti şi unul dintre liceele de 
elită din Braşov. Din îndemnul său vor fi tipărite un număr con-
siderabil de titluri de manuale şcolare, 25 la număr. Nu în ultimul 
rând, el înfiinţează asociaţia culturală ASTRA şi este ales primul 
preşedinte al acesteia. În anul 1873 se stinge din viaţă şi este în-
gropat ca un simplu călugăr lângă Sibiu, rămânând pe vecie în 
inima Ardealului.
 Acum, este timpul să dezvălui numele misteriosului per-
sonaj, în caz că nu v-aţi dat încă seama despre cine este vorba. 
Prin urmare, este vorba despre mitropolitul Ardealului, Andrei 
Şaguna, al cărui nume răsună cu emoţie în sufletele a zeci de 
absolvenţi şagunişti braşoveni. El a fost cel care, prin viaţa şi ac-
tivitatea sa, a devenit un model demn de urmat, un mentor şi un 
„ părinte spiritual” al atâtor generaţii de liceeni de la Colegiul 
Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov şi nu numai.
 În continuare, pentru a înţelege efortul şi contribuţia 
acestui om de cultură, doresc a vă informa, dragi cititori, cu pri-
vire la realizările sale cele mai importante. După cum bine se ştie, 
mitropolitul Andrei Şaguna a fost cel mai mare ierarh al Bisericii 
Ortodoxe Române din Transilvania, în decursul secolului XIX. 
 Cu fruntea lată, sugerând o persoană gata să înfrunte 
toate barierele timpului, cu părul şi barba ninse de ani, îmbrăcat 
în straie bisericeşti ce impuneau un rang aparte şi mai ales, res-
pect, Andrei Şaguna devine un simbol al ardelenilor şi nu numai. 
Prin activitatea sa de aproape 40 de ani, mitropolitul reuşeşte să 
împlinescă o serie din dorinţele românilor şi să se implice profund  

în realizarea visului de veacuri al acestora - unitatea naţională. 
Acesta a fost unul dintre fruntaşii luptei pentru emanciparea 
românilor din Transilvania, iar ideile sale şi-au găsit ecou peste 
ani, căci ele au continuat să fie duse spre îndeplinire mai bine de 
un secol de cei care i-au urmat.
 Anul revoluţiei de la 1848 îl găseşte episcop. Şaguna 
va propune reînfiinţarea mitropoliei române din Ardeal în pro-
gramul Adunării Naţionale de la Blaj al revoluţionarilor. Dar el 
nu a fost numai un lider religios al românilor, ci şi un mare om 
politic. Şaguna este primul semnatar al unei petiţii a fruntaşilor 
români din Transilvania înaintată împăratului de la Viena în 1849. 
Episcopul Şaguna a folosit orice ocazie pentru realizarea idealu-
lui său. Face zeci de drumuri până la Viena şi încearcă să atragă 
sprijin pentru români, în baza dreptului istoric, la numeroase 
conferinţe, căci spiritul naţional era mai viu ca niciodată în su-

fletul său. În ciuda efortului său, timp de 
15 ani sârbii i se opun, inventând contra-
argumente şi motivând că este vorba de o 
ambiţie personală a lui Şaguna. Deşi toate 
aceste împotriviri îi pricinuiesc o mare 
amărăciune lui Şaguna, nu îl descurajează 
în demersurile sale, datorită vivacităţii şi 
încrederii în propriile forţe. Iată că, în 
1864, eforturile sale sunt răsplătite de-
oarece episcopia din Sibiu este ridicată la 
rang de Mitropolie, cu autonomie prop-
rie.  
  Mitropolitul Andrei a avut 
grijă de bunul mers al şcolilor înfiinţate 
de el şi a trăit în deplină armonie cu cele-
lalte culte din Transilvania, întreţinând 
corespondenţe numeroase cu episcopi, 
stareţi, deputaţi, oameni de cultură, 
miniştri şi chiar cu împaratul de la Viena, 
după cum am văzut. Toţi îl respectau şi 
erau cuceriţi de chipul şi înţelepciunea 
lui. Atât de mult a iubit biserica încât a 
mărtuirisit că: „De două ori dacă m-aş 

naşte, tot preot şi slujitor al Bisericii lui Hristos 
m-aş face”.
 Cuvintele care oglindesc cel mai bine esenţa vieţii sale 
sunt următoarele: „Cea mai mare parte a vieţii mele pururea 
în osteneală (...) îmi va fi. Dar şi cea mai mare bucurie (...) îmi 
va fi în a învinge toate piedicile. Cred cu tărie că (...) voi putea 
îndeplini scopul vieţii mele întregi, ca pe românii ardeleni din 
adâncul lor somn să-i deştept şi cu voia să-i trag către tot ce este 
adevărat, sfânt şi bun.”.
 Aşa a trăit şi s-a jertfit acest mare ierarh al Bisericii lui 
Hristos. Rolul său a fost unul providenţial întrucât avea un su-
flet devotat, de adevărat păstor, plin de înţelepciune, curaj, 
tărie şi bunăvoinţă. Toate aceste merite nu au rămas lipsite de 
recunoştinţă, căci, în luna iulie a acestui an, Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române a hotărât ca mitropolitul Transilvaniei, 
Andrei Şaguna, să fie canonizat, urmând a fi pomenit pe data de 
30 noiembrie.
 În final, sper că v-am stârnit interesul în a afla cât mai 
multe detalii despre ceea ce a reprezentat Andrei Şaguna, acest 
om de valoare al culturii românilor. Acum, mă „aplec” graţios 
în faţa dumneavoastră şi vă mulţumesc pentru atenţia acordată, 
urându-vă „Litteris et Virtuti!”.  În calitate de absolventă a cole-
giului care îi poartă numele, a dumneavoastră, Autoarea...

Alexandra Banciu
Studentă, Universitatea Transilvania Braşov
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VISUL
Palacian Andra,

 Liceul „George Moroianu”-Săcele  

in ceru-ntunecat sclipeşte luna,
Şi se-oglindeşte-n lacul fermecat.
Ca o lumină albă de argint,

Iar sufletul îmi este părăsit.

În noaptea dulce, liniştită,
Când codrul este adormit

Ea stă şi-aşteaptă ca să vină,
Din depărtări al ei iubit.

Prundişul lunecos şi umed, 
Sub tălpi aluneca uşor
Şi parcă aude-n depărtare,
Un foşnet lin, tremurător.

Doar vântul sună printre ramuri,
Şi vine-ncet şi răcoros.   
Şi parcă spaima mă cuprinde,
Privind în luciul apei jos.

LUI MIHAI EMINESCU...
Bodros Carmen,

Liceul „George Moroianu”-Săcele

viaţă zbuciumată,
Un trai neînţeles,
O artă ţi-a fost dată

Cu care te-ai ales.

Un sfânt poet al ţării
De dragoste-nsetat,
Un creator al lumii
Cu suflet măcinat.

Poeme dulci, daruri iubite
Slove de aur, magnifice cuvinte

Un suflet pur, bogat în astă lume
Tu, Eminescu, poet scump cu renume!

O zi îndoliată, tristă, dar vie
Adevăraţii români ţi-o păstrează ţie.
Căci ca o floare tu te-ai stins.
Însă, veşnic vei rămâne luceafărul aprins! 

D O
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  PE URMELE MOCANILOR SĂCELENI

ub binecuvântarea lui Dumnezeu soarele s-a ridicat 
în splendoarea toată, învăluindu-ne tandru, invitându-
ne şi călăuzindu-ne paşii pe drumul transhumanţei, 

răsbătătorit de mocanii săceleni ce conduceau nesfârşitele turme 
de mioare spre depărtări ce vibrează poveşti, spre Ţara de Piatră, 
bătută generos de soare, unde simţi praful de calcar învăluindu-ţi 
corpul, unde aerul sărat şi liniştea întreruptă subit de un glas de 
pescar, iţi descoperă un vechi fragment de istorie. 
 Lăsând crestele semeţilor Carpaţi , grupul nostru din 
municipiul Săcele,  la invitaţia călduroasă a  părintelui Nicolae 
Mândra, paroh la biserica Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, 
din oraşul Hârşova, a răspuns prompt, plecând grabnic şi sosind 
la destinaţie, sâmbătă, 10 septembrie, la orele prânzului. 
 Grupul a fost format din delegaţia Primăriei Săcele 
condusă de domnul primar Nistor Radu Florea, din el făcând 
parte doamna Nistor Geoconda, viceprimarul Jonas Andras,
doamna Daneş Maria Cornelia, domnul Daneş Dumitru, doamna 
Andronic Maria Silvia, domnul Andronic Florin, domnul  Gavri-
lescu Virgil, doamna  Odobescu Mihaela, descendentă a famili-
ilor iluştrilor mocani săceleni, ctitori de biserică, şcoală, limbă şi 
cultură românească în  oraşul Hârşova. De asemenea, din partea 
muzeului etnografic, la această acţiune a participat doamna Meiu 
Andreea, împreună cu fiica Cătălina, din partea Asociaţiei Cul-
turale „Izvorul” doamna Zbarcea Maria, iar din partea bisericii 
ortodoxe  din Baciu, preotul Urzică Virgilius, împreună cu preo-
teasa Iulia.
 Drumul  a fascinat prin multitudinea şi diversitatea 
formelor de relief care, la început ne-au dominat cu masivitatea 
şi robusteţea lor imperioasă, brăzdate de clipocitul îndrăzneţ al 
apelor repezi, ce parcurg necontenit etajele mereu descrescătoare 
ale bătrânului relief, pentru ca treptat să se îndulcească, să se on-
duleze catifelat.
 În maşină, atmosfera caldă şi prietenoasă ce plutea atât 
de plăcut,  ne-a îndemnat să legăm discuţii antrenante şi deose-
bit de interesante, dar în mod cu totul special, am discutat asu-

pra temei care forma mobilul 
călătoriei noastre şi anume, 
aportul istoric adus de mo-
canii săceleni la dezvoltarea 
economică, socială şi culturală 
a localităăii Hârşova, spre care 
ne îndreptam.
  Furaţi de înţelesul lu-
crurilor, de nostalgia vremuri-
lor de odinioară, de măreţele 
realizări ale acelor oameni de 
seamă, de întinsul Bărăgan,  
care ne evoca umbrele tre-
cutului, aducându-ne în tre-
cerea noastră prin localităţi, 
mereu la realitate, ne-am aflat 
deodată pe uriaşul de fier şi rafinatul pod  ce uneşte cele două 
maluri ale Dunării. Suspendaţi, în trecerea noastră peste bătrânul 
fluviu,  am putut admira abundenţa vegetaţiei ce ne întâmpina ca 
o poartă, introducându-ne într-o lume tainică, legănată uşor de 
bătaia vântului, vast ţinut de aur, unde se răsfaţă nestingherită în  
focul soarelui, broasca ţestoasă dobrogeană.
 Atenţia ne-a fost imediat atrasă de intrarea în oraşul 
Hârşova şi de frumoasa biserică închinată Sfântului Dimitrie 
cel Nou din Basarabi, nou clădită prin strădania vrednicului 
părinte Nicolae Mândra, înconjurat de masa largă a evlavioşilor 
credincioşi ortodocşi hârşoveni,  din acest cartier al urbei. 
 Primirea cu pâine şi sare a fost cu adevărat emoţionantă, 
moment când ne-am îmbrăţişat frăţeşte şi ne-am cunoscut pentru 
întâia dată.
 Am fost apoi conduşi de părintele paroh şi de primitoarea 
sa familie în sfânta biserică, unde, pe schele, pictori zugravi lu-
crau  la luminoasele chipuri ale sfinţilor bineplăcuţi Lui Dum-
nezeu şi unde am simţit că cerul s-a coborât pe pământ, iar noi 
suntem martori la strălucita simfonie cereşti.

S
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 După ce am făcut cunoştinţă cu oficialii şi reprezentanţii 
oraşului Hârşova, am plecat să vizităm şi să cunoaştem princi-
palele puncte de atracţie ale acestei cetăţi antice, încărcate la fie-
care pas de istorie, unde oamenii sunt poveşti vii, bogaţi sufleteşte, 
torţe arzând pe acest pământ încins de soare.
 Am văzut biserica veche cu hramul Sfinţii Împăraţi Con-
stantin şi maica sa Elena, construită la începutul secolului trecut 
în cartierul Varoş, după cum arată şi numele, înfiinţat  şi apoi lo-
cuit de românii braşoveni, cu pondere mare a mocanilor săceleni, 
colonişti ai acestor meleaguri, mai cu seamă după Războiul de 
Independenţă, când Dobrogea a fost realipită la ţara mamă.
 Monumentala biserică s-a ridicat după ce Biserica Sfân-
tul Nicolae, zidită la anul 1852 de mocanii 
din  Baciu-Săcele, a încetat să mai existe. 
Desigur că arhiva şi inscripţiile rămase ne 
descoperă că la baza construirii noului lăcaş 
s-au aflat iarăşi iniţiativa şi obolul bogat 
al înstăriţilor mocani, veniţi din Săcelele 
Braşovului.
 Am văzut în continuare Vechea 
Şcoală românească împreună cu casa peda-
gogului, ridicate de aceiaşi mari patrioţi şi 
români săceleni în urmă cu mai bine de un 
veac, dar am constatat cu dezamăgire că tim-
pul scurs şi lipsa de îngrijire, le-au condam-
nat la prăbuşire şi uitare.
 Am văzut Moscheia lui Mahmut, acum monument
istoric, iar apoi am poposit la Muzeul de Istorie al oraşului, unde 
domnul director, foarte documentat şi pasionat de istoria acestor 
locuri, ne-a descoperit nenumărate amănunte cu privire la viaţa 
locuitorilor acestei aşezări, pe parcursul epocilor şi perioadelor 
istorice ce s-au succedat.
 Întorşi la biserica Sfântul Dimitrie cel Nou, am participat 
cu toţii, săceleni şi hârşoveni, la sesiunea de comunicări, inchinată 
mocanilor săceleni care şi-au adus o contribuție decisivă la înflori-
rea vieţii din localitate, sub toate aspectele ei: sociale, economice, 
culturale şi religioase. Au luat cuvântul toţi participanţii acestei 
întâlniri, fiecare aducând informaţii din sfera sa de activitate şi 
completându-se reciproc, evidenţiindu-se însă, doamna arhitect 

Mihaela Odobescu care, ca urmaşă directă a familiilor de mocani 
săceleni care s-au stabilit şi au contribuit la dezvoltarea oraşului 
Hârşova, a venit cu foarte multă informaţie scrisă şi imagini de 
valoare istorică.  
 Duminică, 11 septembrie, dimineaţă, grupurile reunite ale 
săcelenilor şi hârşovenilor, alături de credincioşii parohiei Sfântul 
Dimitrie cel Nou, din oraşul Hârşova, am participat la slujba Sfin-
tei Liturghii. La sfârşit, s-au mai ţinut câteva alocuţiuni din partea 
părintelui paroh Nicolae Mândra şi din partea săcelenilor invitaţi. 
Primăria Săcele, prin domnul primar, Nistor Radu Florea, a acor-
dat părintelui paroh şi celorlalţi participanţi hârşoveni la sesiune, 
Diploma de excelenţă şi cărţi documentare despre locuitorii, por-

tul şi tradiţiile zonei Săcele şi, de asemenea, 
părintele Mândra a acordat participanţilor 
săceleni diplome şi iconiţe bisericeşti. După 
acest moment omagial, alături de preoţi şi 
credincioşi, am mers la cimitirul orăşenesc, 
unde, în faţa monumentelor funerare, am 
participat la slujba  de pomenire a mocanilor 
săceleni, care s-au stabilit, au trăit şi au mu-
rit în localitatea Hârşova.  
 După ce am fost primiţi cu deosebită 
dragoste şi ospitalitate de părintele Nicolae 
Mândra şi de întreaga sa familie, precum şi 
de celelalte familii din Hârşova, apropiate 

părintelui, ne-am îmbrăţişat ca vechi tovarăşi şi fraţi, de parcă 
ne ştiam dintotdeauna, ne-am promis că trebuie să ne revedem la 
Săcele, după care ne-am  urcat în maşini, urmând să ne întoarcem 
acasă, însă mult îmbogăţiţi de experienţa ce am trăit-o în acea par-
te de lume, ce era presărată la tot pasul cu toponime ardeleneşti.
 Am lăsat în urmă timpul, care părea că e blocat în 
veşnicie în acel pământ dintre Dunăre şi Mare, care freamătă 
mărturie neştearsă despre noroadele care au locuit pe el şi care 
ne aminteşte neântrerupt şi de alţi înaintaşi şi pionieri, de moşii 
şi strămoşii noştri ardeleni, care şi-au scris şi ei numele, adânc în 
piatra dobrogeană, cu cinste şi onoare.  

                                                                        
 Preot Urzică Virgilius

Parohia Baciu

n anul 2004 , la iniţiativa d-nului Kiss Iosif , primar al 
comunei Tărlungeni, s-a  demarat  procedura constituirii 
unui ocol silvic privat  în vederea administrării pădurilor 

aflate în proprietatea comunei Tărlungeni, procedură finalizată 
în anul 2005, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Tărlungeni  nr. 74 din 28.11.2005, prin înfiinţarea OCOLULUI 
SILVIC CIUCAŞ R.A .
 Domeniul principal de activitate al Ocolului Silvic 
Ciucaş RA este  prevăzut de  Codul CAEN 0210 – silvicultură 
şi alte activităţi forestiere, respectiv servicii forestiere : inven-
tarierea pădurilor, evaluarea  lemnului , paza incendiilor , servicii 
de exploatări forestiere .
 Ocolul Silvic Ciucaş R.A are ca obiect aplicarea strate-
giei naţionale şi locale în domeniul silviculturii, acţionând pentru 
apărarea , conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului fores-
tier al comunei Tărlungeni, pe care îl administrează, recoltarea 
şi valorificarea prin acte şi fapte de comerţ, a produselor speci-
fice fondului forestier , potrivit prevederilor legale şi respectând 
hotărârile Consiliului de Administraţie, în condiţii de eficienţă 
economică , exercitând atribuţii de serviciu public specific silvic.
 În vederea funcţionării, Ocolul Silvic Ciucaş R.A a obţinut 
din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Ru-

rale autorizaţia de funcţionare nr. 125 din 23.05.2006 , emisă 
în baza avizului ITRSV Braşov pentru autorizarea funcţionării 
nr.24/18.05.2006.
 În prezent, Ocolul Silvic Ciucaş R.A administrează o 
suprafaţă de pădure de 5862 ha,  proprietatea Comunei Tărlungeni, 
din care : 477,9 ha foste păşuni intrate in fond forestier , 1504,2 
ha fond forestier preluat de la RNP  - Ocolul Silvic Teliu si 3880,1 
ha fond forestier preluat de la RNP – ICAS Bucuresti -  Ocolul 
Experimental Săcele. Pe lângă aceste suprafeţe, administrează 
prin contract de administrare si 124,4 ha de pădure aparţinând 
Parohiilor Evanghelice Lutherane Maghiare Tărlungeni , Zizin si 
Purcăreni.
 Din suprafaţa de fond forestier amintită, 18,1 ha reprezintă 
drumuri forestiere preluate de la RNP – Romsilva,  reprezentând 
o lungime de cca 30 Km ; 1,7 ha cultură specială pentru pomi de 
Crăciun, specia brad; 12 ha  teren pentru administraţie, ocupat de 
Cantonul Silvic Dalghiu ,aflat in stare bună; 0,5 ha teren  pentru 
administraţie ocupat de Cantonul Silvic Valea Zizinului ,aflat in 
stare bună, şi 0,7 ha  teren  pentru administraţie ocupat de Can-
tonul Silvic Valea Dudului. Pe lângă aceste suprafeţe, Ocolul Sil-
vic are în administrare şi 0,5 ha pepinieră silvică , cu solar şi sole 
în câmp deschis, din care se estimează a se obţine în acest an un 

OCOLUL SILVIC CIUCAŞ RA TĂRLUNGENI
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număr de cca 150.000 puieţi forestieri , pentru nevoi proprii , din 
speciile molid si larice.
 Ocolul Silvic Ciucaş R.A reîmpădureşte anual o 
suprafaţă de cca 20 ha după tăieri rase sau definitive. 
 Produsele specifice fondului forestier , precum şi cele-
lalte bunuri care se recoltează , prelucrează şi valorifică din fon-
dul forestier sunt:
  a)  masă lemnoasă pe picior, provenită din tăieri de pro-
duse  principale , secundare , accidentale şi de igienă  ale padurii 
şi sub formă de sortimente , precum şi sortimente rezultate din 
prelucrarea primară a lemnului.
 b) alte produse lemnoase : arbori şi  arbuşti ornamentali 
, pomi de Crăciun , puieţi forestieri
  c) produse nelemnoase din fond forestier
  Posibilitatea anuală de tăiere din cadrul Ocolului Sil-
vic Ciucaş R.A este de 30000 mc material lemnos, din  care cca 
21000 mc produse principale şi 9000mc produse secundare.
  Ocolul Silvic Ciucaş R.A s-a reautorizat în vederea 
funcţionării în anul 2009 obţinând autorizaţia de funcţionare 
cu nr. 45 din 06.04.2009 din partea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, emisă în baza avizului  ITRSV 
Braşov nr. 53/17.02.2009.
  Ocolul Silvic Ciucaş R.A este înregistrat în Registrul 
Naţional al Administratorilor de Păduri şi al Ocoalelor Silvice se-
ria A nr. 45 .
  În prezent,  în vederea administrării în bune condiţii a 
pădurilor proprietate publică, aparţinând comunei Tărlungeni, 
Ocolul Silvic Ciucaş R.A este împărţit în 2 brigăzi şi 8 cantoane 
silvice , având un număr de 25 angajaţi, din care 4 ingineri silvici, 
2 tehnicieni silvici, 1 consilier juridic, 1 economist , 1 secretară – 
magazioneră , 2 brigadieri , 8 pădurari , 1 pepinierist , 4 muncitori 
necalificaţi, 1 şofer  autobasculantă şi are în dotare un număr de 7 
autoturisme şi o autobasculantă.
 Ocolul Silvic Ciucaş R.A valorifică anual un volum de 
cca 30.000 mc, din care  cca 20.000 mc masă lemnoasă pe picior 
şi 10.000 mc cu firme prestatoare  autorizate pentru lucrări de 
exploatare forestieră.
 Pentru aprovizionare populaţiei cu material lemnos, se 
exploatează anual un volum de cca 5.000 mc lemn de foc şi 1.000 
mc lemn lucru raşinoase la drum auto. 
 Cifra de afaceri a Ocolului Silvic Ciucaş R.A a evoluat 

astfel:
  anul 2008   - 3.519.120 lei
  anul 2009  - 3.015.300 lei
  anul 2010 - 3.0219.440 lei,  menţinându-se  oarecum 
constantă, în ciuda crizei economice care a afectat şi acest sector 
de activitate.
  De-a lungul timpului, Ocolul Silvic Ciucaş R.A a obţinut 
numeroase diplome  şi premii de excelenţă, respectiv :
  - topul judeţean al firmelor 2006 – locul 2 la secţiunea 
industria lemnului şi a produselor din lemn , a celulozei , hârtiei 
şi produselor din hârtie
  - topul judeţean al firmelor - locul 2 la secţiunea 
silvicultură şi exploatare forestieră, întreprinderi mici
  -  locul 1 in top profit Romania 2010 , domeniul 0220 - 
exploatare forestieră pentru judeţul Braşov.
  În final, menţionăm că Ocolul Silvic Ciucaş R.A a obţinut 
în anul 2009 licenţa cu nr 232, care dă dreptul titularului de a 
gestiona fauna de interes cinegetic , iar din acest an Ocolul Silvic 
Ciucaş R.A are în gestiune Fondul de Vânătoare  nr. 44 Zizin, 
situat pe teritoriul comunelor Tărlungeni si Budila.

Director – şef ocol 
Eugen Comşa 

ASOCIAŢIA DE ÎNFRĂŢIRE „AMITIE”

rin încheierea  din 4.03.2011, Judecătoria Braşov a consfinţit înfiinţarea unui 
nou ONG în  municipiul nostru. Această Asociaţie s-a născut din iniţiativa unui 
grup de cetăţeni inimoşi. 

 După cum se ştie, legăturile de prietenie cu cetăţeni din oraşul francez VIRE 
datează din 1993. Paralel cu schimburile teatrale liceene bilaterale, s-au desfăşurat şi 
numeroase schimburi cu familii franceze din Vire, reunite în ,,Asociation de joumelage 
Vire-Săcele’, (‚Asociaţia de înfrăţire Vire – Săcele’). Aceste schimburi au permis famili-
ilor franceze să cunoască oraşul Săcele şi să viziteze obiective turistice din ţara noastră: 
Mănăstirile din Bucovina, Maramureşul, Delta Dunării, Valea Prahovei, Ţara Bârsei etc. 
 Toate aceste vizite, şederea în familiile săcelene, întâlnirile cu primarii oraşului 
nostru, au avut drept rezultat oficializarea relaţiilor de prietenie, prin înfiinţarea acestei 
Asociaţii.
 Cităm din Statutul Asociaţiei:
,,(1) Asociaţia are ca scop să favorizeze, în cadrul angajamentelor luate de comunităţile locale din Săcele şi din Vire şi consemnate 
în Carta de înfrăţire, stabilirea de relaţii de colaborare şi de prietenie, între locuitorii comunităţii locale din Săcele (România) şi cei 
ai comunităţii din Vire (Franţa), în toate domeniile şcolare, culturale, sociale, ştiinţifice, sportive etc. pentru o mai bună cunoaştere 
reciprocă.
(2) De o manieră mai generală, Asociaţia are ca scop sensibilizarea cetăţenilor faţă de realităţile europene.
(3) În acest scop Asociaţia poate organiza diverse manifestări:
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- vizite ale cetăţenilor celor două comunităţi, bazate pe reci-
procitate;
- schimburi de specialişti din domeniile menţionate la art. 2 (1);
- simpozioane, mese rotunde, conferinţe pe teme de interes 
reciproc;
-  primiri ale delegaţiilor  din oraşul Vire (Franţa);
- schimburi culturale cu spectacole de teatru, folclor, muzică , 
cu elevii săceleni .,,

Preşedintele Asociaţiei este dl. Dorel  CERBU.
Vicepreşedintele Asociaţiei este dl.  Nicolae  CÂNDEA

Reprezentantul d-lui Primar este dl.  Ioan  
AVASILICHIOAIE

Foto: Grupul de iniţiativă al ASOCIAŢIEI DE ÎNFRĂŢIRE 
“AMITIE”

n afara remarcabilelor virtuţi gospodăreşti, nu o dată 
evocate în paginile revistei noastre, săcelenii au edificat 
prin timp şi un spaţiu mai puţin studiat şi aprofundat de 

apologeţii lor – cel al imanentului umor, propriu individualităţii 
firii acestor oameni, cu folos şi rost umblători prin lume.
 Prin natura preocupărilor, am în vedere preponderenţa 
oieritului de mare anvergură, ce a impus transhumanţa, cu 
frecventele ei schimbări de peisaj şi profil al interlocutorilor, 
mocanii săceleni s-au constituit într-o lume optimistă, înrudită 
de aproape cu zâmbetul şi vorba de duh. Voia bună, vorba 
aleasă, vorba cu tâlc au fost întotdeauna punţi aruncate spre alte 
comunităţi şi lumi, mâini întinse prieteniei, încrederii, deschiderii 
unor noi orizonturi. 
 Din păcate, generaţia celor ce îşi mai amintesc de „zi-
cerile” corifeilor oieritului săcelean din celebrele neamuri 
Clinciu, Posedaru, Aldea, Mandai, Pasăre, Median s-a rarefiat 
îngrijorător fără ca amintirile să fi fost consemnate pentru pos-
teritate, aşa cum s-ar fi cuvenit.
 Ilustre personalităţi, admirabili intelectuali şi oameni de 
cultură, cum au fost profesorii George Moroianu, Victor Jinga 
sau Gheorghe Dragoş, sunt preţuiţi şi admiraţi pentru cercetările 
şi scrierile lor, neglijate pe nedrept fiind vocaţia lor de interlo-
cutori, purtători ai emblematicului optimism şi umor săcelean. 
Aş adăuga spre completarea acestei senine galerii din pleiada 
interbelică a intelectualilor săceleni pe distinşii avocaţi dr. Ovi-
diu Popovici, Ioan Gologan, Dumitru Cazacu, doctorii Dumitru 
Dumitrescu-Pârvu şi Irimiţu Bodianu, mari maeştri ai vorbelor 
de duh, adevărate tezaure de zâmbet şi voie bună, adeseori în-
vingând chiar potrivnice vremuri.
 Din amintiri şi apusele seninătăţi, încerc în cele ce 
urmează să recompun câteva dintre gândurile acestora, împletite 
din zâmbet şi tâlcuri, deopotrivă plăcute sufletului, dar şi îndem-
nului de a lua aminte:
 - mâncarea este hrana oferită trupului spre încântarea 
sufletului
 - prietenia adevărată este relaţia în care toţi oferă, dar 
nimeni nu cere nimic
 - adolescenţa este un anotimp al vieţii când pârâul ce 
eşti îl poţi transforma într-un fluviu sau într-o...baltă
 - apa este un duşman ireconciliabil al vinului şi al pi-
cioarelor nespălate
 - Paris este locul unde la Podul Iloaiei se discută despre 
Blaise Pascal
 - democraţie – o conjunctură în care faci ce vrei, fără să 
superi pe nimeni
 - leneş – unul fericit că este pe jumătate mort
 - lapte – lichidul cu care ne-am antrenat pentru băutul 
vinului
 - învăţător (profesor) – un perseverent căutător de aur 
şi diamante
 - îndrăgostit(ă) – fericit(ă) prizonier(ă) a(l) unei iluzii
 - televizor – aparat pentru aplatizarea feselor prin insis-

tenta urmărire a imaginilor la distanţă
 - talent – o exagerare a generozităţii divine
 - scaun -  piesă de mobilier revoltată de nedreptatea unei 
omonime scandaloase
 - sandviş – copilul degenerat al tradiţionalei mese
 - parvenit – unul căruia nu-i ajung milioanele ca să-şi 
acopere neamprostia
 - pat (1) – piesă de mobilier mereu agresată de conotaţii 
impudice
 - pat (2) – o piesă de mobilier inventată înaintea mobili-
erului
 - capitalist – un tată de bani, care poate fi dat de exemplu 
taţilor de copii
 - om de afaceri – un artist care proiectează, construieşte, 
pictează, cântă şi încântă realitatea cu...capitalul
 - nud – triumful sau moartea iluziei
 - nesimţire – normalitatea anormalităţii
 - negustor – un mare prieten al clientului
 - natura – o femeie veşnic în pas cu moda
 - mitocan – unul care s-a născut la 8 ani
 - ministru – un demnitar foarte important, nu neapărat şi 
foarte util
 - silicon – un concurent neloial al sânilor
 - afacerist – un găinar al lumii afacerilor
 - om de afaceri – un constructor de succes
 - bancher – un baci peste o turmă de...dolari (euro)
 - burtă – un sinonim dizgraţios al abdomenului, înnobilat 
prin mariajul cu... ciorba
 - cartea – un mare şi fidel prieten al omului, ce nu poate 
însă egala...câinele
 - căsătorie – afacere oficializată de doi parteneri aflaţi 
încă sub şocul iluziei
 - doctor (titlul ştiinţific) – cineva care nu este neapărat 
stomatolog, ginecolog sau chiar...medic
 - furou – obiect de vestimentaţie feminină, util prin mar-
ea sa inutilitate
 - imbecil – individ obsedat de incomensurabila sa 
perfecţiune
 - inginer – individ suferind de ingeniozitate galopantă
 Cugetările de mai sus, surprinse şi adunate prin timp din 
discuţiile purtate cu interlocutorii mei săceleni, sunt, de fapt, parte 
a unui „dicţionar” poliglot (român-englez-rus), pe care intenţionez 
să-l public la timp potrivit.
 Aş fi fericit dacă cititorii şi colaboratorii noştri ar con-
sidera şi ar alimenta această rubrică a revistei noastre cu schiţe, 
observaţii, amintiri şi texte care au în vedere certa înclinaţie din-
totdeauna a săcelenilor pentru vorba de duh. Este o încercare care 
nu are cum să se sustragă criticilor, opiniilor şi sugestiilor care 
cred că vor fi întotdeauna considerate a fi binevenite.

Cu zâmbet şi voie bună,
Dimitrie D. Cazacu

PAGINA  DE  ZÂMBET  ŞI  VORBE  DE  DUH
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NOI SUCCESE SPORTIVE SĂCELENE

-am obişnuit pe cititorii noştri cu semnalarea promptă a oricăror succese sportive obţinute de 
săceleni. După săriturile cu schiurile, a venit acum momentul canotajului, ramură sportivă care 
numără printre campionii săi şi sportivi săceleni. Vă sunt cunoscute rezultatele remarcabile 

obţinute, acum câţiva ani, de surorile Axinte, cărora li se adaugă acum o nouă sportivă originară din 
Săcele. Este vorba despre Nicoleta Paşcanu, câştigătoare în acest an a două locuri fruntaşe în întrecerile 
naţionale la canotaj: locul II la Cupa României-Juniori, în iunie 2011, în proba de 8 fete şi locul III la 
Campionatul Naţional de Juniori, desfăşurat în august 2011, în proba de 4 fete. O felicităm pe tânăra 
noastră canotoare şi îi urăm multe succese interne şi internaţionale în această ramură sportivă care a adus 
numeroase satisfacţii românilor.

Redacţia „Plaiuri Săcelene”

• Sport

I

ansarea unei cărţi „Ghidul turistic al zonei Săcele”, 
autori Nagy János şi Miklós Levente, azi când cartea 
e lăsată pe ultimul loc în raport cu mijloacele de in-

formare moderne internet, calculator, radio, TV mi s-a părut un 
mare curaj.
 Cine m-a invitat? Prietenul meu profesorul Liviu Dârjan 
şi profesorul Miklós Levente, oameni deosebiţi care până acum 
mi-au oferit adevărate sărbători ale sufletului şi minţii. 
 Săcelenii sunt oameni adevăraţi când organizează o ac-
tivitate de acest gen, duc lucrul la bun sfârşit cu seriozitate şi 
competenţă. 
 Despărţământul „Fraţii Popeea” al Astrei Săcele condus 
de „veşnicul tânăr profesor Liviu Dârjan” până acum mi-a oferit 
activităţi minunate.
 „Zărneşteanul” Liviu Dârjan şi profesorul Miklós 
Levente, participanţi la diferite întâlniri organizate de fundaţia 
„Sfântul Nicolae Zărneşti” în colaborare cu Despărţământul 
„Fraţii Popeea” al Astrei Săcelene, expoziţie de pictură, lansări 
de carte, sesiuni de comunicări ştiinţifice, excursii în masivul Pia-
tra Craiului, minunate spectacole pe scena casei de cultură din 
Zărneşti mi-au grăbit decizia de a participa la această sărbătoare 
a săcelenilor şi nu numai. 
 În vizitele scurte în municipul Săcele şi împrejurimi 
am cunoscut parţial locurile, ţinând seamă şi de densitatea 
activităţilor la care am participat, neavând posibilitatea reală de a 
cunoaşte frumuseţea deosebită a locurilor şi oamenilor din cele 7 
sate.
 Convins că mă voi îmbogăţi sufleteşte, dorind reîntâlni-
rea cu oameni deosebiţi şi interesanţi m-am hotărât să-mi îndrept 
paşii către aceste locuri minunate.
 Acum, după ce am trăit clipe de neuitat într-un loc deose-
bit, „Odăile Lupului” care prin sine este o confirmare a eforturilor 
comunităţii săcelene de a oferi turiştilor o carte de vizită atractivă 
şi plăcută, mi-am dat seama că nici nu se putes găsi un mai  inte-
resant loc pentru lansarea unei cărţi, mai ales a unui ghid turistic. 
Atmosfera deosebită într-un mediu de excepţie, neconvenţional 
pentru lansarea unei cărţi, a mărit intensitatea trăirii afective a 
participanţilor. Bucuria mea a fost şi mai mare că am sosit înainte 
de începerea întâlnirii şi am putut admira liniştit obiectele auten-
tice dintr-un restaurant-muzeu, condus de domnul Ştefan Lupu. 
În această zi toridă de vară răcoarea terasei, susurul apei, muzica, 
ospitalitatea gazdelor, bucuria întâlnirii unor prieteni dragi din 
Săcele, Braşov, Bran au făcut să trăiesc clipe de neuitat. 
 „Ghidul turistic al zonei Săcele” este o carte de excepţie, 
pe care am descoperit-o în timpul lecturii, prin prezentarea unei 
zone turistice bogate în tradiţii şi mustind de istorie prin care au-
torii, pe baza unei profunde şi îndelungate cercetări, au confirmat 
opinia mea despre profunzimea şi ascuţimea minţii urmaşilor lo-

cuitorilor acestor meleaguri. 
 Curajul celor doi autori de a purceda la cercetarea, scrierea 
şi publicarea acestei lucrări ştiinţifice impresionează cititorul. 
Informaţia bogată, abordarea multilaterală, istorie, geografie, 
tradiţii, port popular, economie contemporană demonstrează 
concepţia modernă a autorilor asupra implicaţiilor culturale, so-
ciale şi politice ale turismului contemporan.
 Calitatea cărţii este sporită de bogăţia imaginilor; foto-
grafiile vechi, explicaţiile ample, hărţile, prezentarea tradiţiilor, a 
sărbătorilor comunităţii săcelene oferă cititorului informaţii com-
plete despre municipiul Săcele şi împrejurimi. 
 Cei doi profesori curajoşi Nagy János şi Miklós Levente 
revarsă prin truda lor prea plinul iubirii pentru oamenii locului 
pentru istorie, pentru frumuseţea plaiurilor săcelene. 
 Profunzimea cercetării, diversitatea domeniilor abordate 
( artă, istorie, cultură, obiective turistice, economie, culte, tradiţii, 
sărbători) şi o bogată informaţie despre locuri de cazare, pensi-
uni, restaurante, magazine, clădiri publice, informaţii amănunţite 
oferă şi locuitorilor municipiului un ghid util pentru petrecerea 
timpului liber şi pentru rezolvarea operativă a problemelor perso-
nale legate de administraţia locală. 
 Autorii extind cercetările şi spre localităţile din împrejuri-
mi cu adrese exacte, numere de telefon, servicii şi locaţia diferi-
telor instituţii.
 Înformaţiile în legătură cu unităţile de cazare, de 
alimentaţie publică, pensiuni, cabane oferă turistului sau vizita-
torului zonei posibilităţi largi de a petrece la Săcele clipe de neui-
tat.
 Pe baza cunoaşterii structurii populaţiei şi a turiştilor care 
vizitează municipiul, traducerea în maghiară şi engleză face să 
creasă valoarea cărţii. 
 Implicarea organelor administrative, a domnului inginer 
Constantin Zavarache, directorul întreprinderii „Electroprecizia”, 
care m-a uimit prin profunzimea cunoştinţelor, iubirea pentru oa-
meni, dăruirea şi generozitatea pe care am descoperit-o în puţinele 
cuvinte pe care le-am schimbat, mulţimea persoanelor fizice, a 
firmelor care au contribuit la editarea şi tipărirea cărţii mi-au 
demonstrat încă o dată - dacă mai era nevoie - unitatea şi solidari-
tatea cetăţenilor din municipiu.
 Voi reveni la Săcele să vizitez obiectivele pe care autorii 
ghidului turistic de la Săcele le oferă turistului cu generozitate.
Mulţumesc entuziastului profesor Liviu Dârjan, autorilor ghidului 
şi tuturor celor ce au contribuit la apariţia cărţii şi sunt convins că 
cei care o vor citi vor vizita această zonă minunată.
 Felicitări săcelenilor!

Prof. Miron Baiu
Zărneşti 2011

SĂRBĂTOARE LA SĂCELE
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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 Brainaș Mihai
33 Bratosin Canu Raluca
34 Bratosin Maria
35 Bratosin Sanda
36 Braun Adrian
37 Brăinaş Mihai
38 Bucurenciu Sandu
39 Bucurenciu Ana
40 Bulat Elena
41 Bulat Florentin
42 Bulea Horia
43 Butu Mihai
44 Caian Pandrea Aurel
45 Califaru Gavril
46 Caloinescu ion
47 Cazacu Dimitrie
48 Cazan Cornel
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 Damian Alexandru
68 Daneş Dumitru
69 Diaconescu Adrian
70 Dinu Popa
71 Dîrjan Liviu
72 Dopovecz Iuliu
73 Dragomir Dănuţ
74 Drăgan Petre
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 Florescu Gheorghe
88 Fodor Levente
89 Frăţilă Ovidiu
90 Găitan Ovidiu
91 Georgescu Ioan
92 Ghia Petre
93 Ghişoiu Dorin
94 Ghiuţă Benone
95 Gîrceag Viorel
96 Gîdea Ana
97 Grozea Gheorghe
98 Guiu Ştefan
99 Hermenean Sorin
100 Homorozeanu Gheorghe
101 Imre Gabor
102 Ionescu Aurora
103 Ionescu Ghe. Nae
104 Ionescu Ghe. Petre
105 Ionescu P. Gheorghe
106 Iordache Dumitru
107 Ivan Adrian
108 Ivan Daniel
109 Ivan Gheorghe
110 Jerău Gheorghe
111 Jinga Romulus
112 Jinga Victor
113 Jipa Virgil
114 Lăcătuş Mariana
115 Lăzărescu Elena
116 Leucuţa Cristina
117 Leşescu Mihai
118 Lipan Florin
119 Lukaci Mihai
120 Lungu Constantin

121 Lupu Florica
122 Lupu Nicolae
123 Manciulea Gelu
124 Manea Vasile
125 Măţărea Ovidiu
126 Median Susana
127 Median Traian
128 Median Valeriu
129 Mihaiu Aura
130 Miklos Levente
131 Mircioiu Lucian
132 Mircioiu Sebastian
133 Mitachi Emilia
134 Modest Zamfir
135 Moldovan Ghia Roxana
136 Moldovan Hortensia
137 Moraru Adrian
138 Moraru Florin
139 Moroianu Cantor Emilia
140 Moșoiu Alin
141 Munteanu Dan
142 Munteanu Gheorghe
143 Munteanu Gigi
144 Munteanu Livia
145 Munteanu Nicolae
146 Munteanu Puiu
147 Munteanu Ştefan
148 Munteanu Vasile
149 Munteanu Vasile (SUA)
150 Munteanu Virgil
151 Muscalu Vasile
152 Nagy Gabor
153 Neacşu Lucian
154 Nechifor Constantin
155 Nechifor Septimiu
156 Necula Stelian
157 Nedelcu Claudiu
158 Niculescu Gheorghe
159 Nistor Horia
160 Ognean Dorel
161 Ognean Luca
162 Oncioiu Maria
163 Oprea Dan
164 Oprin Gabriel
165 Pană Aurel
166 Pană Nicolae
167 Pascu Liviu
168 Paraipan George
169 Pelin Matei Alina
170 Perciog Constantin
171 Perciog Gelu
172 Petrea Ştefan
173 Poaşcă Gheorghe
174 Poenaru Lautenţiu
175 Poenaru Nuțu
176 Poenaru Ovidiu
177 Poenaru Roxana
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 Sălăgean Lucian
193 Sârbu Corneliu
194 Simion Adriana
195 Sîrbu Adriana
196 Slăbilă Gheorghe
197 Spiru Gheorghe
198 Spîrchez Viorel
199 Stanciu Vasile
200 Stoia Gheorghe
201 Stoian Emilia
202 Stroe Emil
203 Stroe Silviu
204 Szabo Viorica
205 Szasz Sebeşi Paul
206 Șeitan Mircea
207 Şerban Eugen
208 Şerban Ioana
209 Şerban Raul
210 Şerban Valentin
211 Şerbănuţ Flavius
212 Şerbănuţ Ioan
213 Şerbu Adrian
214 Şerbu Andrei
215 Şerbu Iulian
216 Șorban Ștefan
217 Şortan Ana Maria
218 Ştefănescu Constantin
219 Taflan Elena
220 Taraş Ioan
221 Taraş Mircea
222 Taraş Octavian
223 Taraş Răzvan
224 Taraş Emil
225 Tagarici Laurenţiu
226 Teacă Mihai
227 Teşileanu B. Barbu
228 Teşileanu Costin
229 Teșileanu Ghia Eugenia
230 Tocitu Viorel
231 Tudose Aurel
232 Tuian Radu
233 Tulpan Nicolae
234 Ursu Nicolae
235 Ursuţ Gabriel
236 Vamoş Aurelia
237 Vlad Adriana
238 Voicescu Nicoleta
239 Voinea Dumitru
240 Voinea Emilian

241 Voineag Ioan
242 Vrabie Cristina
243 Vrabie Ioan
244 Vrabie Decebal
245 Zamfir Bogdan
246 Zamfir Dan
247 Zamfir Radu
248 Zangor Lucian
249 Zangor Traian
250 Zavarache Constantin
251 Zbarcea Maria
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