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IN  MEMORIAM  PROFESORUL  ION  TOCITU

ala de festivităţi a Grupu-
lui Şcolar „Victor Jinga” 
a găzduit vineri, 15 iunie, 

o frumoasă manifestare culturală 
organizată de Asociaţia Cultural-
Sportivă „Izvorul” Săcele. Şi-au dat 
întâlnire în primitoarea sală pusă la 
dispoziţie cu amabilitate de gazde  o 
mulţime de săceleni atraşi aici de un 
eveniment de suflet, drag lor, aniver-
sarea a 100 de ani de la naşterea dom-
nului profesor Ion Tocitu, una dintre 
personalităţile vieţii sportive din lo-
calitatea noastră.
 Mai mult decât oricare alt co-
leg de breaslă, domnul Tocitu a rămas 
în memoria colectivă a săcelenilor ca 
omul care a ştiut să mobilizeze şi să 
adune în jurul său generaţii întregi 
de copii, răspândind în rândul lor 
„microbul” sănătos al sportului sub 
diversele sale forme de manifestare: 
schi alpin şi fond, atletism, handbal, 
fotbal, gimnastică.  Foarte puţini sunt 
copiii săceleni care să nu fi fost antrenaţi în măcar una dintre 
aceste activităţi sportive, care să nu-l fi idolatrizat pe domnul pro-
fesor Tocitu şi să nu-i fi păstrat o amintire frumoasă. 
 Din rândul acestor copii de altădată a fost formată în 
marea majoritate şi asistenţa manifestării de vinerea trecută şi, 
spre deosebire de alte asemenea întâlniri, nu s-au rostit discursuri 
cu pretenţie academică, ci, în cuvinte simple, pline de emoţie, 
s-au evocat amintiri despre activitatea deosebită a celui aniversat. 
Firea deschisă, comunicativă, modul direct de comunicare, ener-
gia şi determinarea în atingerea scopului propus, spiritul organi-
zatoric şi „ştiinţa” de a-i mobiliza pe ceilalţi sunt numai câteva 
dintre calităţile care l-au propulsat pe domnul profesor Ion Tocitu 
în rândul personalităţilor săcelene din ultimii 50-60 de ani.
 Toate acestea, precum şi faptul că pe vremea domnului 
profesor în Săcele existau terenuri de handbal şi piste de atletism 
la fiecare şcoală generală, că echipele şcolare săcelene participau 
cu regularitate la întrecerile judeţene de schi, handbal, atletism au 
fost subliniate în cuvântul lor de doamna Elena Bulat, de dom-
nii  Adrian Şerbu, Nicolae Coliban, Mihai Nistor, Dudu Damian, 
Costin Teşileanu, Paul Râşnoveanu, Dan Zamfir, Fodor Leven-
te. Un moment aparte şi foarte emoţionant a fost rememorarea 
primelor ediţii ale Cupei „Ion Tocitu”, organizată de un grup de 
foşti elevi ai domnului profesori, mobilizaţi de Mihai Nistor şi 
Gigi Munteanu.
 Manifestarea organizată de asociaţia „Izvorul” a fost 
onorată de participarea domnului Viorel Tocitu, unul dintre fiii 
domnului profesor, care, la sfârşitul luărilor de cuvânt, a în-
mânat participanţilor câte o frumoasă diplomă şi o plachetă 
comemorativă, ca o continuare în timp a neuitatelor premieri pe 
care domnul profesor Tocitu le făcea la sfârşitul fiecăreia dintre 
numeroasele competiţii pe care le-a organizat pentru săcelenii săi. 
Tot dânsul i-a sprijinit pe organizatori să-şi întâmpine oaspeţii cu 
o frumoasă expoziţie tematică, cuprinzând fotografii cu domnul 
profesor şi familia, obiecte personale din anii săi de şcoală şi trei 
perechi de schiuri pe care le-a folosit de-a lungul timpului.

Horia Bârsan

 Vă propunem mai jos două materiale care au evocat per-
sonalitatea şi activitatea domnului profesor Ion Tocitu la manife-
starea din 15 iunie a.c.

 Stimaţi prieteni, mai mult sau mai puţin mocani!
 Simt o mare onoares ă expun cu această rarisimă ocazie 
câteva din amintirile mele de elev la şcoala fostă elementară nr.7 
din Satulung, azi generală nr. 4.
 În copilăria mea, anii 1953-1956, intrarea în clasa a V-a şi 
apoi parcurgerea celorlalte clase, până la a VII-a, corespunzătoare 
astăzi ciclului gimnazial, a însemnat despărţirea de cea care a fost 
o minunată învăţătoare, Eufrosina Bucurenciu Bârsan, şi con-
tactul cu personalităţile marcante ale unor profesori săceleni de 
renume: Ionel Taraş, Aneta Popeea, dna Aurelia Călniceanu, dl. 
director Victor Manoliu, reputatul conf. univ. Rareş Marinescu, 
domnul Nicolae Dobrin, dna Vera Butu şi încă alţii despre care 
sper să putem povesti în împrejurări similare.
 Într-un astfel de colectiv remarcabil, figuri de seamă, 
apreciaţi şi iubiți de toţi colegii, au fost cele ale profesorilor de 
educaţie fizică şi sport, soţii Maria (Manon) şi Ion Tocitu.
 Pentru a nu comite o nedreptate, sunt dator ca, în câteva 
cuvinte, s-o evoc pe doamna Manon, profesoară de sport, deose-
bit de pasionată în meserie. Orele sale de gimnastică, vara şi une-
ori chiar şi iarna, ţinute de obicei în curtea şcolii, sub protecţia 
celor doi castani bătrâni, se desfăşurau într-o ordine desăvârşită 
(costum de gimnastică din maieu alb şi şort negru) şi cuprindeau 
exerciţii de tonificare a organismului adolescenţilor în formare. 
Afişa întotdeauna o mină serioasă, cu tentă de severitate, dar din 
umbra aparenţelor iradiau un umor sănătos şi o dragoste de mamă 
iubitoare.
 Nu pot delimita, după aproape 60 de ani, timpul în care 
i-am avut ca profesori pe fiecare din cei doi soţi Tocitu, dar o mare 
parte din timp am fost discipolii domnului profesor Ion Tocitu.
 În acele vremuri, în şcoală, domnul profesor ne-a ghidat 
spre acele sporturi pe care baza materială ni le putea permite: 

S

D-nul prof. Ion Tocitu împreuna 
cu sora sa, d-ra Victoria Tocitu

Împreuna cu soția, d-na Manon și fiul Liviu
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COSTACHE

(Maestrul Constantin D. Cazacu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia de grafică şi caricatură, 
secretar al filialei Uniunii din Braşov)

emorabila personalitate a artistu-
lui, graficianului şi caricaturistului 
de execuţie, Constantin D. Cazacu, 

membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, fiu devotat şi iubit al Săcelelor, dar 
şi al avocatului dr. Dumitru Cazacu, cum n-ar 
fi ezitat el să o spună, cu proverbialu-i umor, 
a intrat, în vremea din urmă, într-un penibil 
con de umbră al uitării, ameninţare, care, fără 
îndoială, va fi penalizată de evaluatorii cro-
nologiilor, atunci când liniştea şi normalitatea 
vor fi redevenit condiţiile fireşti ale existenţei 
noastre.
 Criteriile care vor readuce în centrul atenţiei neobişnuitul 
său talent al reprezentării caricaturale, siguranţa şi fermitatea li-
niei desenului, vocaţia dar şi ironia, adeseori sarcastică, respirând 
inteligenţa şi cultura creatorului, izvorâte, toate acestea, dintr-o 

inepuizabilă şi aproape incredibilă cunoaştere a salbei de păcate 
şi mizerii ce dau târcoale semenului nostru – omul, vor atrage, 
fără îndoială atenţia iubitorilor de artă din deceniile ce vor urma 
trecerii noastre.
 Fin observator al lumilor prin care a trecut (am în vedere 
relativa seninătate a perioadei interbelice, prăbuşirea valorilor 
sub dictatura proletariatului şi guraliva tranziţie) prin care şi-a 
purtat fie zâmbetul, fie necazurile şi nelipsita cruce, Constantin 
Cazacu, a trăit, a pătimit, a râs şi a plâns în egală măsură, apa-
rent glumind, cu inconfundabilu-i, imanentu-i umor, neiertând 
însă pe înaintestătătorii unei lumi bolnave de patima nedreptăţilor 
nemuncii, găinăriilor, superficialităţii, minciunii, a băloasei 
linguşeli, ipocrizii şi dezgustătorului arivism.
 Toate acestea Constantin Cazacu le-a trăit, chiar gustând 
din experienţa amară, pestilenţială a umblării sale prin lume, 
mizerii care n-au scăpat atenţiei creionului său zglobiu, gata să 
surprindă instantaneu impuritatea care polua mediul sau omul, 

M

atletism (stadionul Izvorul avea pistă de jur-împrejur), 
şi fotbal, vara, ski, sportul său de suflet, iarna. Fricos 
din fire, nu am practicat ski-ul şi am preferat săniuţa, 
pe dealul lui Făşie, între două săniuşuri admirând ţinuta 
elegantă pe ski-uri a domnului profesor.
 Pe frontispiciul şcolii unde am învăţat 
mai multe generaţii de copii din familia mea, cu 
vechi rădăcini pe aceste meleaguri, stau scrise de 
către strămoşi două îndemnuri: „Voeşte şi vei putea, 
Luminează-te şi vei fi !”. Această inscripţie a fost 
repusă la vedere foarte târziu, regimul comunist mas-
când prin diferite tertipuri (zugrăveală, emblema şcolii) 
crezul de progres al mocanilor şi cheia reuşitei în viaţă 

prin instrucţie şi un caracter puternic. Domnul profe-
sor Ion Tocitu a luat în serios aceste îndemnuri şi, prin 
întreaga sa activitate didactică şi pedagogică a contri-
buit la formarea unor viguroase trăsături de caracter în 
sensul primului îndemn. 
 Despre ce om minunat a fost, despre entuzias-
mul său inepuizabil şi despre întreaga sa activitate sunt 
sigur că toţi cei de aici îşi amintesc şi pot confirma. Din 
păcate, oameni atât de pasionaţi şi atât de talentaţi în 
ceea ce fac se nasc rar, dar, din fericire, amintirea lor 
dăinuie în mintea şi sufletul celor ce i-au cunoscut.

Dr. ing. Adrian Şerbu
D-nul prof. Ion Tocitu
 în uniformă militară

•  •  •  •  •
SĂ  NINGĂ  IAR  ŞI  IAR...!

arna 2011-2012 ne-a oferit zăpada copilăriei noastre. A 
nins cu fulgi mari şi pufoşi, totul s-a îmbrăcat în straie 
albe, a viscolit şi, din când în când, soarele şi-a revărsat 

razele peste albul zăpezii.
 Ne-a amintit această iarnă de bucuria cu care ieşeam cu 
Nenea Ion, căci aşa îi spuneam noi domnului profesor Ion Tocitu 
în afara şcolii, pe Coasta cu Stejari şi pe Făşie, la schi. Crengile 
brazilor şi ale alunişului de pe marginea pârtiei de la Făşie se 
plecau sub greutatea zăpezii şi a ţurţurilor cu care, adeseori, ne 
potoleam setea. Stejarii, care astăzi nu mai sunt, purtau căciuli 
pufoase de nea. Ne doream să ningă iar şi iar ca să alunecăm pe 
schiurile la care râvneam de la primii fulgi. Nenea Ion cobora 
schiurile din pod şi dădea semnalul fie că frigul frigea obrajii, fie 
că soarele înveselea locul. 
 Fiecare după-amiază petrecută pe pârtie era o bucu-
rie! Ce de urme brăzdau zăpada! Erau adevărate traiectorii care 
duceau din vârful dealului până spre stradă, zeci de „victime” 
cădeau, se ridicau şi porneau mai departe. Niciun schior nu ac-
cepta „abandonul”. Vocea lui Nenea Ion ne îndemna să stăruim, 
să o luăm mereu de la capăt. Pe friguroşi şi pe absenţi îi ironiza 
(vă aduceţi aminte?) cu umor, spunându-le: „Vrei să stai după 
sobă, cu bulzul în mână?”
 Urma bucuria concursurilor pe „Tăieturică”. Cantonul 

forestier se transforma în ceainărie sub supravegherea lui Mircea 
Teleanu. Ce râvnite erau diplomele care arătau că iarna nu a trecut 
fără folos! Ce de spectatori se adunau să-i încurajeze pe specta-
tori!.  Şi apoi, nu din aceste concursuri s-au ridicat campionii: 
Nicolae şi Mircea Barbu, Costin Teşileanu, Fănel Petrea, fraţii 
Perciog, Petre Grigore, Vasile Stanciu, Rely Ghiea, fraţii Fulea, 
Sorin Băzărea? Unii dintre ei, deveniţi profesori şi antrenori, 
au crescut o nouă generaţie de campioni: Dan Băiaşu, Claudiu 
Cheşcă, Florin Spulber, Wily Gross, Nagy Gabor, Bogdan Barbu, 
Adela Baciu, surorile Munteanu, Corneliu Comănescu, Csabo 
Magdo, Denes Moldovan.
 Nenea Ion a fost, aşadar, asemenea pomului roditor care, 
încărcat de roade, le dăruieşte, bucurând inimile celor care se 
înfruptă din ele. Catedra de la Şcoala generală nr. 4 a încredinţat-o 
la vremea pensionării unui vrednic urmaş, profesorul Mihai
Nistor. De schi s-a ocupat până când starea sănătăţii i-a permis, 
descoperind altor copii frumuseţea iernilor în care frigul poate fi 
învins de frumuseţea sportului. 
 Pentru ca spiritul acestui om şi bucuria iernilor de pe 
Coasta cu Stejari şi de pe dealul lui Făşie să trăiască în continuare 
„Să ningă iar şi iar...ca pe vremea copilăriei” noastre.

Prof. Elena Bulat

I

Maestrul Constantin 
Cazacu (1920-2003)
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hărăzit de stăpânul a tot şi toate să fie izvor de lumină şi frumos.
 A fost acest neobişnuit de talentat mânuitor al penelu-
lui, condeiului şi creionului pe albul hârtiei, fie ea coală anume 
destinată reprezentării, fie coală de caiet, carte sau un biet şerveţel, 
fiul dintâi al eminentului fiu al Satulungului Săcelelor, avocatul 
dr. Dumitru Cazacu, stabilit după evenimentele din martie 1918 
în Basarabia, iniţial la Chişinău, ulterior la Tighina, unde a pus 
bazele şi a coordonat timp de două decenii activitatea baroului de 
pe lângă Tribunalul din Tighina.
 Primul născut băiat, devenea după vechi cutume 
mocăneşti, purtătorul numelui tatălui, dar de data aceasta nu a fost 
să fie aşa. La venirea în lume a fratelui meu, în 4 ianuarie 1920, 
sora cea mai mare a tatii (erau în familia bunicului meu cinci fete 
şi un băiat, mezinul, prâslea), mătuşa (ţaţa) Mariţa l-a rugat pe 
tata să accepte ideea de a-l boteza pe băiat cu numele Constantin 
în amintirea unicului său fiu, sublocotenentul medic Constantin 
Giuglea, căzut eroic în încleştarea de la Mărăşeşti cu doar doi ani 
mai înainte.
 Tata nu a avut încotro, deoarece ţaţa Mariţa, pe tot par-
cursul şcolarităţii sale şi a studiilor universitare de la Budapesta, 
i-a fost o a doua mamă prin grija deosebită pe care i-a purtat-o, 
atât moral cât şi material. Ţaţa Mariţa i-a devenit astfel naşă frate-
lui meu, invocând ursitoarele să-i strecoare în scutece alese haruri 
ce împodobesc viaţa unui bărbat (înfăţişarea, ascuţimea minţii şi 
alte daruri aduse chiar din grădinile Domnului cum sunt arta cân-
tecului, zugrăvirii chipurilor, priceperea mâinilor).
 Spunea biata mamă că ţaţa Mariţa nu mai putea de dra-
gul lui, nu se mai despărţea de el, venea de la Brăila, unde îşi 
avea treburile ei de văduvă bogată de negustor cu acareturi, case 
şi bani prin bănci, tot la două, trei săptămâni şi “punea ordine” în 
casa finului. Ţaţa Mariţa, ţaţa mare, a fost hărăzită de Dumnezeu 
să fie iubită şi respectată de toţi cei ce au cunoscut-o. Era o mare 
Doamnă.
 Creştea fratele meu Constantin, aşa ne povestea mama, 
ca voinicul din poveste – frumos, bine făcut, iubit de toţi, dar mai 
ales de tuşica, care îşi chema la Tighina surorile mai mici să-şi 
vadă mândreţe de nepot, pe finul ei şi băiatul lui Mitică.
 Ţaţa Mariţa (ţaţa mare) l-a iubit pe tata nespus. Era şi 
el la vârsta copilăriei un frumuşel cu care se mândreau cele cinci 
surori, unde mai pui că învăţa şi citea cu o chemare neobişnuită, 
de-i uimea pe toţi. Mereu era primul în clasă la domnul învăţător 
Aurel Popovici de la Sfinţii Arhangheli, şi aşa s-a dus până a ter-
minat Universitatea, uimind prin cunoaştere, stăpânirea limbilor, 
memorarea poeziilor cu sutele de versuri şi câte şi mai câte. La 
un lucru, însă, bietul meu părinte nu s-a priceput. Nu avea în-
demânarea măcar a baterii unui cui într-o scândură sau într-un 
perete; îndemânarea asta însă a revărsat-o Dumnezeu din plin, 
cu prisosinţă asupra fiului său cel mare de ne uimea pe toţi şi nu 
ştiam de unde s-o luăm cu ce sau cu cine să o potrivim prin neam.
 Ţaţa Mariţa, atâta cât mi-o mai amintesc eu de pe la 5-6 
ani, chiar mai bine, a fost o femeie pedantă, deosebit de îngrijită şi 
punea preţ deosebit pe înfăţişarea exterioară (avea şi cu ce, slavă 
domnului) şi ne povestea mama că mereu îl bodogănea pe tata, că 
nu arată aşa cum şi l-ar dori ea – mereu freş, aranjat, cu cămaşă 
impecabilă, într-un cuvânt “tras la trei ace”. Şi-a răcit gura de-
geaba, tata avea alte valori pe care punea preţ, iar surorile lui se 
amuzau teribil pe seama spiritului său, să-i zicem, boem.
 Cu tata, ţaţa Mariţa nu a reuşit, dar cu finul s-a străduit şi 
i-a “ieşit” peste aşteptări.
 De când era de o şchioapă, naşa îi tot căra de la Brăila 
finului hăinuţe, ghetuţe, cămăşuţe şi ciorapi, ce să mai vorbim 
de şepcuţe din cele mai frumoase şi scumpe, dar tata “mârâia” în 
surdină în faţa răsfăţatului, dar nu crâcnea în faţa ţaţii mari.
 Aşa a crescut Constantin, întotdeauna frumuşel, elegant 

şi dichisit de nu-l mai luai de la oglindă cu ora, ceea ce îl aducea 
pe tata câteodată (am în vedere adolescenţa) la punctul de fierbe-
re. N-aş zice că toate astea au fost secundare sau irelevante pentru 
viaţa sa, ele, cred îşi aveau originea în algoritmul firii sale, invo-
cat probabil de naşa Mariţa – extraordinara înclinaţie spre price-
pere în general a realizării concretului, dar şi a perfecţiunii sale, 
fie el desen, o construcţie – o casă, un vaporaş, o barcă, un scaun, 
o etajeră, un gard în grădina casei – totul prindea formă şi ieşea 
perfect din mâna lui. Dacă era vorba însă de figuri, de jucării, era 
pur şi simplu uimitor. Moş Crăciunii făcuţi de el, balerinele şi 
paiaţele pentru pomul de Crăciun erau lucrări de artă, considerate 
daruri de preţ printre prieteni. Niciodată nu am avut vreo îndoială 
că atunci când ţaţa Mariţa l-a botezat şi l-a dăruit, mai întâi de 
toate, cu cruciuliţa de aur (aşa ştii! negustorească, pe măsura iubi-
rii naşei), iar apoi cu rugăciunile către ursitoare, atunci, fără doar 
şi poate, a pus şi Dumnezeu mâna chiar mai zdravăn decât s-ar fi 
aşteptat ţaţa-naşă.
 Este foarte adevărat că în anii din urmă ai copilăriei şi 
cei ai primăverii adolescenţei lui Costică (cum îl “mângâiau” 
săcelenii) curtea casei noastre din Tighina era plină de meşteri 
care nu mai conteneau cu adăugirile şi modificările pe care le op-
erau la casa nouă, iar el, Costică era cu ochii pe zidari, pe tâm-
plari, pe sobari şi pe tot felul de alţi meşteri cărora, realmente le 
“fura” meseria, sorbindu-i din ochi. De la fiecare învăţa câte ceva, 
“ciupea” câte ceva, iar meşterii îi “raportau” tatii, care însă era 
dominat de un singur gând – să formeze din el un avocat strălucit, 
articulat sub supravegherea sa, cel la care apelau numeroşi pri-
eteni, printre care şi evreii bogaţi ai căror copii urmau studii de 
drept la Iaşi sau Bucureşti. Tata era un specialist foarte căutat ca 
profesionist dar şi ca maestru al formării tinerilor avocaţi – stag-
iari.
 De la şcoală şi apoi de la liceu tatii îi parveneau 
mereu semnale, care ar fi onorat şi bucurat orice părinte, despre 
neobişnuitul talent la desen şi chiar pictură şi al îndemânărilor fi-
ului său, ca şi despre pasiunea sa în practicarea jocurilor sportive, 
îndeosebi a voleiului, dar tata, vorba poetului, rămânea “nemuri-
tor şi rece”.
 Între timp a intervenit şi admirabila mişcare a cercetăşiei 
în care Costică s-a remarcat în mod deosebit, în primul rând 
datorită talentelor sale, dar şi a abilităţilor sportive, participând la 
câteva reuniuni pe ţară ale cercetaşilor numite “Jamborei”.
 În ultimii ani de liceu, în cursul superior (1934-1938), 
se conturează o nouă pasiune şi chiar vocaţie, apărută şi asta, pre-
cum Afrodita din spuma mării – patinajul artistic, dar şi hochei-
ul. Pe patinoarul din Tighina, aflat în imediata vecinătate a ca-
sei noastre, chiar în centrul oraşului, fiul avocatului Cazacu face 
senzaţie cu “figurile” lui, cum le văzuse el, probabil, în filmele 
americane, îmbrăcat elegant cu o jachetă scurtă, care abia atingea 
zona lombară, comandată la unul dintre cei mai renumiţi croitori

Afișul unei expoziții C. Cazacu, 1988
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 tighineni, Tarndai, cu patine prinse de ghete, aduse de la Bucureşti, 
dar al naşii, care lăsau cu gura căscată şi blocată toată liota de ad-
miratori, colegii lui mai mari şi mai mici, dar şi profesorii de la 
liceul “Ştefan cel Mare”. Tot “târgul” vorbea de straşnicul fecior 
al avocatului Cazacu, dar el, conform voinţei nestrămutate a tatii, 
urma să se prezinte la examenul de admitere la facultatea de drept 
a Universităţii din Iaşi. 
 Asta s-a întâmplat în toamna lui 1938, când plecarea lui 
Costică la Iaşi, ne-a umplut de tristeţe. Mama suferea cumplit; în 
fiecare săptămână plecau de la Tighina la Iaşi pachete cu de-ale 
gurii cu prăjituri, plăcinte (care în casa noastră erau nelipsite şi 
adaptate sezonier – cu varză, cu carne, cu brânză, cu mere, vişine 
etc.) şi chiar sarmale (una din constantele pasiuni gastronomice 
ale maestrului).
 Tata era mulţumit, nu aş zice, foarte, 
deşi notele erau bune, chiar foarte bune toate, 
una peste alta rezonabile. Cred că tata îşi zicea, 
în sinea lui, că îl “modelează” el când îi vor mai 
trece “gărgăunii” (vorba tatii).
 La Iaşi a dat de muzee, de vernisaje, 
de colecţii de artă aşa că vechea chemare şi-a 
aflat un obiect al atenţiei, dar şi de clubul sport-
iv universitar unde pasiunea pentru volei s-a re-
activat căpătând dimensiunile profesioniste ale 
unui club divizionar.
 Un amănunt nu lipsit de semnificaţie 
în viaţa lui a fost întâlnirea la Iaşi cu asisten-
tul său de la catedra de economie politică, Al-
exandru Bârlădeanu, care era în conducerea 
clubului universitar ieşean, un tânăr cu ac-
centuate vederi comuniste, care l-a simpatizat 
şi l-a apreciat pentru talentul său sportiv în 
jocul de volei. Destinul  i-a despărţit în 1940, 
Bârlădeanu plecând în URSS, dar i-a făcut să se 
reîntâlnească  în primăvara lui 1945 în lagărul 
de prizonieri de la Odessa de data aceasta Costică 
prizonier, iar Bârlădeanu conducând o delegaţie de comunişti 
români care solicitau prizonierilor să se reintegreze în armata 
română spre a continua războiul împotriva Germaniei.
 Evident, Alexandru Bârlădeanu nu avea cum să-l 
recunoască pe fratele meu în “uniforma” de prizonier, dar în mo-
mentul trecerii în revistă a prizonierilor, Costică a şoptit ceva mai 
tare porecla lui Bârlădeanu, arhicunoscută în lumea studenţilor de 
la drept, iar acesta tresărind uimit i s-a adresat:
- Tu cine eşti!?
- Cazacu Costică, au fost cele două cuvinte miraculoase, 
care instantaneu i-au schimbat soarta.
 Să ieşi la raport! i-a spus sec Bârlădeanu şi a plecat mai 
departe.
 Într-adevăr peste două zile au fost întrebaţi prizonierii 
dacă doresc să se reintegreze în unităţile în formare pentru a ple-
ca pe frontul de vest. Războiul în martie 1945 era încă în plină 
desfăşurare, dar până s-a constituit “divizia” Horia, Cloşca şi 
Crişan ostilităţile s-au încheiat la 9 mai 1945, iar divizia s-a canto-
nat la Piteşti. Cred că sunt îndreptăţit să o afirm că Al. Bârlădeanu 
i-a salvat fratelui meu viaţa, dacă am ţine cont de faptul că anul 
1945 şi următorii, au fost anii unor cumplite încercări într-o Rusie 
devastată de război şi o cumplită penurie. 
 Gestul lui Bârlădeanu nu l-a determinat pe fratele meu 
să se apropie de ideile şi convingerile protectorului său, dar de-
stinul, prin incredibila forţă a întâmplării, l-a readus faţă în faţă 
cu Bârlădeanu într-o altă împrejurare de mare importanţă pen-
tru condiţiile vieţii sale. Bârlădeanu, fiu şi el de avocat, coleg în 
oarecare măsură cu tata, la Tighina, s-a comportat ca un adevărat 

gentleman.
 Viaţa, sau, mai bine zis perioada ieşană a lui Costică 
(1938 – iunie 1940), a marcat trecerea sa spre o independenţă a 
personalităţii, deşi el continua să respecte, fără eforturi prea mari 
dorinţa tatii, a studiilor juridice. Era în acelaşi timp un sportiv 
“lansat” (voleibalist şi hocheist), dar cred că se bucura printre 
colegi de faima sprintenelii creionului său, care îşi vedea nesting-
herit de treabă, fără angajări serioase.
 Însă urmează tragedia din vara lui 1940; Costică se 
afla acasă de vreo 3-4 zile, abia sosit din vacanţă, când a căzut 
fulgerul comunicatului privind cedarea Basarabiei (28 iunie, 
orele 20). Nu este momentul să evoc tragismul trăirilor noastre 
din noaptea de 28 spre 29 iunie, călătoria sub imperiul groazei, 

cu începere din 29 iunie orele14, în vagonul 
de marfă spre Braşov (3 zile şi 3 nopţi), întâl-
nirea cu paraşutiştii sovietici (fără probleme, 
dar terorizată de spectrul lui Stalin şi al ororilor 
sale), sora mea bolnavă, atmosfera dezastrului 
şi a prăbuşirii devastatoare pentru bieţii noştri 
părinţi.
 Ne stabilim în casa noastră din Satu-
lung, casa părintească a tatii de pe strada Belu, 
la numărul 1885, astăzi strada Bisericii Orto-
doxe, numărul, cred 12.
 Drama trăită de noi în ultimele zile, 
îmi reamintesc era palid percepută la Săcele, 
cei mai mulţi nu înţelegeau despre ce era vor-
ba. Aşa este lumea asta a noastră concepută – 
dimensiunea nenorocirii a fost devastator trăită 
doar de cei aflaţi în epicentrul ei, ceilalţi spec-
tatori nu au reuşit încă să se dumirească.
 Dar să revenim la Costică. În toamnă 
se transferă de la Iaşi la facultatea de drept din 
Bucureşti, unde se integrează fără probleme, 

mai ales, că este şi invitat să participe la viaţa 
clubului sportiv universitar la secţiile de volei şi 

hochei.
 Toamna lui 1940 aduce în prim- plan reactivarea 
mişcării legionare, motiv de serioasă îngrijorare pentru tata care 
are discuţii cu Costică privind evitarea oricăror contacte ale frate-
lui meu cu aceştia. Preocupările lui, slavă Domnului, l-au ţinut 
departe de furia tulburărilor şi agresivitatea evenimentelor celei 
de a doua jumătăţi a anului 1940 şi însângeratul ianuarie 1941.
 Încheie cu bine cel de al treilea an al studiilor la 
Bucureşti, dar apare ameninţarea mobilizării şi trimiterii pe fron-
tul de est în războiul declanşat în 22 iunie 1941.
 Din nou frământări în familie, zbucium şi durere după 
moartea surorii mele, Marioara, în octombrie.
 Evitarea sigură a trimiterii imediate pe front este în-
scrierea într-o şcoală militară de ofiţeri. Decizia este luată şi, de 
la 1 octombrie 1941, fratele meu devine elev al Şcolii de Ofiţeri 
de Infanterie din Bucureşti, pe care o absolvă după doi ani, în mai 
1943, repartizat fiind, ca urmare a rezultatelor deosebit de bune 
la studii, ca ofiţer instructor la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă din 
Câmpulung-Muscel.
 Războiul era în plină desfăşurare, dar anul 1943 nu adu-
cea în nici un fel veşti lipsite de griji pentru beligeranţii aflaţi în 
tabăra germană. Sovieticii şi aliaţii americanilor se repliază – sunt 
aşteptate evenimente majore în lunile următoare. Fratele meu este 
mutat în toamna lui 1943 la Chişinău, iar în primăvara lui 1944, 
când ofensiva sovietică a căpătat contururi ameninţătoare, este 
transferat la o unitate de pe malul Dunării la Ciuperceni, de unde 
a şi plecat în zona operaţiilor în judeţul Cetatea Albă, în sudul 
Basarabiei, la Palascu, unde au aşteptat şi s-au pregătit pentru a 

C. Cazacu la anii maturității 
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întâmpina iadul care s-a declanşat în 19 august 1944, când armata 
sovietică a declanşat  asaltul final asupra României. Fatala încer-
cuire a forţelor armate române de către sovietici şi apoi capturarea  
acestora au fost inevitabile.
 Urmează apoi circa nouă luni de prizonierat într-un 
lagăr de ofiţeri lângă Odessa, cu întâmplări dintre cele mai nev-
erosimile în care priceperile sale şi darul neobişnuit al mâinilor 
sale, printre  care şi cel al gătitului, care l-a promovat în rândurile 
“bucătarilor” lagărului, dar şi cunoaşterea oarecum rezonabilă a 
limbii ruse s-au dovedit salvatoare.
 Neobişnuită, uluitoare însă a fost întâlnirea în lagăr cu 
fostul său asistent de la cursul de economie politică al profeso-
rului George Zane, Alexandru Bârlădeanu, despre care am relatat 
mai sus, moment esenţial în realitatea supravieţuirii sale.
Se întoarce în ţară în martie-aprilie 1945, având gradul de lo-
cotenent şi îl aflăm în Statul Major al diviziei “Horia, Cloşca şi 
Crişan” al cărei comandant era generalul Vasile Lascăr. Refuză 
înscrierea în partid, drept care, spre sfârşitul anului 1946, este 
deblocat (aşa se spunea atunci). Revine la Săcele, încercat de o 
puternică stare de dezamăgire. Situaţia existentă, haosul politic şi 
economic nu-l îndeamnă să continue studiile întrerupte cu cinci 
ani în urmă, drept care renunţă la cei 3 ani petrecuţi la facultatea 
de drept, hotărât să se consacre desenului şi graficii. Starea jalnică 
a economiei României, starea precară a familiei noastre din cauza  
nenorocirilor  care s-au abătut asupra-ne, dar şi moartea prematură 
a tatii ne obliga să ne orientăm spre o muncă oarecare pentru ca 
supravieţuirea să nu se identifice totuşi cu un ruşinos compromis.
 Eu am lucrat cu ziua, la pădure, pe la zidării, antrepreno-
ri, la câmp, dar şi pe şantierele de conducte de apă (Tărlung-
Braşov) şi chiar la construirea noului Triaj al Staţiei CFR Braşov. 
Cineva dintre apropiaţii noştri, cunoscându-i abilităţile în dome-
niul desenului îl recomandă pentru un post într-un departament al 
căilor ferate, îndeletnicire pentru care s-a adaptat fără dificultăţi şi 
care a însemnat pentru el un început al tratării cu succes a depre-
siei şi dezamăgirilor care l-au stăpânit o vreme.
Se face repede remarcat datorită talentului său şi de la munca 
de planşetă şi chiar şantier este cooptat într-un departament de 
grafică şi publicitate feroviară, în care se impune prin autoritatea 
competenţei şi ideilor sale.
 Urmează tentativele sale de apropiere de presa vremii, 
pentru “a face loc” caricaturilor, precedate de “gazetele de per-
ete” ale CFR-ului, dar şi ale altor întreprinderi care, auzind de el, 
îi solicitau colaborarea, urmează notorietatea şi implicarea lui în 
grafica publicitară, dar şi grija pentru perfecţionarea tehnică a ar-
tei grafice drept care urmează cursurile şcolii de artă îndrumată  în 
acei ani de admirabilii maeştri Ştefan Mironescu, Helfried Weiss 
şi A. Meschendörfer, care l-au iubit şi i-au strunit talentul în con-
formitate cu exigenţele riguroase ale artelor.
 Cea de a doua jumătate a anilor 50 aduce treptate dar 
semnificative însemnări în viaţa maestrului – participă la primele 

expoziţii colective, apoi individuale, pune bazele unei colaborări 
perene cu presa locală dar şi cu cea centrală. Devine colaborator 
al artiştilor de satiră şi umor “Urzica” în care aproape săptămânal 
apar interesantele “Semnale” de la Braşov.
 Devine, în anii 50, membru al Fondului Plastic, iar la în-
ceputul anilor 60 membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-
nia, preşedinte al filialei Braşov. Ca un semn al recunoaşterii 
valorilor sale i se repartizează de către Fondul Plastic un atelier 
pe care l-a deţinut aproape pe întregul parcurs al activităţii sale 
artistice. Invitaţiile la evenimentele expoziţionale sunt din ce în 
ce mai numeroase şi adeseori însoţite de cele privind participarea 
în jurii, atât în ţară cât şi în străinătate (Moscova, Vilnius, Ber-
lin, Ottawa). Primeşte cea mai înaltă distincţie “Palma d’oro” la 
bienala de caricatură de la Borghiera, Italia, eveniment cu cân-
tec, deoarece lucrările prezentate au fost expediate fără prealabila 
cenzură şi avizul autorităţilor şi partidului. Valoarea distincţiei a 
reuşit însă să aplaneze oarecum conflictul care fusese generat, de 
fapt, de sustragerea de la “obedienţa faţă de partid”.
 Viaţa lui Constantin Cazacu a plătit tribut din greu at-
mosferei şi stupidităţilor, care dominau găunoasa morală a unei 
lumi totalitare, indiferent de haina înşelătoare a unei pretinse 
democraţii, dar slalomul, jalonat de ideea lansată de o caricatură şi 
acceptabilitatea acesteia, impunea creatorului nu doar subtilitate, 
dar şi convingerea receptării acesteia de cititor. Acest continuu 
exerciţiu duce, în ultima instanţă, la o expresivitate care împacă 
părţile, stimulând imaginaţia şi disponibilităţile interpretative ale 
cititorului de satiră.
 A fost o viaţă întreagă acest frate al meu un artist 
desăvârşit nu doar în arta căreia i s-a consacrat, ci în timpurile 
sale bune chiar şi în lucrurile aparent mărunte, care ne însoţesc 
existenţa – haina, cravata, masa, vinul, dar şi îndeletniciri pe care 
le-a îndrăgit în afara preocupărilor sale esenţiale – volei-ul şi 
înotul în tinereţe, patinajul şi muntele până la jumătatea vieţii, iar 
pescuitul o viaţă întreagă. Îi plăceau mesele bogate, opulente ca în 
Basarabia copilăriei noastre, de s-ar fi putut, bineînţeles, frumos 
începute, cu toată familia şi toţi prietenii de jur împrejur, cât mai 
mulţi, mese încheiate cât mai târziu şi cât mai spre ziuă, dacă s-ar 
fi putut cu lăutari cu atât mai bine.
 Iar de dans ce să vorbim!?
 A fost un dansator pe cât de graţios şi perfect dăruit muzi-
cal pe atât de inepuizabil. Asta a explicat şi faptul că la venera-
bila vârstă de 83 de ani, când ne-a părăsit, nu a adăugat “gram-
aj” trupului său, atât de magistral condus de o minte veşnic vie, 
dinamică, orientată spre tot ceea ce i-a creat neobişnuitul context 
al vieţii sale atât de vii şi controversate.
 Cu ce s-o fi ocupând, pe dincolo!?
 Fără îndoială, că şi-a găsit de lucru, dar blocnotes-ul şi 
creionul, sunt convins îi sunt alături. 

Dimitrie D. Cazacu

• In Memoriam

NECULAE  ŞI  VALERIA  ZAMFIR
STRĂLUCITĂ  PILDĂ  A  DASCĂLILOR  DE  AUTENTICĂ  VOCAŢIE

răim vremuri în care conceptul de „şcoală” este din nou 
dezbătut cu vehemenţă în opinia publică românească 
de oameni nechemaţi prin personalitatea lor în a se 

pronunţa asupra idealurilor şi strategiilor menite să promoveze 
instruirea, educaţia şi profilul moral al generaţiei aflate în ascen-
siune.
 Într-o asemenea conjunctură noi, cei aflaţi la limita ex-
tremei senectuţi, nu putem să nu ne amintim de icoanele unor 
dascăli eminenţi care, prin harul şi priceperea lor, au marcat deci-

siv întreaga traiectorie a existenţei noastre. Se impune cu maximă 
autoritate în asemenea împrejurări observaţia care vizează rolul 
şcolii elementare (primare) şi cel al învăţătorului în identificarea 
disponibilităţilor vocaţionale ale copilului, în atenţionarea fami-
liei asupra acestora, în îndrumarea paşilor săi spre soluţiile op-
time.
 Aceasta era nescrisa doctrină strategică şi didactică a 
zecilor de mii de învăţători din România interbelică, moştenitori 
ai tradiţiilor coagulate în jurul gândirii lui Titu Maiorescu, Spiru

T
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 Haret, Simion Mehedinţi, Rădulescu-
Motru. Memorabila reformă a 
învăţământului din 1898 rămâne şi astăzi, 
după mai bine de un secol, un model 
de gândire pe termen mediu şi lung a 
perspectivelor dezvoltării unui sistem 
educaţional în care  fiecare treaptă, dar în 
primul rând, în mod preponderent, şcoala 
de început, cea primară, trebuie să-şi 
afle îndrumătorii, învăţătorii, pregătiţi 
în şcoli de înaltă competenţă, capabile 
să producă modele viabile, puternice, 

adevăraţi părinţi ocrotitori ai copiilor şi 
generaţiilor ascendente.

 Învăţătorii erau formaţi în structura şcolilor 
normale, licee de o arhitectură curriculară cu accent deosebit  pe 
ideea transmiterii cunoştinţelor de o manieră care să favorizeze 
trezirea interesului pentru bazele ştiinţelor şi dragostei pentru 
sublimul întruchipat de cuvântul scris, muzica şi reprezentarea 
plastică.
 Produsele unei asemenea şcoli au fost soţii Valeria şi 
Neculae Zamfir, învăţătorii care au onorat cu prezenţa lor şcoala 
primară nr. 2 din Satulungul Săcelelor, oferind din tezaurul unor 
suflete deosebit de generoase lumina începutului de drum multor 
generaţii de copii ce au urcat cu demnitate trepte dintre cele mai 
deosebite ale devenirii.
 Cum se întâmplă adeseori în viaţă, o întâmplare fericită 
i-a adus faţă în faţă pe tânăra învăţătoare Valeria Gologan, dintr-
un neam de mare rezonanţă în universul mocanilor săceleni, şi 
pe tânărul şi respectatul învăţător argeşean Neculae Zamfir, în 
componenţa unei comisii de inspecţie a Ministerului Educaţiei, 
în anul 1936. Inspecţia pare să fi fost reuşită din toate punctele 
de vedere, drept care în anul următor, 1937, are loc căsătoria şi 
nunta învăţătorilor Valeria Gologan şi Neculae Zamfir, moment 
memorabil nu doar în viaţa familiei Zamfir, dar şi în cea a şcolii 
săcelene care s-a îmbogăţit cu două personalităţi ce au îndreptăţit 
toate speranţele comunităţii în promovarea unui învăţământ pe 
măsura exigenţelor mereu crescânde ale perioadei interbelice.
 Foarte mulţi dintre absolvenţii şcolii lui „Ivan” (celebrul 
director din anii 30 ai trecutului secol) au urmat cursurile liceale 
la Braşov, optând, în general, pentru liceele „Dr. I. Meşotă” şi 
„Andrei Bârseanu”, unii alegând liceele industriale „Regele Fer-
dinand” sau chiar liceul industrial special LIA (Liceul Industrial 
Astra), sponsorizat de consiliile de administraţie ale uzinelor As-
tra şi IAR (uzina de avioane).
 Activitatea şcolară era puternic susţinută de implicarea 
învăţătorilor în promovarea tradiţiilor comunităţii săcelene, a 

sărbătorilor specifice acestor meleaguri, 
de organizarea şi participarea la serbările 
copiilor, de aportul adus la activitatea 
Asociaţiei Cultural-Sportive Izvorul.
 Atât doamna Valeria cât şi dom-
nul învăţător Neculae Zamfir au trecut 
prin viaţă admiraţi, respectaţi şi iubiţi de 
consăteni şi asta, în primul rând, pentru 
dragostea şi devoţiunea cu care ei le edu-
cau copiii, iar aceştia, devenind la rându-
le părinţi, evocau fericitele zile petre-
cute în şcoala primară, ocrotiţi, educaţi 
şi iubiţi de minunaţii lor învăţători. Doi 
învăţători eminenţi, dar, în primul rând, 
doi oameni dăruiţi de Dumnezeu cu alese 
însuşiri sufleteşti, dintre care nu au lipsit seninătatea caracterului, 
dragostea de copii, rigoarea împletită cu toleranţă, dar şi iubirea 
de frumos şi aproape, în afara cărora nu poate să se alcătuiască 
atât de necesarul model din care cei educaţi îşi făuresc, fie şi doar 
ca perspectivă mai puţin sau mai mult îndepărtată, idealul. 
 M-a legat de doamna Valeria, care şi-a cinstit în mod 
exemplar minunatul neam al Gologanilor, din care făcea parte, 
şi de domnul Neculae Zamfir o sinceră şi aleasă afecţiune cu 
care i-a înconjurat şi regretatul meu părinte, dr. Dumitru Cazacu, 
care i-a cunoscut şi admirat pentru zidirea lor întru binele şcolii 
româneşti pe timpul mandatului său de primar în anii de mare 
zbucium 1940-1941. I-a respectat, îmi amintesc de spusele lui, 
pentru maniera în care cinsteau tradiţia de înaltă onorabilitate a 
mocanilor săceleni.
 Soţii Valeria şi Neculae Zamfir au întemeiat o familie 
admirată şi iubită de toată comunitatea săceleană atât pentru 
prestaţia şcolară exemplară, dar şi pentru harul lor în comunica-
rea şi participarea la viaţa de zi cu zi a concetăţenilor, consătenilor 
şi generaţiilor de elevi în care au sădit cu atâta dragoste interesul 
pentru cunoaştere şi pasiunea pentru frumos.
 Scriu aceste rânduri cu sincera dorinţă de a transmite 
un gând generaţiilor viitoare de dascăli, cu speranţa că lumina 
iniţierii în tainele cunoaşterii va fi răspândită şi purtată cu aceeaşi 
devoţiune spre copiii şi nepoţii celor ce vor citi aceste rânduri.
 Un gând pios de senină şi binemeritată recunoştinţă îl în-
drept nu doar spre admirabilii învăţători Valeria şi Neculae Zam-
fir, dar şi spre toţi acei dascăli care, în ciuda tuturor asperităţilor 
prezentului, îşi fac  cu devoţiune şi destoinicie datoria faţă de co-
piii care întruchipează toate speranţele noastre de bine şi frumos.

Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu

IN MEMORIAM

ara aceasta se împlinesc şapte ani de când ne-a părăsit 
pe neaşteptate Domnul Profesor Andronic Moldovan. 
Timpul a trecut necruţător, ca întotdeauna, dar de data 

aceasta nu a reuşit să aştearnă vălul uitării peste amintirea Dom-
nului Profesor. Ea a rămas vie în memoria multora dintre noi pen-
tru că s-a alimentat din energia şi pofta de viaţă a intelectualului-
cărturar care, deşi nu era originar din Săcele, a găsit în slujirea 
tradiţiilor şi spiritualităţii săcelene un țel căruia i-a închinat o 
mare parte a timpului şi preocupărilor sale.
 Domnul Profesor Andronic Moldovan a iubit Săcelele 
mai mult ca alţi săceleni get-beget, i-a apreciat frumuseţile şi 
bogăţia spirituală şi a dorit să facă tot ce i-a stat în putinţă pentru 
a le face cunoscute şi altora. Era mândru că trăieşte în mijlocul 
urmaşilor mocanilor săceleni şi devenise şi dânsul unul dintre ei, 

le cunoştea datinile şi obiceiurile, le iubea şi 
le respecta.
 A abordat cu energie şi hotărâre 
proiecte culturale prin care să fie promo-
vate tradiţiile mocăneşti, a contribuit la 
cunoaşterea iluştrilor intelectuali născuţi pe 
aceste meleaguri, a participat la organizarea 
a numeroase activităţi sub egida „Izvorului” 
de-a lungul timpului. 
 Domnul Profesor Moldovan a fost 
una dintre personalităţile săcelene care au 
marcat profund evoluţia revistei „Plaiuri Săcelene”, punându-şi 
în slujba acesteia întreaga pricepere şi energie. Dacă revista a 
ajuns la un număr apreciabil de apariţii, acest lucru se datorează 

Domnul învățător
 Neculae Zamfir

Doamna învățătoare 
Valeria Zamfir

V
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şi domniei sale. Pentru noi, toţi cei care l-am cunoscut şi am avut 
privilegiul de a lucra împreună cu dânsul la redactarea revis-
tei asociaţiei „Izvorul”, întâlnirea cu Domnul Profesor a fost o 
experienţă fericită, care ne-a învăţat că orice lucru trebuie făcut 
cu multă pasiune, cu muncă şi perseverenţă.
 Suntem convinşi că, acolo sus, Domnul Profesor Mol-

dovan s-a întâlnit cu mocanii săceleni pe care i-a iubit şi apreciat 
atât de mult şi că aceştia l-au primit în mijlocul lor, mulțumindu-i 
pentru eforturile depuse în slujba comunităţii săcelene.
 Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Redacţia revistei „Plaiuri Săcelene”

• In Memoriam

DOUĂ SECOLE DE LA PUNEREA PIETREI DE TEMELIE A BISERICII ORTODOXE
„SFÂNTA ADORMIRE” DIN SATULUNG

•  •  •  •  •
u profund regret şi amărăciune ne-am despărţit, de 
curând, de domnişoara Abigail Roşculeţ, una dintre co-
laboratoarele cele mai entuziaste şi pricepute ale revistei 

„Plaiuri Săcelene”. Ani de-a rândul, dânsa şi-a pus la dispoziţia 
acesteia talentul şi îndemânarea, asigurând tehnoredactarea 
computerizată , dar nu s-a rezumat numai la aspectele tehnice ale 
acesteia ci, cu dăruire şi inspiraţie, a contribuit la îmbunătăţirea 
continuă a imaginii artistice a fiecărui articol publicat.
 Înzestrată cu spirit de observaţie şi iniţiativă, cu simţ 
artistic şi talent gazetăresc, domnişoara Abigail Roşculeţ şi-a 

pus amprenta pe fiecare număr al revistei noastre, străduindu-se 
ca, alături de ceilalţi membri ai redacţiei, să ofere dragilor săi 
săceleni, în fiecare trimestru, o revistă frumoasă pe care ei s-o 
citească cu plăcere şi, apoi, s-o păstreze cu drag.
 Noi, cei ce am lucrat alături de dânsa la redactarea revistei 
„Plaiuri Săcelene”, îi mulţumim încă o dată pentru efortul depus 
şi-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace!

Redacţia revistei „Plaiuri Săcelene”

nul acesta, la 11 august, se împlinesc 200 de ani de la 
începerea construirii bisericii ortodoxe din Satulung-
Suseni. Biserica poartă hramul „Adormirii Maicii 

Domnului” şi a fost construită din ambiţia mocanilor din această 
parte a Stulungului, între anii 1812-1819.
 La anul când s-a început construcţia acestei biserici, în 
Satulung nu era decât o biserică, cea cu hramul „Sfinţii Arhan-
gheli”, zidită între anii 1794-1799. În vremea aceea, în Satu-
lung erau circa 4500 de români ortodocşi şi între ei a izbucnit o 
neînţelegere legată de numărul de locuri din biserica existentă, 
motiv pentru care s-au scindat în două tabere: Joseni şi Suseni.
 Aşa că, Susenii au hotărât să aibă propria lor biserică, pe 
care au început s-o construiască pe locul numit atunci „Câmpul 
cu gatere”, pe o movilă ca să fie apărată de umezeala cam mare 
din jur. Antreprenorii de atunci au hotărât s-o răsucească puţin 
spre dreapta, faţă de planul iniţial, pentru ca altarul sa se aşeze 
corespunzător, spre Răsărit. Aşa cum am mai spus, construcţia 
bisericii a început în 1812. S-au folosit cărămidă şi piatră de 
construcţie, iar zidurile au o grosime între 1 şi 2 metri. Liantul 
folosit la zidărie a fost un mortar făcut din nisip şi var, în ames- 
tec cu lână. La vremea aceea nu se folosea cimentul, având în 
vedere faptul că prima fabrică de ciment din România, cea de la 
Comarnic, a fost dată în folosinţă în anul 1880.
 Biserica este construită în formă de 
cruce şi este alcătuită din pronaos, naos şi 
altar. Ea are o lungime de circa 32 de metri, 
o lăţime de 8 metri, iar în dreptul braţelor de 
cruce aceasta este de 15 metri. Fundaţia biseri-
cii este în formă de trapez şi are o adâncime 
de 2,5 metri. Bolta bisericii este în formă de 
arc de cerc sprijinit pe zidurile laterale, care, 
la rândul lor, sunt prevăzute cu ferestre în-
alte care au la exterior drugi de fier împotriva 
răufăcătorilor. Uşa de la intrare este din ste-
jar şi are o încuietoare din anul în care a fost 
montată, 1841. Acoperişul este construit din 
grinzi şi căpriori din lemn de brad, este în două 
ape, fiecare parte a lui fiind făcută în două un-
ghiuri pentru a se sprijini pe ambele părţi ale 
zidurilor. A fost construit în anul 1817, an gra-
vat pe o grindă în podul de deasupra altarului.

 Deasupra naosului se ridică zvelt turnul-clopotniţă, înalt 
de circa 50 de metri. Turnul este zidit din cărămidă, până la o 
anumită înălţime. El este prevăzut cu 8 ferestre la camera clopo-
telor pentru a se putea răspândi sunetul acestora. Construcţia tur-
nului este în stil baroc, partea a doua a lui fiind din lemn de stejar 
şi de brad şi acoperită cu tablă. Turnul se termină cu o butcă, pe 
care stă o cruce foarte frumoasă, care a fost montată în 1819. În 
anul 1835 turnul a fost acoperit cu tablă de cupru, lucrare care a 
costat 2838 de florini. Tot în anul 1835, s-au construit ceasurile 
vechi de către ceasornicarul ungur Foris Janos, care a fost plătit 
cu circa 1000 de florini. Ceasul vechi a funcţionat până după 
al doilea război mondial, iar în anul 2007 s-a construit un nou 
mecanism de ceas care funcţionează în prezent şi care bate ora 
exactă.
 Turnul mai adăposteşte patru clopote, din care trei turnate 
în 1936 şi unul în 1997, cel din urmă fiind folosit ca orologiu 
pentru ceas. Cele trei clopote turnate în 1936 sunt cele care anunţă 
începerea slujbelor şi alte evenimente. Ele au o greutate între 150 
şi 500 de kilograme şi poartă fiecare imprimat câte un nume: Ga-
briel, Mihai şi Maria.
 O întâmplare nefericită a făcut ca în anul 1888 tur-
nul bisericii să fie trăznit din cauză că nu se descoperise încă 

paratrăznetul. Turla a ars pe o porţiune de o 
treime din suprafaţa acoperită cu tablă şi tot 
atunci a căzut şi butca cu crucea de pe vârf. 
Ulterior, s-a reconstruit, dar grinzile n-au fost 
bine uscate şi turnul a căpătat o uşoară încli-
nare spre dreapta, lucru pe care îl poţi observa 
dacă îl priveşti de la o distanţă apreciabilă, 
dinspre strada Unirii.
 O altă întâmplare nefericită s-a petre-
cut la începutul primului război mondial când 
trei din cele patru clopote şi o parte din tabla 
de pe turn au fost rechiziţionate de către ar-
mata austro-ungară. Astfel, dintre cele patru 
clopote pe care le-a avut biserica în anii ce au 
urmat construirii sale, a mai rămas unul sin-
gur, turnat în 1820, dar nefuncţional astăzi şi 
aflat în patrimoniul bisericii. 
 Între anii 1839 şi 1840, biserica a fost 
pavată cu blocuri mari de piatră de gresie, 
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lucrare care a costat circa 2700 de florini, iar în anul 1846 a fost 
împrejmuită cu zid de piatră şi cărămidă. Tot atunci s-au construit 
şi două „bolte” (prăvălii) în proprietatea bisericii. Ultima porţiune 
de zid original se mai păstrează pe partea cu bulevardul George 
Moroianu, iar pe partea dinspre str. General Dragalina („Uliţa 
Mică”), se mai află una din bolte, azi fiind magazie.
 Catapeteasma bisericii este de o frumuseţe rară. Este 
sculptată în lemn de tei şi este aurită. A fost executată în anul 
1818 de către patru călugări iscusiţi de la o mănăstire din Ţara 
Românească, tot ei făcând şi icoanele de pe catapeteasmă, în afara 
uneia singure, cea cu fondul albastru, şi a icoanelor împărăteşti, 
care au fost pictate de Mişu Pop. Această catapeteasmă a fost 
donată de bunicul profesorului George Moroianu, care purta nu-
mele de Radu, nume des întâlnit la mocani.
 Pictura interioară este executată de Mişu Pop între anii 
1868-1873, perioadă în care pictorul braşovean a mai executat 
numeroase portrete ale unor mocani. Mişu Pop a fost ajutat de 
pictorul italian Airoldi, care a executat chenarele icoanelor. Pictu-
ra conţine 67 de scene din viaţa lui Iisus. Se spune că Mişu Pop ar 
fi luat ca model pentru pictură chipurile mocanilor şi mocancelor 
din Satulung. Pictura a costat 4000 de galbeni, dintre care 3000 se 
spune că ar fi fost daţi de Gheorghe al lui Nica Gologan. Tot Mişu 
Pop a mai pictat şi o cruce cu Iisus răstignit şi icoana Învierii, 
care este pusă într-o ramă sculptată din lemn de tei. După unele 
scrieri aflate în arhivele din Budapesta şi Viena, înainte de pictura 
lui Mişu Pop ar mai fi existat o pictură, în frescă, asemănătoare cu 
picturile de pe zidurile laterale ale bisericii.
 Pictura a fost curăţată de patru ori în decursul anilor. Pri-
ma dată prin 1926, când ministrul Cultelor era domnul prof. Al. 
Lapedatu, mocan din Cernatu, care a dăruit o sumă mare de bani 
şi a trimis un pictor din Bucureşti care a curăţat pictura de stratul 
de fum. A doua curăţire a fost prin 1949, urmată de o a treia prin 
1970 şi apoi ultima în anii 2007-2008. 
 În patrimoniul biseicii se mai află o frumoasă icoană cu 
mormântul Mântuitorului, cusută la Odessa în fir de aur pe catifea 
roşie şi un potir din argint, ambele donate în 1853.
 Biserica a fost declarată monument istoric în 1924, când 
ministru al Cultelor era Nicolae Iorga.
 Atât zidirea bisericii cât şi zugrăvirea ei s-au făcut cu 
jertfele materiale ale parohienilor, care au contribuit cu toţii, după 
posibilităţi, unii cu mai mult, alţii cu mai puţin şi tot ei au înzes-
trat biserica cu odoarele necesare, cu clopote, străni, policandre, 

prapori şi altele.
 În continuare voi da câteva date despre reparaţiile mai 
mari şi unele înzestrări ale bisericii după 1930.
 În 1937 şi 1938 s-a reparat acoperişul bisericii şi s-au 
acoperit turnul mare şi turnul mic cu tablă zincată, iar crucile de 
pe biserică şi de pe cele două turnuri s-au poleit cu aur. În decur-
sul anilor, cele două turnuri mai suferă încă trei reparaţii: una în 
1973, alta în 1985 şi o a treia în 1999, când se vopseşte tabla cu 
bronz. Prin anii 70 s-a refăct tencuiala turnului în întregime. Ul-
tima reparaţie capitală a turnului a fost făcută în anul 2009, când 
s-a schimbat vechea tablă cu una nouă, din aluminiu, cu grosimea 
de 0,5 mm. Lucrarea a fost executată de o echipă de muncitori din 
Suceava.
 În anul 1984, uşa cea veche, care era pusă la tindereu, s-a 
schimbat cu una nouă, sculptată în stejar. În anul 1986, vechile 
străni, care datau de la construirea bisericii, au fost înlocuite cu 
altele noi, sculptate în stejar. Uşa şi strănile au fost realizate de 
meşterul Goftan din Neamţ. 
 În anul 1992, s-a schimbat ţigla cea veche cu alta nouă, iar 
în 2006 s-a executat o reparaţie la tencuiala bisericii, atât la zidu-
rile exterioare cât şi la turn. O ultimă intervenţie la biserică a con-
stat în modernizarea clopotelor, care acum funcţionează electric. 
Până acum câţiva ani clopotele erau trase manual de subsemnatul, 
ani la rând, din copilărie.
 În cimitirul bisericii se mai află şi două troiţe. Una este 
închinată celor doi eroi români executaţi în primul război mondial 
pentru că nu au vrut să lupte împotriva fraţilor români, iar cea de 
a doua este dedicată amintirii episcopului de Cransebeş, Nicolae 
Popeea, originar din Săcele. El a fost frate cu preoţii Radu Popeea 
şi Victor Popeea care au slujit la această biserică. 
 Primul preot care a slujit la biserica Sfânta Adormire a 
fost Alexe Verzea, urmat de: Neagoe Popeea, Ion Martinovici, 
Radu Popeea, Victor Popeea, Zenovie Popovici, Gheorghe Şerbu, 
Gheorghe Lanescu, Ion Bădiţoiu, Ion Cornea, Mircea Leb.

Dorin Ghişoiu, Satulung

Notă: Pentru a scrie acest articol am folosit date din colecţia 
revistelor”Plaiuri Săcelene”, „Viaţa Săceleană”, din cronica bi-
sericii Sfânta Adormire şi din spusele preoţilor parohi Gheorghe 
Şerbu şi Ioan Bădiţoiu.

• Cultura
I.L CARAGIALE  ŞI  POEZIA

rintr-o fericită coincidenţă 
în anul 2012 se împlinesc 
160 de ani de la naşterea 

clasicului comediei româneşti, I.L. 
Cragiale, şi 100 de ani de la moartea 
sa.
 Opera sa vastă cuprinde, 
pe lângă teatru şi proză (nuvele şi 

schiţe), articole (din păcate puţine cunoscute publicului cititor), 
dar şi versuri, pe care le-a scris şi le-a publicat de la debuturile 
sale şi până către sfârşitul vieţii. Încă din timpul ostenelilor sale 
anonime, pe vremea când lucra în gazetărie ca obscur corector, 
girant responsabil sau secretar de redacţie, spre a se întreţine în 
Bucureşti, susţinându-şi totodată şi mama şi sora, după decesul 
tatălui, nutrea ambiţia unei notorietăţi literare. 
 Prima publicaţie în care îl putem vedea ca poet este 
„Ghimpele”, de sub conducerea lui Dem Teodorescu, în 1874. 
Despre colaborarea sa la acest periodic umoristic, de nuanţă 

liberală, avem două mărturii ale poetului Alexandru Macedon-
ski. Într-adevăr, Caragiale scria la „Ghimpele” cu semnătura Car 
cronici, cronici fantastice, sonete şi epigrame (1874-1876). Între 
primele producţii în versuri reţinem „Sonet unui cavaler de in-
dustrie”(2 iunie 1874) şi întinsa poemă „Versuri”, apărută în „Re-
vista contemporană” şi republicată de Nicolae Iorga în „Revista 
noastră” din 1 aprilie 1934.
 Calendarul „Ghimpelui” pe 1875 reproduce două epi-
grame semnate Car, apărute în mai 1874, una adresată unui amic 
„mâncat de datorii” şi alta unui fals poet care abia a trecut de 
studiul abecedarului. Ultima producţie versificată, după încetarea 
colaborării sale la „Ghimpele”, este o sprintenă cronică rimată, 
„Pohod la Şosea” (Ieşire), publicată în „Claponul”, nr. 2, 1878, în 
care surprinde aspecte ale străzii în timpul trecerii trupelor ruseşti 
prin Bucureşti.
 Până la „Moftul român” (prima serie 1893), Caragiale nu 
va mai publica timp de 16 ani niciun fel de poezie. Ne întrebăm 
de ce? Caragiale şi-a dat seama că nu trebuie să persiste într-un 
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gen care cere talent şi chemare, iar el, prin naştere, dobândise un 
caracter îndreptat în afară; nu iubea natura, nici singurătatea, care 
favorizează stările lirice, interioare. Scriitorul de factură realistă 
şi satirică şi-a aţintit ascuţimea intuitivă asupra fenomenului so-
cial: gesturile, vorbele, purtările oamenilor.
 Revenind la versuri, după o absenţă de aproape 20 de 
ani, maturizat sub raportul experienţei omeneşti şi artistice, au-
torul comediilor şi al „Năpastei” n-a manifestat în poeziile sale 
nicio ambiţie creatoare, punând versul în serviciul anecdotei, al 
chestiunilor personale, neputând să transpună în versuri rigoarea 
sa de poet comic şi neavând forţa de caracterizare care a dat viaţă 
comediilor sale.
 Seria a doua a „Moftului Român” (1901) conține un 
sonet, un instantaneu de două catrene, şi o lungă poemă, „Am-
icul meu Gion” în care îşi varsă focul pe D.A.Sturdza care îl res-
pinsese de la premiul Academiei şi şi-i desfiinţase postul. Tot aici 
va publica un duel epigramistic cu D Teleor. Cea mai cunoscută 
epigramă este făcută cu procedeul descompunerii cuvântului, ca 
în jocurile de inteligenţă.
 Caragiale s-a folosit de ritmul poeziei populare într-o 
mai lungă improvizaţie cu titlul „Sfânt Ion-Baladă haiducească”, 
în care a povestit o păţanie reală după un chef monstru, soldat cu 
arestări în beciul Poliţiei. 
 Urmărind cronologic producţia de versuri caragialene, 
anul răscoalelor ţărăneşti, 1907, ne duce la faimoasele sale fa-
bule apărute în revista „Convorbiri critice”, sub conducerea lui 
Mih. Dragomirescu,  întâi semnate, apoi sub semnătura „Un 
Mare Anonim”, considerate de redactorul-şef şi unii din elevii săi 
drept capodopere ale genului. Vom distinge, aşadar, titluri precum 
„Mic şi mare”, „Boul şi viţelul”, „Temelia”, „Duel”, bucăţi de 
mai mică valoare, alături de „Bietul Ion”, „Mângâiere”, care sunt 
mai bune. De o extremă concizie e „Mângâiere”, care subliniază 
politica guvernamentală de a căuta instigatori în loc de a cerceta 
cauzele sociale ale răscoalei. Ura contra fruntaşilor conservatori 
i-a inspirat lui Caragiale „Litanie pentru sfârşitul lumii” şi o piesă 
didactică, „Semnul”, apărute aproape simultan în ziarele „Opi-
nia”, din Iaşi, şi „Ordinea”, din Bucureşti, în februarie 1908.
 Parodiile apărute în foiletonul ziarului „Universul”, din 
3 aprilie 1909, îi pastişează pe Bolintineanu, Alecsandri, Coşbuc, 
Eminescu. Menţionăm pastişa „Paşa din Silistra”, după Bolin-
tineanu.

 Caragiale se îndeletnicea, aşadar, în orele sale libere cu 
improvizări nepretenţioase pentru prieteni. În „Moftul Român” 
din 1901, a făcut de două ori reclamă băcăniei şi bodegii priete-
nului său Ghe. Matheescu, primar al Sinaiei. Mai păstrăm de la 
Caragiale, în manuscris autograf, o inedită parodie a poetului
antimonarhist N.T. Orăşanu cu titlul ”Mare farsor, mari gogo-
mani”, scrisă cu ocazia jubileului de 40 de ani de domnie ai lui 
Carol I.
 Trecerea în revistă a versurilor lui Caragiale se încheie 
cu o poezie ocazională inedită. Chemat de prietenii săi să vină de 
la Berlin spre a fi sărbătorit cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de 
ani, Caragiale refuză pe motiv de boală. În noaptea de 29 ianuarie 
1912, a aniversării zilei de naştere, compune pe tema parabolei 
fiului risipitor o Fabulă care are valoare de document-confesiune, 
destinată lui Vlahuţă, din care cităm:
„După prea amara viaţă
Nu fi lacom la dulceaţă!”
 Însuşi fiul său, Luca Cragiale, prea curând dispărut, în-
zestrat cu real temperament de poet liric, fantastic şi graţios, a 
recunoscut neconformaţia lirică a părintelui său. În preţioasele 
sale „Amintiri despre Caragiale” (ianuarie 1920), afirma răspicat: 
„Una din antipatiile tatei era poezia lirică, evita să vorbească des-  
pre opera lui Eminescu, dar din toată poezia românească prefera 
baladele lui George Coşbuc. Autorul comediilor și al Momente-
lor nu avea nici o admiraţie pentru fenomenul liric. Dar atunci, 
cum se explica totuşi sensibilitatea sa muzicală şi cultul pe care îl 
închina lui Beethoven?”
 Poate că muzica avea darul exclusiv de a-i răscoli firea, 
de a-i descuia izvoarele ferecate ale sensibilităţii. Poate că, încă 
din 1876, după „Sonetul contimporanilor mei”, printr-un act de 
voinţă, punând capăt unei cariere lirice posibile, rupsese vraja 
care i-a stăpânit tinereţea. Există o singură explicaţie: incompati-
bilitatea între spiritul satiric ţi sensibilitatea lirică.
 Memorabile sunt cuvintele scriitorului Mihail Sadoveanu 
care, punându-i alături, ca valori ale neamului, pe Caragiale şi 
Eminescu, afirmă: „Cărţile lor sunt urne sacre în care dorm gân-
durile, suferinţele şi aspiraţiile lor, dar nu dorm, sunt treze ca şi 
luminha, ca şi căldura şi necontenit fecundează şi îmbunătăţesc 
sufletele noastre”.

Prof. Florica Lupu

CALENDARUL  ANIVERSĂRILOR  CULTURALE  NAŢIONALE
ÎN  TRIMESTRUL III  2012

ULIE
• Şerban Cioculescu (7 iul. 1902-1988) – 110 ani de la naşterea criticului literar
• Traian Lalescu (12 iul. 1882 – 1929) – 130 de ani de la naşterea matematicianului

• Tudor Arghezi (1880-14 iul. 1967) – 45 de ani de la moartea poetului
• Dimitrie Paciurea (1873-14. iul. 1932) – 80 de ani de la moartea sculptorului
• Dimitrie Anghel (16 iul. 1872-1914) – 140 de ani de la naşterea poetului
• Ion Ţuculescu (1910-27 iul. 1962) – 50 de ani de la moartea pictorului
• Emanoil Bucuţa (27 iul. 1887-1946) – 125 de ani de la naşterea academicianului
• Aaron Florian (1805-30 iul. 1887) – 125 de ani de la moartea istoricului

 AUGUST
• Marin Preda (5 aug. 1922-1986) – 90 de ani de la naşterea prozatorului
• Francisc Şirato (15 aug. 1877-1953) – 135 de ani de la naşterea pictorului
• Traian Vuia (17 aug. 1872-1950) – 140 de ani de la naşterea inventatorului
• Dimitrie Bolintineanu (1825-20 aug 1872) – 140 de ani de la moartea poetului
• Octav Onicescu (20 aug. 1892-1983) – 120 de ani de la naşterea matematicianului
• Nichifor Crainic (1889-21aug.1972) – 40 de ani de la moartea scriitorului
• Alexandru Piru (22 aug. 1917-1993) – 95 de ani de la naşterea istoricului literar
• Calistrat Hogas (1874-28 aug. 1917) – 95 de ani de la moartea prozatorului
• Horia Lovinescu (28 aug. 1917-1983) -95 de ani de la naşterea dramaturgului

I
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 SEPTEMBRIE
• Timotei Cipariu (1807-3 sept. 1887) – 125 de ani de la moartea academicianului
• Mihail Kogălniceanu (10 sept. 1817-1891) – 195de ani de la naşterea istoricului şi omului politic
• Avram Iancu (1824-10 sept. 1872) – 140 de ani de la moartea revoluţionarului
• Ion Agârbiceanu (12 sept. 1882-1963) – 130 de ani de la naşterea scriitorului
• Eudoxiu Hurmuzachi (29 sept. 1812-1874) – 200 de ani de la naşterea istoricului

• Opinii
Anul CARAGIALE – Mofturi 2012

SCRISORICA DE AMOR ŞI RĂVĂŞELUL ELECTRONIC
– Minipamflet –

„O, tempora! O, mores!” 
Cicero 

 Să ne aducem aminte: 
 „Scumpa mea Zoe, venerabilul merge deseară la întrunire. Eu trebuie să stau acasă, pentru că aştept depeşi de la Bucureşti. 
La care trebuie să răspund pe dată; poate chiar să mă sune ministrul la telegraf. Nu mă aştepta, prin urmare, şi vino tu la cocoşelul tău 
care te adoră, ca totdeauna, şi te sărută de o mie de ori, Fănică”.  (I. L. Cargiale, „O scrisoare pierdută”, actul I., scena 4.)

cest nevinovat bilet de dragoste a fost pierdut de două 
ori şi, de fiecare dată, găsit de Cetăţeanul turmentat, în 
tinereţe „împărţitor la poştie”. Culmea ironiei, acum 

128 de ani poştaşii ştiau să scrie şi să citească, pe când astăzi, 
când ne aflăm, bine-mersi, în UE şi avem, Slavă Domnului, atâtea 
mijloace de comunicare moderne, mai întâlnim factori poştali 
de-a dreptul „analfabeţi”, ca-n partea estică a localităţii Elecăs, 
situată în mijlocul frumoasei şi ospitalierei noastre patrii. Foamea 
pentru locuri de muncă îşi spune astfel cuvântul ... Pe vremea 
comuniştilor, undeva într-un sat de prin Moldova (de la noi!), o 
tânără colectivistă a fost primită în partid şi întrebată dacă poate 
da numele unui factor politic important din localitate. Femeia 
s-a gândit puţin, apoi a ridicat capul şi a spus semeaţă: „Cum 
să nu, e nenea Guzgan, factorul nostru poştal”. Lăsăm de-oparte 
faptul că-i dăduse porecla ăluia conservându-i pentru posteritate 
adevărata identitate. E cert că, pământeanul nostru cel mai talen-
tat şi cel mai cinstit, dintre toţi condeierii românilor, a rămas fără 
vârstă. Cea biologică i-a fost doar de 60 de ani (1852-1912) pe 
când etatea sa literară a rămas nelimitată în timp. De vreo sută de 
ani nenea Iancu Caragiale a plecat „dincolo” să se mai odihnească 
puţin... Râsul şi sarcasmul său de neegalat depun mărturie că 
viaţa politică e una suficient de mizerabilă, un circ repetabil şi 
că scrisorile pierdute sunt la rândul lor mărturii ce se regăsesc şi 
azi prin vestite cârciumi: „Vila Lac 2” sau „Golden Blitz”, prin 
pălăriile şi poşetele de mii de euro ale doamnelor politician (sună 
ca dracu!), de altfel dame „ambiţioase” şi de „mare influenţă” pe 
lângă ... ştim noi cine! Auzi din când în când spunându-se: „De 
s-ar mai naşte în ţara asta un Vlad Ţepeş!” sau „Ehe, de-ar mai 
trăi astăzi Caragiale!”. Ei bine, oameni buni, să ştiţi că el trăieşte. 
Şi, încă cum! E veşnic prezent printre noi! 
 Vârsta domnului CARAGIALE, ca şi aceea a voievodu-
lui limbii române, EMINESCU, îmbracă certitudinea eternităţii. 
„O scrisoare pierdută”, bătrâna doamnă a umorului românesc, 
ajunsă la o venerabilă vârstă, domicilează mai prin toate colţurile 
ţării (chiar şi la vecini). Originea ei socială trebuie căutată prin 
mai toate straturile societăţii de consum. Apartenenţa politică 
(baba face şi politichie!) este una uşor de ţinut minte. Un partid 
(sau chiar asociaţie culturală?!) cu 3-4 iniţiale abreviate sonor şi 
mai nou chiar nominalizate prin eponime cum ar fi: Diaconescu, 
Cojocaru şi alte ... bazaconii. Să ţină minte „onor electoratul” şi 
să se înveţe minte dacă nu ne votează pe noi, singurii (sic!) care-
i vrem binele!! Instrumentul la îndemână a rămas acelaşi Ghiţă 
Pristanda, poliţaiul oraşului, uneori echipat fără chipiu, deoarece 
şi-l ţină în mână sau în maşină (să sperie hoţii!). În cel mai bun caz 
aruncă obiectul respectiv pe paviment dacă „încadratul” e aliniat 

la vreun sindicat (liber). Nevasta lui Pristanda, cel ce se văita că 
are „famelie mare”, „unsprezece suflete de întreţinut” şi 80 de 
lei pe lună „renumeraţie mică”, „după buget” îi zicea: - „Ghiţă, 
Ghiţă pupă-l în bot şi-i papă tot că sătulul nu crede la ăl flămând 
...”. Astăzi, cohorta de sfătuitori „sub acoperire” (soacre, unchi, 
cumnate, mătuşi, veri şi verişoare etc) îl sfătuiesc pe „încadrat”: 
„Gicule, Gicule pupă-l în cur şi fură tot că şi ei „manglesc” statul 
şi-l jupoaie prin minciuni, evaziune fiscală şi tot felul de matrapa-
zlâcuri ... Aţi văzut voi asta? N-am văzut, dar am auzit! E ca duhul 
sfânt. Se simte dar nu se vede!” 
 Cine are curajul şi răbdarea şă se apuce şi să recitească 
comedia „O scrisoare pierdută” va rămâne de-a dreptul  surprins 
că fărădelegile de-acolo rămân mici şi nevinovate copilării pe 
lângă amploarea şi neruşinarea cu care acţionează, suverană, 
corupţia în zilele noastre. Fănică Tipătescu, prefectul judeţului, 
deţinea „aur, mărire şi amor”: „... De-o pildă, conu Fănică: moşia 
moşie, foncţia foncţie, coana Joiţica, coana Joiţica, trai, neneaco 
...”.
 Astăzi, potentaţii zilei sunt băieţii „dăştepţi” din ener-
gie, asfaltatorii (ce barbarism!), „căcănarii” de tot felul, vameşii 
înrăiţi şi specializaţi în traficul cu ţigări sau altele, negustorii de 
vorbe, păcălicii vopsiţi şi nevopsiţi (Muciînpăr!), traseiştii politi-
ci care vor „binele” ţării, bine de la care atârnă şi binele lor. Multe 
transformări (nebenefice) au mai avut loc între timp. Scrisorica 
ticluită de mână cu „plaivazul” s-a demodat, e chiar pe cale de 
dispariţie. I-a luat locul scrisoarea electronică, SMS-ul, e-mailul 
sau facebookul. Steagurile lui Ghiţă, micile ciupeli cunoscute de 
şefi şi îngăduite, au evoluat fantastic în furtişaguri grandioase, 
mânăreli cantonate prin plombe şi deszăpeziri de necesitate, 
defrişări sălbatice prin pădurile patriei, parcuri pe la sate, gondole 
acolo unde trebuie şi acolo unde nu trebuie şi iarăşi afaceri du-
bioase din nou la vamă, prin fotbal şi în ... şi în ... 
 Agamiţă Dandanache, timisul de la centru nu mai vine 
cu trăsura „hodoronc-hodoronc”, „zdronca-zdronca”, cu clopoţeii 
„linca-linca”, ... ci soseşte în GIP-uri ultraelegante, cu bodyguarzi 
fălcoşi şi cu patalamale (studii) la particular, cu doctorate şi mas-
terate luate prin cele străinătăţi pentru că zic ei, sunt mai ... mişto 
(sanchi!). Poliţaiul Pristanda aduna „rău” steagurile. Nu-i bai! 
Iată că el are astăzi în fruntea Parlamentului României o surioară, 
nu mai puţin inteligentă, care adună „rău” voturile aleşilor. Doa-
mna în cauză este aşadar un „pristanda feminin” care joacă după 
cum i se cântă de la partid. Zaharia Trahanache,  venerabilul, e azi 
bărbatul politic, păstrat la naftalină, care a pătimit în comunism 
din cauza vederilor sale prooccidentale neexprimate atunci, dar şi 
a nenorocirii că avea drept soţie o femeie cochetă dar cu origine 

A
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socială nesănătoasă (fiică de negustor sau popă). În capodop-
era „O scrisoare pierdută” o singură femeie tânără, frumoasă şi 
sensibilă face dovada unei normalităţi evidente. În lumea politică 
a prezentului doamnele, mult mai numeroase, sunt ceva mai loc-
vace şi mai înfigăreţe. O caţavencă, două caţavenci! Unele sunt 
abonate, ne mai părăsind micul ecran de dimineaţă până seara. 
Eşti pe sticlă, deci exişti! Unanimitatea alegerii lui Dandanache 
nu mai este posibilă din cauza crizei economice care face ca micii 
şi berea, sacoşele (cu peşte!) să n-ajungă pentru toţi alegătorii 
pururea însetaţi şi flămânzi! Şantajul şi pertractările nu mai au 
loc în salonul „prefectului asasin” ci, de regulă la ... Cotroceni! 
Dragostea „secretă” dar cunoscută de toată lumea, de-a dreptul 
frumoasă, dintre  becherul (burlacul) Fănică şi Joiţica, un cuplu 
perfect normal şi necaricatural, captivează. Contemporanii noştri 
admit păcatul adulterinei Zoe Trahanache (îşi înşela bărbatul pen-
tru că era mai bătrân decât ea) în locul perversiunilor sexuale de 
tot soiul care au acaparat, din păcate, până şi lumea politicienilor.
 Vicleşugul turco-greco-fanariot a fost înlocuit cu o 
pioşenie monastică greu de acceptat şi de suportat. Din ce în ce 
mai mulţi români cad pradă alienării. Ordinului „verbal” al co-
nului Fănică i-au luat locul deciziile procurorilor DNA sau ANI. 
Controalele de tot felul s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie, 
sufocând progresul ţării şi mai ales demnitatea individului. Cui 
prodest? (Cui foloseşte?) Baza societăţii noastre rămâne însă 
Cetăţeanul turmentat, adică dezorientat şi nemulţumit, azi şomer, 
asisitat social, consultant, parte din bugetari, revoluţionar, perse-
cutat politic, pensionar sau persoană „activă” cu mai multe joburi 

ca în bancul ăla când unul se culcă cu mai multe necunoscute şi 
nu rezolvă pe niciuna! Azi, cetăţeanul de rând are în faţă, ca un 
blestem, replica: „... un popor care nu merge înainte stă pe loc, 
ba chiar dă înapoi ...” Caţavencu s-a dovedit a fi un vizionar mai 
ceva decât vestitul Nostradamus în Centuriile sale astrologice: „... 
Industria română e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipseşte 
cu desăvârşire ... Noi aclamăm munca, travaliul care nu se face 
deloc în ţara noastră ...”. 
 Dascălii „iubitori de istorie” au rămas cu nostalgia bine-
facerilor globalizării (atenţie, cuvântul nu provine de la termenul 
„gloabă”!). Farfuridi şi Brânzovenescu s-au trezit miniştri „cu 
zilele numărate” escamotând cu grijă zicala ceauşistă: „De la Tisa 
pân-la Nistru tot românu-a fost ministru”, Şi, „Unde nu e moral, 
acolo e corupţie ...” . Europa e cu ochii pe noi, ne ajută, dar ... nu 
ne bagă mai nimic în traistă... 
Mai deunăzi, pe uliţa principală a orăşelului Elecăs, situat în cen-
tru ţării, doi prichindei care se întorceau de la şcoală, dialogau 
între ei:
 - Mă, de ce or fi vopsit ăştia stâlpii cu verde că erau mai 
faini cu galben!? Ştii tu?
 - Ştiu. Ca câinii comunitari să se bucure şi să-i ia drept 
copaci! Şi-atunci ...
 - Ha, ha, ha! E tare!
   Ce lume! Ce lume! Ce lume! ... Lumea lui CARAGIALE 
de ieri şi de astăzi.

Liviu DÂRJAN

• Actualitate

ună ziua ! Bine aţi venit în Franţa, în Vire ! Suntem 
fericiţi că veniţi la noi, şi că sunteţi cu noi ! „ Sunt 
urările de bun venit ale partenerilor şi prietenilor 

noştri din Vire, Calvados, Normandia de Jos (Basse Normandie), 
scrise cu litere frumos colorate, pe pliantele ce cuprind programul 
sejurului nostru de 10 zile în familiile franceze.  
 Veţi spune probabil că public cu insistenţă articole de-
spre acelaşi eveniment şi că monopolizez cuprinsul revistei no-
astre. Nu-mi doresc să fac accest lucru, mai ales acum când au 
apărut noi colaboratori cu un suflu nou şi cu competenţe aca-
demice de ultimă oră.
 Din fericire, relaţia noastră de prietenie şi colaborare cu 
un grup de oameni entuziaşti, prieteni sinceri şi devotaţi din Vire, 
continuă. Şi continuă din 1993, când nici nu ne imaginam că lanţul 
coincidenţelor se va transforma într-o frumoasă şi lungă prietenie. 
Proiectul nostru comun , axat pe teatru, dansuri, muzică, relaţii in-
ter-familiale, la nivel de Consilii locale , primari, consilieri locali  
a crescut şi s-a dezvoltat frumos, firesc şi fără meschinării speci-
fice epocii post-decembriste. „Les bonnes comptes font les bons 
amis„ (Socotelile corecte fac prietenii buni„) spune un cunoscut 
proverb francez, căci francezii sunt oameni practici, cartezieni, 
raţionali, care nu au timp şi dispoziţie pentru dulcegării.Vremea 
saloanelor la modă a trecut. Lumea se schimbă într-un ritm alert, 
şocant şi nu ştim încotro ne  duce.
 Să revenim la oile noastre (un alt proverb francez , cal-
chiat în limba noastră). Am plecat din Săcele, după mari incertitu-
dini în legătură cu soarta excursiei noastre. De ce ? Pentru că prac-
tic nu mai poţi să pui bază pe nimeni şi nimic din ce vieţuieşte pe 
această lume. Componenţa grupului a fost incertă până înainte cu 
două zile de plecare. Plătisem toate cazările pentu 30 de persoane 
şi noi eram încă 21 de elevi şi 6 adulţi,număr insuficient pentru 

a rentabiliza costurile. 
Şirul coincidenţelor 
fericite a continuat, ca 
la fiecare voiaj, iar gru-
pul s-a completat. 
 În primele trei 
zile de voiaj am avut 
etape de câte 800-900 
de kilometri, etape 
lungi şi grele. Ştiaţi că 
cei 500 şi ceva de ki-
lometri până la graniţa 
cu Unga-ria, punctul de 
frontieră Nădloc se parcurg în peste 10 ore? În voiajele anterioare 
reuşeam în maxim 7 ore. Realitatea cotidiană se schimbă, timpul 
capătă alte lungimi. Ne tot lăudăm, noi oamenii, cu multele şi 
extraordinarele realizări tehnice pe care le avem acum. În parte 
ele există. În parte este trufie de fals stăpân al lumii acesteia ma-
teriale. Cele 12-14 ore de stat în autocar au fost greu de suportat 
de către toată lumea, deşi am avut un grup de tineri foarte vesel şi 
pus pe glume, cântece şi farse ad-hoc. Adulţii s-au simţit excelent 
în compania lor. Am ajuns în Vire sâmbătă, 31 martie 2012, pe 
la orele 20.30. Prietenii noştri francezi ne-au rezervat o primire 
entuziastă şi emoţionantă, ca întotdeauna: tinerii francezi ne-au 
aşteptat cu steaguri şi urale, în faţa Liceului Polivalent „Marie 
Curie„.  Lacrimi de bucurie şi emoţie pe feţele tuturor, îmbrăţişări 
lungi şi pline de dragoste, zâmbete prietenoase ale familiilor nou 
intrate în clubul pasionaţilor de România şi de români, bătăi în-
curajatoare pe umăr, strângeri energice de mână... E greu de scris 
în cuvinte ceea ce simţi de fiecare dată atunci când îţi revezi pri-
etenii de suflet care trăiesc la 2700 de kilometri ! Am stat şi m-am

„B

Inaugurarea scuarului “Săcele” la Vire
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gândit mult la această legătură sufletească pe care diferenţele de 
limbă, cultură, credinţe, mod de gândire, mod de viaţă ar trebui să 
o facă dificilă. Şi totuşi. Suntem plămădiţi din aceeaşi esenţă. Ea 
răsare la suprafaţă şi rodeşte când nu te interesează altceva decât 
prietenia, omenia, iubirea sinceră, simpatia şi admiraţia autentică.
 După o astfel de primire plină de emoţie şi trăire autentic 
omenească, am intrat în holul încăpător al liceului unde s-au ţinut 
micile discursuri de de bun-venit şi am fost repartizaţi în familiile 
franceze. Din nou emoţii şi îmbrăţişări lungi şi calde de revedere. 
Fiecare din noi avea o insignă cu însemnele acestui schimb tea-
tral pe care am prins-o cu delicateţe în pieptul corespondentului 
francez - un ritual ce se perpetuează de mulţi ani.
 Seara primirii o petrecem în familii: prietenii ne aşteaptă 
cu masa pusă, cu vinul roşu însoţit de povestea originii lui, cu 
brânza cu mucegai locală, din Normandia, cu desertul, cafeaua 
şi digestivul nelipsit. Desigur şi 
poveştile despre cei cunoscuţi din 
Săcele, „vechii„ (les anciens)  cum îi 
numesc foarte plastic francezii pe cei 
pe care îi cunosc de multă vreme.
 Duminica  Paştelui catolic 
o petrecem fiecare cu familia şi cu 
prietenii familiei. Pentru francezi, în 
majoritate atei sau liber-cugetători, 
Paştile nu sunt o sărbătoare foarte 
mare. Familiile merg la biserică (mai 
ales vârstnicii) după care se reunesc 
şi iau masa de prânz împreună, fix la 
ora 12. În Franţa toată lumea mănâncă 
de prânz, fix la ora 12 ! Tot programul 
nostru, de oaspeţi, a fost construit , în 
toţi aceşti 19 ani, în jurul acestui tabiet 
naţional.
 Lunea  Paştelui catolic, suntem în vizită la Turnătoria de 
clopote (Fonderie des cloches) din orăşelul Villedieu les Poeles. 
Un loc minunat, ca mai toate oraşele şi satele Franţei: mic, cochet, 
extrem de îngrijit şi bine mobilat stradal cu spaţii prietenoase 
pline de flori, cu trotuare sistematizate după ultimele norme eu-
ropene, cu clădiri vechi bine restaurate şi întreţinute. De altfel, ar 
trebui să ştiţi că în Franţa se desfăşoară de multe decenii Concur-
sul naţional „Ville fleurie„ (Oraş înflorit) concurs la care participă 
toate localităţile acestui imens stat. Dacă vorbeşti de un astfel de 
concurs în România s-ar putea să fii calificat drept comunist sau 
ceva de genul    acesta. Ei bine, uite că la francezi funcţionează ! E 
drept că şi Braşovul nostru nu este mai prejos la acest capitol. Nu 
degeaba îl blamează  mulţi săceleni. Or fi invidioşi că în oraşul 
vecin nu sunt praf, buruieni, găuri în asfalt, beton şi asfalt din 
abundenţă. 
 La topitoria de clopote se lucrează ca acum multe sute 
de ani: manual şi cu multă răbdare şi pricepere. Ghidul nostru, 
un tânăr cu părul răvăşit de curentul din secţie, ne povesteşte cu 
mult entuziasm procedurile prin care metalul topit  este trans-
format în instrument muzical. Fiecare clopot este acordat pen-
tru o notă precisă. Nu se toarnă clopote decât atunci când sunt 
comenzi.Comenzile nu lipsesc, căci tocmai lucrau la noile clo-
pote ale Catedralei Notre-Dame din Paris. În curtea atelierelor se 
găseşte o instalaţie deosebită, realizată din clopote carillon , care 
parfumează aerul cu melodii cunoscute ,la fiecare sfert de oră.
 La ora 16.00 suntem primiţi la Primăria din Vire. Cere- 
monialul include, ca de fiecare dată, scurte alocuţiuni ale gaz-
delor, ale oaspeţilor, un schimb de cadouri semnificative pentru 
etapa în care ne aflăm şi un coktail specific cu şampanie ,fursecuri 
şi sucuri. Primăria din Vire a donat Primăriei din Săcele un tablou 
cu fotografia Squarului Săcele şi poarta mocănească instalată 

acolo,poartă pe care o vedeţi şi în fotografia alăturată. Primăria 
Săcele a trimis un răvaş , cu un text de suflet, răvaş care poate fi 
expus asemeni unui tablou. O curiozitate a Primăriei din Vire este 
aceea că, la parterul instituţiei se află expuse toate obiectele care 
au fost donate de către oraşele partenere de înfrăţire: Santa-Fe 
(Spania), Baunathal (Germania), Totnes (Regatul Unit) şi Săcele.
 Ziua de marţi, 3 aprilie, este rezervată vizitei unui muzeu 
deosebit de interesant, în oraşul Cherbourg, pe ţărmul canalului 
Mânecii. Este muzeul „Cité de la Mer„ („Oraşul,cetatea mării„). 
Acest muzeu reuneşte toate realizările franceze şi internaţionale 
în domeniul cercetării mărilor şi oceanelor. În plus este expus şi 
poate fi vizitat, primul submarin atomic francez „Le  Redoutable„.
Bucuria vizitării acestui muzeu interactiv este greu de descris. 
Amenajat în fosta gară maritimă de unde plecau trans-atlanticele 
(pe aici a trecut şi Titanicul), muzeul este vizitat în permanenţă 

de un număr mare de elevi şi turişti. 
Marele acvariu (care are înlţimea a 
trei etaje) impresionează prin dimen-
siunile sale şi prin speciile de peşti 
exotici care trăiesc în el. 
 Prânzul îl luăm în sistemul 
picnic pe plaja unei staţiuni vecine 
oraşului Querqueville. Tinerii noştri 
şi ai lor sunt bucuroşi să simtă briza 
mării, să  meargă desculţi pe plajă, să 
culeagă  scoici şi să se fotografieze 
în grupuri mici. Seara este rezervată 
cinematografului. Gazdele noastre 
au organizat o seară de cinema, la 
modernul teatru Le Preau, urmată  
de o degustare de produse româneşti  

tradiţionale şi de vinuri româneşti. Am 
văzut filmul artistic „Cea mai fericită 

fată din lume„ film de debut al regizorului Radu Jude, premiat la 
Festivalul CICAE Berlin. A urmat degustarea „bunătăţurilor din 
Ardeal„ şi degustarea vinurilor de Dealul Mare. Entuziaştii noştri 
prieteni din Comite de Jumelage Vire – Săcele,au pregătit şi ser-
vit pe toţi cei prezenţi în atmosfera creată de muzica românească 
pe care o cânta mica noastră trupă de români şi francezi (Ştefan 
Moraru, Emi Tăbăraş, Alain Revet, Didou , Raluca Iconaru şi eu). 
Am rămas până după miezul nopţii.
 Miercuri, 4 aprilie,ne-am aflat toată ziua la Liceul Marie 
Curie, unde am făcut repetiţii (dimineaţa trupa Catharsis, după 
masă trupa Les 100 Repliques). Am luat prânzul şi masa de seară 
la eleganta şi moderna cantină a liceului. Seara de teatru franco-
română a debutat la ora 20.00 cu mici alocuţiuni de deschidere 
şi cu spectacolele nostre. Trupa Catharsis a prezentat un colaj 
de piese ale dramaturgului român Matei Vişniec (care trăieşte 
le Paris): Occident express şi Omul care vorbeşte singur. Trupa 
Les 100 Repliques a prezentat două piese: una creaţie a elevilor 
componenţi ai trupei, dedicată aniversării a 100 de ani de la pri-
mirea celui de-al doilea premiu Nobel de către Marie Curie şi 
Scufiţa roşie, o parodie pentru zilele noastre a cunoscutului basm 
omonim.
 Joi, 5 aprilie, dimineaţa, am fost oaspeţii frumosului 
Muzeu al oraşului Vire, amplasat într-un vechi aşezământ mo-
nahal, mai apoi spital. Vizita secţiunilor muzeului ne-a condus, 
înapoi în timp, prin istoria locală , prin tradiţiile meşteşugăreşti şi 
artizanale, prin creaţia picturală a pictorilor din Vire. Am picnicat 
la Caen, într-un parc superb numit „La coline des oiseaux„ ( „Co-
lina păsărilor„) parc amenajat pe parcursul unei jumătăţi de secol. 
După amiază am invadat un imens complex de magazine numit 
„Mondeville„ pentru a ne reaminti că trăim într-o lume a consu-
mului şi că trebuie să-i dăm Zeului comerţului obişnuitul tribut. 

Delegația română în fața porții mocănești la Vire
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 Vineri, 6 aprilie, a culminat cu vizita perlei Normandiei, 
Mont Saint-Michel, situată în golful cu acelaşi nume de pe 
ţărmul Canalului Mânecii. Stânca singuratică din golful imens 
este cea mai mare atracţie turistică a regiunii, dar şi loc de pel-
erinaj pentru credincioşi. Aşezământul monahal care domină de 
departe regiunea joasă La Manche, este o maiestuasă îmbinare 
a artei romane şi gotice normande. Micul sat care înconjoară  
muntele este plin ochi de magazine, muzee, restaurante, hote-
luri. Străduţele înguste şi fortificaţiile sunt arhipline de lume care 
priveşte, fotografiază,filmează sau admiră splendoarea abaţiei. 
Vizita abaţiei este o experienţă  unică ce te poartă prin mai mult 
de o mie de ani de istorie a credinţei şi frumosului artistic care o 
însoţeşte. Cobori de pe platoul pe care se află biserica, platou care 
îţi dă senzaţia vie de libertate spre subteranele care susţin bijute-
ria. Tot aici se află locul de meditaţie şi reculegere al călugărilor 
„cloître„. Totul este construit din granit roşu sau alb cioplit cu 
migală cu forme care trec pe nesimţite  de la arcul roman spre 
ogiva goticului normand, într-o simplitate decorativă specifică 
austerităţii catolice. Numeroasele capele, săli de primire, bib-
lioteca luminoasă, scările înguste melcate sunt tot atâtea ocazii 
de încântare. În perioada aceasta a anului, Abaţia nu este foarte 
aglomerată. În sezonul de vară, cozile pe mai multe rânduri, 
căldura şi înghesuiala te pun la grea încercare. Un sfat util pe care 
l-am primit de la prietenii noştri români stabiliţi în Franţa: vizitaţi 
pe cât posibil muzee, castele între orele 12-15. Vă şi închipuiţi de 
ce: turiştii mănâncă între aceste ore. Acum restaurantele gem  de 
lume. Muzeele sunt mai aerisite. Seara a fost dedicată  muzicii 
româneşti: un spectacol de muzică populară susţinut de o formaţie 
de muzicanţi,Traio romano, cunoscută în Franţa . Muzica şi an-
trenul au magnetizat sala La Halle (oraşulVire are nu mai puţin de 
cinci săli de spectacole, la o populaţie de 13.000 de locuitori).Tin-
erii noştri şi ai lor au jucat hora, sârba, braşoveanca, au cântat şi 
chiuit de mama focului.Noi, românii, ştim să petrecem şi ne place 
să petrecem. După programul pe care l-am parcurs până acum aţi 
remarcat că prietenii noştri francezi au înţeles şi au pus în practică 
această caracteristică a poporului nostru. Seara s-a sfârşit târziu, 
cu o masă dedicată muzicanţilor noştri,la care au participat toţi 
mrmbrii Asociaţiei franceze de înfrăţire.  
 Ziua de sâmbătă, 7 aprilie, a fost deosebit de importantă 
pentru delegaţia noastră. Toate manifestările anterioare dedicate 
aniversării Înfrăţirii celor două oraşe, atingeau o culme, odată 
cu inaugurarea Squarului Săcele. Ne-am trezit devreme. Ne-am 
pregătit cu febrilitate pentru întâlnirea cu cetăţenii şi oficialităţile 
oraşului. Festivităţile trebuiau să  înceapă la ora locală 10.00 . Încă 
de la ora 9.00 membrii Asociaţiei franceze erau prezenţi pentru a 
pregăti o mini-expoziţie de fotografii cu  etapele realizării porţii 
mocăneşti la Săcele, pentru a orna cu steaguri româneşti squarul. 
Reprezentanţii Primăriei aranjau ultimele detalii: instalau placa 
ce urma să acopere tăbliţa pe care era marcat Square de Sacele, 
pentru momentul dezvelirii oficiale, verificau sistemul portativ de 
amplificare pentru alocuţiunile ce urmau să se ţină şi săpau groa-

pa unde trebuia 
ca să fie plantat 
un arbore adus 
din Săcele. Des-
chiderea oficială 
a avut mai multe 
momente dis-
tincte. Primul a 
fost dezvelirea 
plăcii care mar-
ca oficial schim-
barea denumirii 
acelui squar 

(înainte s-a numit Squar de la gare).Domnul Primar-deputat Jean-
Yves Cousin , împreună cu Alain Revet, cu domnul consilier Ioan 
Avasilichioaie şi cu mine, am tras împreună sfoara care a dezvelit 
placa.
 Al doilea moment a fost plantarea mesteacănului adus din 
grădina mea. Teodora Gîdea şi cu EmilTăbăraş,îmbrăcaţi în cos-
tume populare au plantat pomul, în aplauzele celor prezenţi. Al 
treilea moment a fost cel al alocuţiunilor: dl.Primar-deputat Jean-
Yves Cousin, dl consilier  Ioan Avasilichioaie, prietenul nostru 
Alain Revet şi eu. De altfel, ca translator am fost nevoit să in-
tervin mereu, în cursul cuvântărilor. Apoi a cântat orchestra şi am 
jucat o horă şi o sârbă pentru a pecetlui comuniunea sufletească 
cu acest loc.
 Festivitățile au fost continuate în sala cea mai veche şi mai 
frumoasă, Salle Poliniere , aflată în incinta complexului muzeal 
Vire.Aici am sărbătorit şi Înfrăţirea Vire-Săcele, cu un chef pe 
cinste.De data aceasta cheful a fost mai ponderat, căci eram după 
o săptămână de evenimente culturale şi gastronomice.
 Duminică, 8 aprilie, am petrecut-o fiecare în familie. Eu 
m-am bucurat  de ospitalitatea Sophie-ei şi a lui Daniel Cândea. 
Eram nerăbdător să-mi văd cele două finuţe: Elena (6 ani) şi An-
dreea (10 zile).
 Luni, 9 aprilie , după amiază, am avut parte de ploaie. Ploaia  
în Normandia are multe nuanţe. Aceasta era una mocănească, 
pătrunzătoare şi rece. Elevii francezi şi români,trebuiau să partici-
pe la un raliu local pedestru, pentru a cunoaşte locurile istorice ale 
oraşului. Au venit nepregătiţi: fără haine de ploaie, fără umbrele, 
îmbrăcaţi subţire. Cum să participi la o descoperire a oraşului pe 
ploaie ? Să răceşti ? Ei bine, organizatorii au fost inflexibili: a fost 
inclus în program, deci se ţine !
 Mare dezamăgire în rândul tinerilor, care sperau să se 
contramandeze. Au plecat abătuţi şi fără tragere de inimă. Au 
revenit după câteva ore uzi leoarcă, dar veseli şi încântaţi de cele 
văzute.
 Seara, de la ora 19.30, s-a desfăşurat ceea ce tradiţional se 
numeşte Soirée d’adieux (Seara de adio), la cantina Liceului Ma-
rie Curie. O seară cu participarea tuturor familiilor care au cazat 
elevi sau adulţi. Din nou cuvântări, de data aceasta concluzive, 
ale gazdelor şi ale noastre. Din nou cunoscutul bufet suedez cu 
produse apetisante, vinul roşu, tarta de mere, cafeaua, digestivul. 
Pentru tineri a fost organizată o discotecă în holul liceului. Noi, 
cei mai în vârstă, am tras concluziile şi am făcut planuri pentru 
viitorul Squar Vire, la Săcele, şi pentru vizita delegaţiei franceze 
cu ocazia aniversării  Înfrăţirii la Săcele, în iulie , la sărbătoarea 
de Sîntilie.
 Marţi, la ora 9.00, am reuşit să  plecăm, după o oră de 
îmbrăţişări, cântece şi plânsete, ale tuturor,  adulţi sau tineri. 
În anii anteriori, reuşeam să plecăm după 2-3 ore de plânsete ! 
Urmam un întreg ritual: jucam hora , cântam cântecele noastre 
româneşti şi franceze şi nu mai puteam să-i dezlipim pe tineri 
din îmbrăţişări. Anul acesta e criză şi deci totul s-a scurtat, inclu-
siv îmbrăţişările. Copii noştri s-au mai potolit după câteva ore de 
drum,  mai ales după turul oraşului Paris, făcut cu autocarul.
 Au urmat trei zile de călătorie în autocar, de aduceri 
aminte de sms-uri şi veşti triste sau vesele de la prietenii francezi. 
Încet, încet s-a produs o deplasare a interesului spre viaţa de 
acasă, care, nu-i aşa, trebuia să continue. 
 Revederea părinţilor şi a celor dragi, care ne-au aşteptat 
în noapte la Săcele, a fost la fel de emoţionantă. Tinerii ar fi vrut 
să povestească totul dintr-o dată. Şi cred că au povestit totul cu 
lacrimi de bucurie şi de frumoase aduceri aminte.

Prof. Dorel Cerbu
Săcele, 1 Mai 2012

Plantarea unui mesteacăn la Vire 
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OLIMPIA COJOCNEANU LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 90 DE ANI

răbindu-ne un pic, 
fără să presupunem 
ce va urma - înceta-

rea apariţiei ziarului Meridi-
anul Românesc pe hârtie-an-
ul trecut, cu câteva numere 
înainte de ultima apariţie, a 
fost publicat omagiul nostru 
Dnei Olimpia Cojocneanu, 
la împlinirea vârstei de 89 
de ani.
 Ce bine a fost şi 

iată că a venit şi răstimpul exact, împliniriea a 90 de ani, în 21 
Mai 2012, iar rândurile noastre se vor un modest omagiu aceleia 
care nu a obosit niciodată, nu a pus stavilă efortului atunci când 
a fost vorba să dea o mână de ajutor, să ofere un sprijin financiar 
chiar din simbolica ei pensie, un sprijin spiritual, o vorbă bună, 
s-a făcut tuturor de toate. Dna Olimpia Cojocneanu este cea mai 
cunoscută, longevivă şi apreciată enoriaşă a parohiei ortodoxe 
române din San Jose, Este un moment de reflecţie, de sensibilă 
aducere aminte în urma unei vieţi închinate slujirii: slujirii Biseri-
cii, slujirii comunităţii româneşti din Bay Area, în cele din urmă 
slujirii aproapelui.
 Şi a făcut-o totdeauna modest, fără ostentaţie, cu 
firească naturaleţe şi fineţea ei înnăscută! Şi mulţi au beneficiat 
de acest sprijin adevărat, printre aceştia numărându-se şi sub-
semnatul. O minunată fericire am trăit să pot vedea cu prop-
rii mei ochi cum cuvintele Sfintei Scripturi se pot împlini cu o 
uşurinţă dumnezeiască fără să fie o corvoadă sau să se observe o 
neînsemnată undă de mândrie; flămânzi am fost şi ne-a săturat, 
însetaţi am fost şi ne-a potolit setea, bolnavi am fost şi ne-a vi-
zitat şi ne-a mângâiat, adăpost nu am avut şi ne-a găzduit. Ce uşor 
recunoaştem condiţiile mântuirii pe care Iisus ni le-a pus! Şi ele 
nu au fost niciodată doar o vorbă deşartă în viaţa Dnei Olimpia, ci 
viaţă adevărată! Şi le-a împlinit zâmbind!
 De aceea şi parohia ortodoxă română din San Jose o are 
în mare apreciere, alegând-o vreme de mulţi ani (vreo 15 ani) 
preşedinta Reuniunii Doamnelor. Şi aici ajutorul ei este mult 
preţuit. La orice manifestare a parohiei, la vizita ierarhului, la pic-
nicul anual al parohiei, Dna Olimpia este mereu prezentă. Nu mai 
puţin, Duminică de Duminică dânsa este aceea care prepara ani 
de zile prescura pentru proscomidie, folosită ulterior ca anafură. 
Şi niciodată nu i-a fost greu şi niciodată nu a obosit! Şi asta nu 
numai de acuma, ci de mulţi ani, încă de pe vremea Părintelui 
Gheorghe Grigorescu. Iar când ne-am ostenit cu construcţia Bi-

sericii şi a Casei Române din Hayward aportul ei a fost notabil, 
alături de alţi creştini, atât prin muncă fizică, cât şi bani! Demne 
de reţinut sunt şi vizitele ei în Ţară, cât a putu să călătorească, cât 
şi la Locurile Sfinte.
 Şi citeşte continuu, zi de zi se întăreşte şi îşi potoleşte setea 
cu nemărginirea aflată în bogata literatură românească, în ziarele 
şi revistele româneşti din America, în cărţile de zidire sufletească 
pe care le are din România. Are un cult pentru inegabilul poet 
Vasile Militaru. Şi-a procurat tot ce s’a publicat în România des- 
pre el şi de el după căderea comunismului. Prin peregrinările sale 
cu ani în urmă l-a cunoscut şi pe fiul lui Topârceanu. Şi toate le 
păstrează în inima ei imensă de român adevărat. Poate fi ceva mai 
frumos şi mai demn de urmat? Pe lângă prestigiul nelimitat de 
care se bucură din partea tinerei generaţii este de recomandat să 
i se urmeze exemplul în toate şi după vorba Sfintei Scripturi, mai 
presus de toate este iubirea, iar noi adăugăm iubirea de neamul ei 
cel românesc!
 Olimpia Cojocneanu s’a născut în satul Tibru de lângă Alba 
Iulia la 21 Mai 1922. Aici şi-a trăit începuturile vieţii, copilăria 
petrecându-o într’o familie de oameni harnici, cinstiţi şi de vază, 
bunicul ei fiind primar. După aceşti ani, la  ideea unchiului, notar 
cu studii la Budapesta, întreaga familie formată de acum din 4 
fete şi un băiat se mută la Săcele unde tatăl, Traian Roşu, devine 
pădurar,iar Dna Olimpia îşi va face întreaga instrucţie şcolară. 
La vârsta potrivită se căsătoreşte şi se stabileşte la Braşov. După 
o viaţă de muncă fără preget îşi creşte în mare cinste cei patru 
copii, toţi cu studii uniuversitare şi care astăzi au situaţii foarte 
bune în ţara de adopţie (Statele Unite). Dorul copiilor o aduce în 
America unde vine împreună cu soţul ei, Iuliu, în 1985, dar care 
din nefericire, după o boală necruţătoare se prăpădeşte în 1992 la 
San Jose.
 Bunătatea angelică a Dnei Olimpia nu este frântă nici de 
această cruntă şi ireparabilă pierdere şi îşi continuă singură, după 
puterile ei, o viaţă exemplară întru cinste şi demnitate. De acuma, 
legăturile cu Ţara ei atât de dragă, se întăresc. Aproape an de an, 
cu trudă şi curaj, cară geamantane fără întrerupere şi trimite haine 
şi bani şi tot ce ştie că foloseşte rudelor şi prietenilor aflaţi în 
România. Împarte cu o generozitate impresionantă şi Dumnezeu 
plineşte în aşa fel că totdeauna are şi la nesfârşit se dăruieşte. 
Trăieşte dăruind!
 LA MULŢI ANI din inimă, din partea tuturor celor cărora 
ne dăruiţi onoarea de a fi alături de o asemenea fiinţă îngerească. 

Pr. Gh. Naghi
San Jose, SUA

G

Din activitatea Asociaţiei Turismului Săcelean - “Babarunca”

INTEGRALA MUNŢILOR DIN ROMÂNIA

-a împlinit un an de la startul proiectului “Integrala munţilor din România” iniţiat de 
Asociaţia Turismului Săcelean Babarunca în anul 2011. Cu această ocazie s-a făcut 
un scurt bilanţ pentru a se putea evalua stadiul de desfăşurare a proiectului. În urma 

acestui bilanţ s-a constatat că în  perioada de un an s-au escaladat 28 de masive montane (dovada 
escaladării fiind poza de vârf) localizate în Carpaţii Orientali şi de Curbură.
 Ţinând cont de faptul că numărul total de masive montane este de 93 s-a apreciat că 
proiectul se derulează normal, având şanse să fie finalizat în termenul de cinci ani estimat la 
initiere. Cel mai înalt vârf a fost vârful Omu -2504 m (Munţii Bucegi), cel mai mic Măgura 984 
m (Munţii Berzunţi). Cea mai dificilă ascensiune pe timp de vară Vârful Roşu- 2467 m (Iezer + 
Păpuşa), cea mai dificilă ascensiune iarna Măgura Codlei -1292 m.

S

D-na Olimpia Cojocneanu
 la vârsta de 90 de ani

Vârful Noşcolat 1553 m – Munţii Ciucului
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 La aceste ascensiuni au participat peste 20 de membri ai asociaţiei care, pe biciclete, pe 
schiuri de tură (iarna) şi bineinţeles pe jos, pe ploaie, ninsoare sau arşiţă, au reuşit să atingă vâr-
furile. Dintre ei se disting: Ruxandra şi Iuliu Dopovecz, cu toate vârfurile urcate, Iulius Rauch-
man, Dragoş şi Cristina Cărăbăţ, Armin Dogaru, Nicolae şi Elena Parate, Irina Kantor, Mircea 
Dopovecz şi Marian Cocoşilă. În final, s-a stabilit planul pentru anul următor, vizaţi fiind munţi 
ca Retezat, Rodnei, Măcin etc.

Pe vârful Ţoagla 1641 - Munţii Ţaga

•  •  •  •  •
CONCURS DE ORIENTARE ÎN INCINTA ŞCOLII

arţi, 3 Aprile, în cadrul activităţilor organizate în “săptămâna altfel” la 
Şcoala Generală nr. 4 “Fraţii Popeea” din Săcele, Asociaţia turismului 
săcelean Babarunca, împreună cu profesori din şcoală, au organizat în 

premieră naţională un concurs de orientare în incinta şcolii. Cei 55 de elevi din 
clasa a V-a participanţi au parcurs un traseu cu ajutorul unei schiţe a şcolii, fiind 
puşi în situaţia de a găsi varianta corectă din multitudinea de variante posibile. 
  Deşi s-au făcut clasamente şi s-au acordat diplome, toţi elevii au fost 
declaraţi câştigători pentru că au parcurs tot traseul şi au avut ocazia să ia un prim 
contact cu orientarea , acestă disciplină de mare viitor, care solicită şi dezvoltă atât 
capacitatea fizică căt şi intelectuală a celui care o aprofundează.

Iuliu Dopovecz
Preşedinte A.T.S. Babarunca

M

Cronica măruntă

CE  AU  ALES  SĂCELENII

uminică, 10 iunie, săcelenii şi-au ales noua administraţie 
locală, până în 2016. Din cei 26966 alegători cuprinşi în 
listele electorale, au înţeles să-şi exercite votul 13911, 

adică 51,6 %. 
 Pentru funcţia de primar s-au înscris în cursă 9 candidaţi: 
Nistor Radu Florea (PDL), Panait Cristian (PSD), Gheorghiţă 
-Mutu Petre (PC), Geczi Gellert (UDMR), Toflea Adrian (PRM), 
Vrânceanu Nicolae-Sorin (PER), Onacă Vasile (PP-DD), David 
Cristina (PP-LC) şi Lungu Constantin (Independent). În urma 
numărării voturilor, a fost declarat primar, cu 3966 voturi, Nistor 
Radu-Florea (PDL).
 În cursa pentru fotoliile de consilieri locali s-au înscris 
mai multe formaţiuni politice şi câţiva candidaţi independenţi: 
Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal, Partidul 
Social Democrat, Partidul Conservator, UDMR, UNPR, Partidul 
România Mare, Partidul Socialist Român, Partidul Ecologist 

Român, Partidul Poporului-DD, Asociaţia Partida Romilor „Pro-
Europa”, Partidul Verde, Partidul Poporului-LC, Lungu Constan-
tin (independent), Miklos Levente (independent), Teacă-Dobros 
Mihai (independent), Gâdea Sorin (independent), Şerban Raul-
Valer (independent), Medianu Gheorghe (independent), Stoea 
Gheorghe (independent).
 Săcelenii au decis prin votul lor lista finală de 19 consil-
ieri locali pentru următorii 4 ani: Coliban Nicolae (PDL), Nistor 
Horia (PDL), Colţ Radu (PDL), Motoc Bogdan-George (PDL), 
Zangor Lucian (PDL), Panait Cristian (PSD), Obeală Radu (PSD), 
Voicescu Nicoleta (PSD), Bălăşescu Marius (PSD), Ursu Neculai 
(PSD), Kovacs Lehel Istvan (UDMR), Magdo Janos (UDMR), 
Geczi Gellert (UDMR), Peto Sandor (UDMR), Gheorghiţă-Mutu 
Petre (PC), Durbălău Ştefan (PC), Rugacs Carol-Ludovic (PNL), 
Popa Marius Cristian (PNL), Onacă Ion-Daniel (PP-DD).

D

•  •  •  •  •
AU  ÎNCEPUT  LUCRĂRILE LA  TRONSONUL  II  AL   OCOLITOAREI SĂCELELUI

a începutul lunii aprilie, acest an, au început lucrările 
la artera care va continua tronsonul existent al ocoli-
toarei municipiului Săcele. Acest nou drum, în lun-

gime de 4,22 km, va face conexiunea între DN1A-platforma 
industrială  Electroprecizia şi DJ 103 B, spre Tărlungeni, obiec-
tivul general fiind îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a munici-
piului în vederea dezvoltării economicela nivel local şi regional. 

Reprezentanţii administraţiei locale speră, de asemenea, într-
o creştere a atractivităţii economice şi turistice a regiunii, prin 
îmbunătăţirea infrastructurii şi a accesabilităţii la obiectivele eco-
nomice ale municipiului. Valoarea estimată a lucrării, fără TVA, 
este de 14.363.349 de lei şi este suportată în totalitate de Minis-
terul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România

L
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ocuitorii din zona Baciu-Turcheş au avut motive de 
bucurie la inaugurarea lucrărilor de canalizare şi de 
alimentare cu apă potabilă. Peste 1500 de locuinţe vor 

beneficia de aceste avantaje, după ce au aşteptat ani la rând prom-
isiunile făcute în fiecare campanie electorală. Cu acest prilej, 
autorităţile locale au promis că asemenea lucrări vor fi demarate 

şi în celelalte zone ale municipiului care nu beneficiază încă de 
aceste facilităţi. Finanşarea pentru lucrările făcute în zona Baciu-
Turcheş seridică la circa 10 milioane lei şi sunt asigurate prin 
Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Horia Bârsan

ÎNTÂLNIREA  DE  50  DE  ANI
a promoţiei Şcolii Medii nr. 1 SĂCELE-SATULUNG

e data de 19 mai 2012 a avut loc întâlnirea absolvenţilor  
Şcolii Medii nr. 1 din Săcele, moment cu înaltă 
încărcătură emoţională pentru cei 14 din cei 34 de elevi 

ai clasei a VIII-a, care debutau în primii ani de liceu. Parcă nu 
ne vedeam să fi parcurs o viaţă de om şi iată că era adevărat. Au 
trecut 50 de ani de la absolvirea liceului!
 Toţi ne căutam cu ochii împăienjenişi de lacrimi şi în-
cercam să nu dăm frâu liber emoţiilor ce ne încercau când ne-am 
întâlnit în faţa frumoasei  noastre şcoli, care, pe vremuri se numea 
Şcoala Elementară nr. 7 din Săcele-Satulung.
 Personal, trebuie să-i mulţumesc iubitului nostru coleg 
Viorel Tocitu care, încă din vara anului 2011, m-a contactat prin 
telefon pentru a-mi comunica că musai trebuie să răspund prezent 
la întâlnirea de 50 de ani ce va avea loc în primăvara anului 2012. 
Trebuie să recunosc că am încercat, pe moment, o mare emoţie; 
în primul rând că au trecut 50 de ani şi apoi faptul că eu am absol-
vit liceul Unirea, secţia umanistică, din Braşov.  Pentru stimatul 
nostru coleg Viorel Tocitu orice eschivare a fost de prisos, ba 
mi-a solicitat să-i contactez şi pe ceilalţi colegi de clasă pent-
ru a răspunde la întâlnirea din 2012. Am considerat că trebuie 
neapărat să răspundem cu toţii prezent la o aşa manifestare.
 Dar, pe lângă bucuria revederiinoastre din 19 mai 2012, 
s-a adăugat şi o mare tristeţe atunci când am constatat lipsa la apel 
a cel puţin jumătate din cei care am început, plini de cutezanţă, 
liceul săcelean.
 După citirea catalogului, în prezenţa stimaţilor profesori 
Gabriela Marinescu-diriginta clasei- şi Rareş Marinescu-ilustrul 
profesor de limba franceză-,  a urmat un alt moment deosebit 
pregătit de colegul nostru Viorel Tocitu. Cu toţii am plecat, în 
cortegiu, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cernatu, 
unde s-a oficiat o frumoasă şi mişcătoare slujbă de pomenire pen-
tru colegii noştri care ne-au părăsit în acest interval de 50 de ani.
 Ce moment pios şi cutremurător a fost în timpul slujbei 

de pomenire! Parcă-i vedeam pe colegii şi colegele noastre plecaţi 
la Domnul aşa de tineri cum îi ştiam în splendida noastră tinereţe, 
mulţumindu-ne pentru pomenirea lorşi, totodată, încurajându-ne 
să trecem cu voie-bună înainte în viaţă, căci ne-am propus să ne 
revedem şi la 55 de ani de la absolvire şi, de ce nu, şi la 60 de ani! 
Cu toţii ne-am rugat Bunului Dumnezeu să ne ţină în viaţă, să ne 
bucurămde cei dragi, mai ales de nepoţi, şi să ne revedem cât mai 
des. A  urmat  apoi petrecerea ce a avut loc la „Odăile Lupului”, 
un frumos local săcelean, unde s-a petrecu până pe seară.
 Bineînţeles, s-a făcut şi fotografia momentului deosebit, 
din faţa liceului, noi, foştii elevi, împreună cu profesorii Gabriela 
Marinescu, Rareş Marinescu şi Muranschi, spre eternă amintire,

A consemnat Av. Pavel  Râşnoveanu
Fost elev al liceului şi fiu al Săcelelor

P

•  •  •  •  •
O  NOUĂ  ZONĂ  DIN  SĂCELE  VA  AVEA  CANALIZARE

L

• Tineri INTERVIU CU DOMNUL PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR
 DIMITRIE D. CAZACU

(II)

imitrie Cazacu s-a născut în Basarabia în anul 1927. Mai târziu s-a mutat cu familia la Braşov, iar apoi 
a urmat cursurile facultăţii de limba şi literatura rusă la Bucureşti. Acesta a lucrat apoi timp de şaizeci 
de ani ca profesor de limba română şi rusă, fiind în paralel şi scriitor. Profesorul Dimitrie Cazacu a  

primit titlul de doctor în ştiinţe filologice la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti. A publicat 
mai multe cărţi printre care: “Rememorări necesare sau inevitabile întoarceri în timp”, „Eminenţi universitari 
braşoveni : Ion Coşereanu, Mircea Cristea, Silviu Crişan, Victor Jinga, Radu Mărdărescu, Gheorghe Munteanu, 
Emil Negulescu, Nicolae Rucăreanu, Cornel Simionescu, Iosif Şilimon”, „Şase ani de primăvară. Legenda unui 
suflet studenţesc”, „Rătăcitor prin vremuri, nostalgii şi doruri” – volum de poezii, „Lingvistică şi istorie”, 
„Jenantele adevăruri. Scrieri nu chiar pe placul tuturor”– volum de eseuri. Îi place viaţa şi adoră oamenii 
inteligenţi, fiind o persoană cu spirit veşnic tânăr. 

D
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A.B.: Da... Tocmai legat de activitatea dumneavoastră de 
mai târziu vreau să vă întreb. Citind recent un articol scris de 
dumneavoastră în revista „Plaiuri săcelene” referitor la părinţii 
dumneavoastră, intitulat „Casa părinţilor mei” vreau să vă întreb 
cum v-au influenţat părinţii activitatea de mai târziu?
D.C.: Da, e o problemă aici care intră oarecum într-un  domeniu 
de specialitate... tata era un vorbitor nativ de limbi, germană şi 
maghiară, limbi învăţate direct, existând un bilingvism nativ şi 
unul dobândit. El era un bilingv nativ. Aşa am devenit şi eu un 
bilingv nativ. În casa părinţilor mei s-a vorbit limba română, fără 
discuţie, mama a învăţat foarte repede limba română chiar dacă 
o vorbea cu un anume accent, dar tata niciodată nu a impus să se 
vorbească mai multe limbi. Era deschis tuturor. Însă, ca centru 
admnistrativ, oraşul Tighina era cu foarte mulţi ruşi şi evrei, toţi 
vorbitori de limbă rusă. Şi eu m-am pomenit în curte când lu-
crau meşterii la casele noastre, toţi vorbeau ruseşte, copiii de pe 
stradă, aveam vecini, grădiniţa în care erau foarte mulţi evrei şi 
toţi vorbeau în pauze ruseşte, prietenii mei de joacă, din dreapta, 
din stânga... eu m-am pomenit vorbind ruseşte. Iar vara, când 
veneam la Săcele, aveam câţiva copii maghiari în vecinătate şi 
am venit vorbind limba maghiară, iar tata mă corecta câteodată 
când mă auzea vorbind aşa şi ciripind. Dar ruseşte am învăţat 
de la... am avut nişte modele excepţionale de ruşi vorbind o rusă 
absolută, petersburghezi, oameni din medii intelectuale în care se 
învârtea tatăl meu: avocaţi, prieteni ruşi stabiliţi acolo de două-
trei generaţii. După ce am urmat şcoala care se afla într-o zonă 
feroviară şi erau toţi copiii ceferiştilor acolo, fiind aduşi din Rusia 
la sfârşitul secolului al XIX-lea când s-a construit calea ferată. 
Tighina a fost un mare nod feroviar. Era un triplu nod de cale 
ferată. Zona gării avea cam cinci, şapte kilometri, era o imensi-
tate, un colos. Această zonă se afla în centrul oraşului, fiind ceva 
nou. Acolo se găsea şi şcoala, iar eu am urmat clasele de la şcoala 
primară acolo. Colegii mei erau nişte copii foarte interesanţi şi 
aici este un lucru care a contat enorm în formarea mea. Erau 
interesanţi pentru că erau copiii unor muncitori din ateliere, copiii 
mecanicilor, ai fochiştilor, ai oamenilor care lucrau în sistemul 
căilor ferate. Deci aveau nişte priceperi, ştiau ce e o unealtă, o 
daltă. În acelaşi timp, părinţii lor locuiau în spaţiul gării, dar toţi 
aveau „peste vii”, aşa spuneam noi, „peste vii” aveau gospodării, 
pământuri şi aveau animale, iepuri, oi, capre, păsări de toate 
neamurile şi joaca noastră se desfăşura într-un spaţiu în care ve-
deam de toate. Ne plimbau taţii lor cu locomotiva. Toţi aveau 
vii şi ne rătăceam prin spaţiile alea colosale, imense, asta a fost 
copilăria mea. Aveam cunoştinţe despre tot ce se întâmplă în 
lumea asta: cum se îngrijeşte un cal, cum apăreau puii pe cat-
egorii, mai mici, mai mari, raţele, gâştele, mieii, eu m-am jucat 
cu astea toate, dar când ajungeam acasă rămâneam în atmosfera 
intelectuală a familiei noastre, a tatei în special, birouri, cărţi. 
Mamele acestor copii încingeau cuptoarele în fiecare zi, făceau 
plăcinte, pâine, se mânca ciorbă din oală de lut, şi nu mai mâncam 
acasă, iar mama îmi spunea: „Iar ai fost pe la ăia?”. Eu am trăit 
toate aceste lucruri, fericit că ştiu să mă bucur din orice. Aşa că 
atunci când au venit vremuri deosebit de grele, mie nu mi-a fost 
frică să pun mâna pe o lopată, sau pe o sapă sau să tai un lemn sau 
să fac o treabă sau să sap pământul, să sădesc o floare, să pun un 
pom şi am făcut în viaţa mea cât am putut, cât n-am stat la bloc 
şi cât am stat la Săcele, până acum ceva aproape cincizeci de ani. 
Mi-a plăcut să fac aşa ceva, să am această pricepere şi niciodată 
n-am avut sentimentul că mâine mor în mijlocul drumului. Eu am 
aranjat pământul din faţa blocului, ştiu să cresc flori pentru că am 
învăţat... Aceasta a fost copilăria mea. 
 Eram copii cuminţi, noi nu ne băteam, nu ştiam treaba 
asta. Toţi aveau acasă căţei, pisici, generaţii întregi de mâţe care 
făceau pisoi, ne dădeam unul altuia căţei, aveau curţi... Mama îi 

iubea pe derbedeii ăştia care veneau la mine, îi punea la masă, 
ne dădeam hăinuţe, trăiam într-o armonie cu totul şi cu totul 
extraordinară, iar vara veneam la Săcele şi aici venea altă serie 
de... de gagii, cum s-ar spune astăzi... Desigur, că în casa noastră 
venea foarte multă lume, avocaţi, profesori, cum ar fi profesorul 
Jinga care era foarte apropiat de noi.
 Legat de perioada în care am făcut şcoala în Basarabia... 
Şcolile primare erau foarte bune, învăţătorii foarte bine pregătiţi, 
erau oameni foarte pricepuţi nu numai din punct de vedere al 
scrierii, cititului şi socotitului, erau oameni cu foarte multă în-
demânare, noi învăţam la şcoală şi un pic de grădinărit, lucru man-
ual. Fiecare şcoală avea o grădină, era împărţită în patru sau cinci 
loturi în curtea mare a şcolii, în funcţie de numărul de clase. Noi 
acolo săpam pământul, puneam ceapa, ridichile, salata, aveam ora 
când mergeam şi fiecare lucra bucăţica lui, stropeam, se făceau 
concursuri între clase, care are grădina cea mai frumoasă. După 
aceea aveam atelier, unde învăţam cum să facem un scăunel, o 
măsuţă, un cuier, cum se bate un cui. Aveam orele de muzică în 
care învăţătoarea noastră cânta la vioară, învăţam colinde, cân-
tece de pe vremea aceea, se organizau serbări, toate figurile se 
făceau. Sigur că fiecare îşi completa acasă cunoştinţele... Am in-
trat la liceu în 1938, în vara când depăşisem zece ani, la liceul 
Ştefan cel Mare, la Tighina unde am avut nişte profesori foarte 
buni, îndeosebi la istorie şi la ştiinţe naturale. Erau profesori fo-
arte buni, adică nu oricine putea să devină în România interbelică 
profesor la un liceu, trebuia să aibă multe calităţi, grade date ca 
să fie şi competenţă recunoscută. Nu te angaja pe pile, cuvântul 
„pile” era necunoscut, nu se punea problema ca un profesor să 
dea meditaţii, el la clasa lui, cum se întâmplă azi, aşa ceva nu 
exista, deci... era o rigoare, notele care se dădeau erau mici, dar 
profesorii erau foarte pricepuţi... cu mult drag de copii, dar şi se-
veri în acelaşi timp. Atmosfera din şcoală era de calm, profesorii 
nu jigneau copiii, să spună „Bă măgarule!”, „Bă tâmpitule!”, nu 
exista pe vremuri aşa ceva, să mă leg de un cusur al lui, că era 
şchip, orb, astea erau excluse. Şcoala a fost foarte bună. În 1940 
când au venit evenimente, când s-a retrocedat Basarabia, exact 
după ce am terminat şcoala, ne-am refugiat la Săcele şi am venit 
în casa noastră. În toamna lui 1940 am devenit elev la Şaguna. 
Am învăţat doar un an pentru că războiul ne-a întors din nou şi am 
făcut clasa a opta, clasa de trecere spre cursul superior la Tighina, 
în condiţii de război, foarte grele, iar la examenul de admitere 
am reuşit la liceul „Alecu Russo” la Chişinău. N-am urmat aici 
pentru că cineva m-a rugat să facem un schimb cu cineva care 
avea un frate la acest liceu, aşa că eu m-am mutat la liceul Bog-
dan Petriceicu Haşdeu, a fost o convenţie între doi directori. Aici 
am urmat clasa a noua şi jumătate din clasa a zecea, după care 
m-am mutat la Braşov din nou, de data asta la Meşotă. Am urmat 
mai multe licee din cauza războiului... asta a fost, a fost una din 
nenorocirile şcolii pe care am urmat-o... Am terminat liceul în 
1946 când am dat bacalaureatul. Am fost doi ani de zile student 
la Drept, a fost dorinţa tatei, dar n-am putut să urmez cursurile 
pentru că era o mizerie cruntă... tata murise în ‘44 şi am rămas 
cu mama fără mijloace materiale, a trebuit să trăim din te miri 
ce. Chiar din vara lui ‘44 am muncit pe unde am găsit de lucru, 
în zidărie vara şi iarna dădeam meditaţii... am dus-o foarte, foarte 
greu, fratele meu a fost prizonier în Rusia o vreme...

Am avut profesori deosebiţi, atât în ceea ce priveşte comporta-
mentul, cât şi competenţele

A.B.: Cum aţi descrie perioada petrecută în cadrul Colegiului 
„Andrei Şaguna” din Braşov, chiar dacă aţi urmat doar un an 
acolo?
D.C.: A da... a fost foarte interesantă perioada de la Şaguna, am 
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avut nişte profesori iluştri, câţiva dintre ei deosebiţi, după aceea 
ei mi-au devenit colegi pentru că eu am venit profesor la Şaguna 
când am terminat facultatea în 1952. Îmi amintesc de profesorul 
de limbă franceză, Octav Şuluţiu, care a fost o personalitate a 
culturii româneşti, un membru al grupului de scriitori din care a 
făcut parte Mihail Sebastian, Mircea Eliade, dar şi alţi scriitori ai 
vremii, Ion Minulescu, Lacea, Cincinat Pavelescu, un grup ex-
traordinar de puternic de la Braşov, în mijlocul cărora a activat şi 
Octav Şuluţiu. Alţi profesori iluştri au fost Valeriu Maximilian, 
celebrul pictor pe care îl vedeţi la muzeele Braşovului, pe profe-
sorul Stelian Mărculescu care iarăşi a fost o personalitate, mate-
matician şi... a fost anul în care am locuit la Braşov la mătuşa mea 
în Schei după care m-am întors la Tighina unde era gimnaziu, nu 
era liceu, aşa că a trebuit să mă mut la Chişinău cum am spus... 
Am avut profesori deosebiţi, atât în ceea ce priveşte comporta-
mentul, cât şi competenţele.
 După cum spuneam, la 15 septembrie 1952 am devenit 
profesor la Şaguna. Aici m-au primit foarte bine, m-au răsfăţat, 
şi dorind să mă încerce directorul de atunci, care era puţin 
nemulţumit ca la 24 de ani să fiu profesor, mi-a dat două clase de 
a unsprezecea din care una era pur şi simplu turbată. N-am ţipat, 
nu i-am jignit, dar eu aveam deja experienţă de trei ani de muncă 
la ambasada maghiară. În două luni de zile eram prieten cu ei cu 
toţi. M-am simţit foarte bine la Şaguna. Însă peste doi ani de zile 
am fost chemat la Institutul de Mecanică din care s-a dezvoltat 
viitoarea Politehnică. Am stat acolo, după aceea iar m-am întors 
la Şaguna unde am stat până în 1962. 
A.B.: Ştiu că sunteţi un foarte bun vorbitor de limba rusă. Cum aţi 
învăţat această limbă?
D.C.: În 1948 s-a deschis la Bucureşti o facultate de limbă şi 
literatură rusă care se chema Institutul Maxim Gorki şi era ceva 
nou. E foarte interesant că apariţia acestui institut a trezit un in-
teres deosebit în rândurile studenţilor de atunci şi au fost studenţi 
de la alte facultăţi care au văzut că apare o apropiere de Rusia, 
deci e nevoie de oameni care să cunoască limba rusă. S-a făcut 
o investigaţie pentru a se vedea care vor fi cadrele didactice. Din 
rândurile tinerilor veniţi din Basarabia, vorbitorii nativi de limbă 
rusă, deveniţi studenţi ai facultăţilor din România şi apoi profe-
sori de română, franceză, germană, istorie, s-au ales pentru anul I. 
Toţi cei care ne învăţau pe noi limba rusă erau intelectuali de cea 
mai bună clasă, vorbitori de limbă rusă, deci erau vorbitori nativi. 
Deci am avut o instruire excepţională. Eu când am intrat în facul-
tate eram vorbitor curent de limbă rusă, dar colegii mei au venit 
de la facultăţi, fiind interesaţi să înveţe această limbă. În anul doi 
ne-au venit primii profesori de la Moscova la lingvistică, printre 
care şi domnişoara Roşcova, o profesoară foarte bună.
 Eu i-am fost interpret chiar lui Gheorghe Gheorghiu Dej, 
fiind ştiut de serviciile secrete că eu vorbesc rusa exact ca limba 
română, pentru că miniştrii au plecat cu un grup de savanţi ruşi 
să deschidă nişte şantiere la minele de uraniu de la Băiţa, lângă 
Oradea şi au avut nevoie de un interpret de care să nu ştie nimeni 
până atunci. Apoi am fost invitat să predau limba rusă la ambasa-
da maghiară din Bucureşti, intrând în mediul diplomatic. Intrând 
în esenţa celor două limbi, rusă şi maghiară, mi-am dat seama că 
există între ele o apropiere sistemică şi această apropiere m-a dus 
la o cercetare care mă ţine până astăzi şi pe care o finalizez acum 
şi se cheamă „Valoarea documentar-istorică a limbilor europene” 
în care doar confruntarea dintre limbi este cea care ne conduce pe 
noi la analize profunde.

Erau cursuri frecventate săptămânal de sute de studenţi şi am 
avut formaţii muzicale deosebite

A.B.: Ca director al casei studenţilor, în ce fel v-aţi pus amprenta 

asupra acesteia?
D.C.: Da... Deci din 1963 am devenit directorul Casei studenţilor. 
I-am spus directorului de atunci că eu văd casa studenţilor ca 
pe o instituţie academică şi am făcut între 1963 şi 1969 cea mai 
importantă instituţie culturală din Braşov. Am stabilit legături cu 
Academia Română, am făcut un curs de cultură muzicală pe care 
mă strădui acum să-l pun pe picioare la Săcele, cu Conservatorul 
din Bucureşti şi cel din Cluj şi cu un eminent profesor care acum 
conduce în Germania o mare instituţie de cultură muzicală, Mu-
sico Sofia, care a durat cinci ani la Braşov. Erau cursuri frecven-
tate săptămânal de sute de studenţi şi am avut formaţii muzicale 
deosebite. Eram premiaţi la toate concursurile studenţeşti pe ţară. 
Aveam anual turnee la Iaşi, Timişoara, Cluj, Bucureşti şi eram 
cunoscuţi în toată România studenţească. Aveam o bibliotecă, o 
casă de discuri, un cerc foto, două-trei expoziţii pe an în care 
studenţii au învăţat arta fotografiei, un grup de peste douăzeci 
de studenţi, un big -band. Au fost nişte lucruri care au lăsat o 
amintire extraordinară. Pentru spectacolele de gală organizate 
după concursuri eu am primit din partea lui Ceauşescu ordinul 
„Meritul Cultural”. 
 M-am pensionat la 67 de ani, dar m-au rugat prietenii să 
accept să lucrez la liceul de artă din Sfântu Gheorghe şi am lu-
crat cinci ani acolo, după care, dând curs unei solicitări, am lu-
crat 11 ani la firma Lukoil din Ploieşti unde am făcut servicii de 
limbă rusă şi engleză. Am intrat în câmpul muncii la Lukoil când 
aveam 73 de ani şi m-am pensionat acum câteva luni definitiv 
după şaizeci de ani de muncă.

Publicaţia trebuie să ajute la renaşterea unor lucruri, ale unor 
industrii casnice

A.B.: Revenind la activitatea din Săcele, sunteţi preşedintele de 
onoare al Asociaţiei Cultural-Sportive „Izvorul” care editeaza 
revista „Plaiuri Săcelene”. Ce părere aveţi de faptul că există o 
astfel de publicaţie la Săcele?
D.C.: Publicaţia aceasta a crescut în ultima vreme şi vreau să spun 
că ea trezeşte interes. Sunt evocări ale traiului de odinioară al 
mocanilor care au fost oameni bogaţi, chivernisiţi, cu dragoste de 
muncă, de perfecţionare. S-au creat nişte preocupări adiacente... 
Această publicaţie trebuie să ajute la renaşterea unor lucruri, ale 
unor industrii casnice. Revista trebuie să aibă şi aspectul ei prag-
matic. Deci este aspectul spiritual, al evocării, apoi al promovării 
condeielor şi în special ale celor tinere până nu este prea târziu ca 
să-şi constituie legătura cu vechea gardă. 

A.B.: În ce fel aţi dori să se dezvolte viaţa culturală la Săcele?
D.C.: Cea mai mare nenorocire este inexistenţa unui centru cul-
tural săcelean şi pe tine  te rog să ataci această problemă, tu cu 
condeiul tău. Iată că,   la bogăţia care se perindă şi se scurge pe 
aici, dacă vrem să promovăm ideea unei culturi muzicale, noi nu 
avem o sală, trebuie să avem undeva un centru cu o sală de o mie 
de locuri în care să avem nişte spaţii specifice, o bibliotecă, săli 
de cursuri. Ce e mare filosofie treaba asta? Că dacă cineva are 
iniţiativă vin şi ăia din străinătate şi ne ajută, asta poate fi făcută 
şi cu accesare de fonduri europene, dacă cuiva îi umblă mintea. 
Cineva vrea să aibă funcţie, dar nu vrea să-şi bată capul. Vine 
generaţia voastră care trebuie să ştie ce este de făcut acolo. După 
aceea, consolidarea specificităţii zonei, adică prin manifestări 
specifice dar nu făcute în grabă şi superficial, prin promovarea 
etnicităţii noastre, costume, obiceiuri, case, arhitectură, adică să 
se creeze o zonă exemplară în care statul să ajute, să le readucă 
la vechiul stil. Statul să asigure infrastructura casei, dar aceasta 
să arate pe dinafară cum arăta odată, şi casa şi curtea, aşa am 
văzut în Germania. Să facă un „muzeu al satului săcelean” în care
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locuitorii să trăiască acolo. După aceea, magazine cu produse 
specifice. Este o ruşine turismul, era turismul acesta casnic, 
agroturismul, adică să fie identificaţi oameni care au poziţionate 
casele în zone foarte frumoase, să fie ajutaţi, nu la bloc, ci cei care 
au o curte, nişte camere unde omul să se scoale dimineaţa să audă 
un cocoş cântând, nişte găini orăcăind, un căţel lătrând prin curte 
şi aşa mai departe, să ia masa la prânz într-o livadă, ăsta e un tur-
ism casnic. Să fie oameni amatori şi care să ştie să gătească, să 
existe o organizaţie profit, fără escroci bineînţeles, în care să poţi 
să mănânci în fiecare zi o plăcintă mocănească, să poţi să-ţi iei tu, 
ca persoană ocupată şi care nu ai timp să găteşti, o oală de sarmale 
gata ştampilată cu oală cu tot, o mămăligă cu brânză în oală de lut 
dar cu oală cu tot. Apoi să se înfiinţeze croitorii cum erau odată, 
ateliere de încălţăminte, pe comandă cu pantofi din piele, sau de 
îmbrăcăminte. Totul merge, numai să vrei. Sunt atâtea lucruri de 
făcut... se fac târgurile astea la Bucureşti, la Săcele nu se poate 
face aşa ceva? Eu, dacă cineva m-ar susţine material, aş demon-
stra un lucru: că dacă fac eu o plăcintărie unde se vând plăcinte 
cu cartofi, la un ghişeu şi cu brânză, la altul, douăsprezece ore pe 
zi e coadă şi... zicem bă că n-avem de muncă, că n-avem cutare 
dar putem face imediat de muncă, douăsprezece ore pe zi e coadă 
la plăcinte şi case de comenzi. Sunt bani de făcut, dar făcut pe 
lucruri bune, lumea umblă după aceste tradiţii şi acolo ar fi... şi 
ţoale de astea şi blană de pus prin casă şi pulovere lucrate de ci-
neva de mână frumos sau făcute la maşină, dar cineva trebuie să-
şi bată un pic capul. Lumea caută din astea înnebunită şi în Statele 
Unite există locuri unde se practică. Pe coastele Pacificului sunt 
magazine ale ruşilor stabiliţi de sute de ani acolo specialişti în 
peşte afumat şi murături. Sau ar putea să fie reînviate dansurile, 
un cor care să colinde din casă în casă, alte manifestări culturale...

Faceţi în aşa fel încât locurile copilăriei şi adolescenţei voastre 
să-şi păstreze ineditul farmec, să vă regăsiţi adevăratele prietenii 
şi doruri

A.B.: Ce mesaj aţi avea pentru tinerii care colaborează acum la 
redactarea revistei?
D.C.: Acest climat material şi spiritual al Săcelelui a existat 
odinioară şi el însemna, de fapt, garanţia devenirii fiecăruia în 
conformitate cu vocaţia, perseverenţa şi munca sa. Aşa cum oierii 
de odinioară se mişcau liberi în spaţiul european, înapoindu-se 
acasă nu doar cu chimirele pline, dar şi îmbogăţiţi spiritual de 
cele văzute în peregrinări, aşa şi voi, astăzi, puteţi năzui şi călători 
oriunde vă vor purta treburile, speranţele, imaginaţia şi visele, dar 
dorul de meleagurile, pădurile şi munţii noştri vă va chema mereu 
acasă. Faceţi în aşa fel încât locurile copilăriei şi adolescenţei 
voastre să-şi păstreze ineditul farmec, să vă regăsiţi adevăratele 
prietenii şi doruri. Căutaţi să cultivaţi nobilul dar al prieteniei 
printr-o co¬municare bazată pe interese spirituale comune, cum 
ar fi bucuria şi sublimul muzicii, al explorării naturii, al proie-
ctelor de viitor şi al călătoriilor, al discuţiilor pe teme existenţiale 
care, fără îndoială, preocupă viaţa voastră. Aş fi fericit să aflu că 
unii dintre voi veţi aborda acest minunat dar al vieţii în deplină re-
sponsabilitate faţă de viitorul şi aspiraţiile voastre şi veţi răspunde 
apelului meu de a vă alătura strădaniilor noastre de a asigura, prin 
gândurile, ideile şi contribuţia voastră efectivă, viaţa revistei 
ca şi organizarea vieţii spirituale a Săcelelor, odinioară atât de 
benefică formării personalităţii celor de vârsta primăverii şi a tu-
turor speranţelor.

A.B.: Cum aţi descrie Săcelele în care dumneavoastră aţi copilărit?
D.C.: Fenomenul transhumanţei în spaţiul românesc şi extra-
românesc s-a petrecut între două entităţi. Sunt locuitorii acestei 
zone care... probabil că aici au fost suprapuneri ale unei populaţii 
româneşti ancestrale existente şi oieri care, prin caracterul exe-

mplar al creşterii oilor şi al culturii acestui domeniu de activi-
tate,  au perpetuat tentaţia modelului de viaţă patriarhal pentru 
că acceptarea unui asemenea mod de viaţă înseamnă în egală 
măsură acceptarea unor sacrificii pe care le face oierul şi a creat 
un anumit tip uman, o deschidere foarte largă spre perfecţiune. 
Săcelele a fost o permanenţă a devenirii, o permanenţă a deve-
nirii în optimizare şi progres. Acest lucru s-a petrecut fie că a 
fost vorba de şcolirea turmelor, fie că a fost vorba de optimizarea 
aşezării vieţii sau de diversificarea acestei activităţi, fapt care va 
explica aşezările mocăneşti din Dobrogea şi interesul manifestat 
pentru cultivarea pământului, pentru agricultură pentru că şi-au 
dat seama că tot ce rămâne de pe urma recoltării ar putea să fie o 
hrană pentru oi pe timpul iernii. S-a creat un tip uman interesant 
cu o viaţă dublă, montană şi cea a gospodăriei întemeiate la şes.

Achiziţia unei limbi diferită de cea maternă este un proces a cărui 
condiţie este continuitatea

A.B.: Făcând apel la un articol ce vă aparţine din cadrul revi-
stei culturale a Municipiului Săcele, „Bilingvismul – un dar, o 
competenţă, o virtute...!?”, care este diferenţa dintre bilingvismul 
dobândit şi cel nativ, mai ales că aţi afirmat că sunteţi un bilingv 
nativ?
D.C.: Bilingvismul nativ este un dar al destinului, contro-
lat de Demiurg, iar cel dobândit este o victorie a individului în 
confruntările cu existenţa, devenind o preţioasă competenţă, iar 
în ultimă analiză o virtute. Bilingvismul dobândit, prin interme-
diul instruirii şcolare sau al studiului anume organizat în vederea 
atingerii unui scop pragmatic poate atinge în timp performanţele 
bilingvismului nativ mai ales în cazul motivaţiilor puternice, însă 
el se va realiza mult mai rapid, cu performanţele dorite, la biling-
vii nativi.

A.B.: Legându-mă de conceptul de bilingvism, ştiu că aţi predat 
în 2007 câteva cursuri de limba rusă în cadrul Colegiului Naţional 
„Andrei Şaguna” din Braşov. Ce v-a determinat să predaţi limba 
lui Tolstoi?
D.C.: Bilingvismul sau poliglotismul se constituie astăzi într-un 
atribut cu pondere importantă în evaluarea personalităţii individ-
ului, mai ales dacă cererea pe piaţa muncii impune şi receptarea, 
operarea şi comunicarea informaţiei în mai multe sisteme lingvis-
tice. Achiziţia unei limbi diferită de cea maternă este un proces 
a cărui condiţie este continuitatea. Profesorul este un incitator la 
zicere, un stăpân al spaţiului limbii străine, un magician capabil 
să inculce pasiunea într-o limbă, cel mai perfecţionat şi subtil in-
strument creat de om.
 Aşa... Rusia a fost şi va fi întotdeauna o mare putere, iar 
pe noi ne leagă foarte multe lucruri de aceasta, de pildă religia 
noastră ortodoxă. Chiar dacă între noi şi Rusia este un conflict 
care mocneşte, noi trebuie să avem o relaţie bună cu ei şi o vom 
avea, dar trebuie să fie profitabilă. Eu am solicitări permanente 
şi acum la limba rusă, unul e la Viena, alţii vor să meargă la o 
discuţie de afaceri undeva în Ural, deci nu vor să înveţe rusa aşa...
 E nevoie de traducători, mai ales în relaţiile diplomatice. 
Orice instituţie liceală de înalt prestigiu în care se studiază domi-
nant una-două limbi străine, trebuie să ofere posibilitatea studierii 
şi a unor limbi mai puţin tentante, dar cu valoare practică ridicată. 
Pentru asta, e nevoie de excelente modele, de profesori buni. 
Dacă nu-i avem, să-i aducem. „Cine vorbeşte engleza, germana şi 
rusa nu va fi niciodată şomer şi nici solicitant umil.

(Va urma)

Alexandra Banciu
Masterand la Universitatea „Transilvania” Braşov
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CROSUL DE VARĂ “IZVORUL”

n ziua de 2 iunie 2012 a avut loc tradiţionalul cros organizat de 
Asociaţia Cultural- Sportivă “Izvorul” Săcele. Într-o atmosferă 
de concurs şi pe o vreme favorabilă au participat aproximativ 

50 de copii, băieţi şi fete, din şcolile generale şi liceele din Municipiul 
Săcele, însoţiţi de profesorii de educaţie fizică şi sport.
 Lungimea traseului de concurs a fost adaptată fiecărei categorii 
de vârstă. 
 Câştigătorii pe categorii de vârstă au fost:

Fete – născute în anul 2004-2003:
 Locul 1 – Bărdaş Oana, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 2 – Pop Diana,     Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 3 – Brumar Alexandra, Liceul    G.Moroianu Săcele

 
Băieţi – născuţi în anul 2002-2001:

Locul 1 – Căpăţână Răzvan, Şc. Generală Nr.4 Săcele
Locul 2 – Bădrăgan Mădălin, Liceul G.Moroianu Săcele
Locul 3 – Bodor Ioan,  Liceul G.Moroianu Săcele

 Fete – născute în anul 2002-2001:
 Locul 1 – Marşavela Maria, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 2 – Brumar Maria, Liceul G.Moroianu Săcele

 Băieţi – născuţi în anul 2000-1999:
 Locul 1 – Chircă Alin, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 2 – Marşavela Mădălin, Liceul G.Moroiamu Săcele
 Locul 3 – Farkas Robert, Liceul Gr.Antipa Braşov
 Locul 4- Găitan Dragoş, Liceul G.Moroianu Săcele        

 Fete – născute în anul 2000-1999:
 Locul 1 -  Nagy Mihaela, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 2 – Dioszeghi Cristina, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 3 – Pop Cristina, Liceul G.Moroianu Săcele

 Băieţi – născuţi în anul 1998-1997:
 Locul 1 – Tudorin Alexandru, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 2 – Savadin Daniel, Şc Generală Nr.4 Săcele
 Locul 3 – Suko Romus, Liceul G.Moroianu Săcele

 
Fete – născute în anul 1998-1997:

 Locul 1 – Csech Renate, Sc.Generală Nr.27 Braşov
 Locul 2 – Cioc Sophia, Liceul Honterus  Braşov
 Locul 3  -Szabo Georgiana,  Liceul G. Moroianu Săcele 

 Băieţi – născuţi în anul 1996-1993:
 Locul 1 – Lingurar David, Liceul G.Moroianu Săcele
 Locul 2 – Marin Constantin, Liceul G.Moroianu Săcele
 

Băieţi   –născuţi în anul 1992-1982: 
 Locul 1- Brumar Adrian
 Locul 2 -Brumar Mihai

  Dorim ca această competiţie să fie o tradiţie pentru municipiul 
nostru, devenind pe viitor accesibilă tuturor categoriilor de vârstă. Prin 
aceasta trebuie înțeles că alergarea oferă, pe de o parte o dezvoltare fizică 
armonioasă, iar pe de altă parte are influenţe benefice pe plan psihic, in-
diferent de particularităţile de vârstă, de sex sau nivel de pregătire. 

Prof. Ştefan Petrea

Î



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 Barbat Claudiu
11 Barbu Dan Mircea
12 Barbu Liviu
13 Barbu Nicolae
14 Barbu Silvia
15 Bârsan Horia
16 Bârsan Teodor
17 Bălan Eugen 
18 Bălan Nicolae
19 Beciu Ioan
20 Beleuţă Eugen
21 Benga Gheorghe Dănuţ
22 Berteanu Dumitru
23 Biriș Mirel
24 Bîja Ioan
25 Bîrsan Nicolae
26 Bobeş Constantin
27 Bobeş Gheorghe
28 Bobeş Haricleea
29 Bobeş Ioan
30 Bobeş Maria
31 Bobeş Ovidiu
32 Boca Gabriel
33 Bogeanu Alexandru
34 Bondrea Mihai
35 Bratosin Canu Raluca
36 Bratosin Maria
37 Bratosin Sanda
38 Braun Adrian
39 Brăinaş Mihai
40 Bucurenciu Sandu
41 Bucurenciu Ana
42 Bulat Elena
43 Bulat Florentin
44 Bulea Horia
45 Butu Mihai
46 Caian Pandrea Aurel
47 Califaru Gavril
48 Caloinescu Ioan
49 Caloinescu Jenel
50 Cazacu Dimitrie
51 Cazan Cornel
52 Cerbu Dorel
53 Chiţac Geta
54 Cimpoaie Gabriel
55 Ciulu Mircea
56 Ciupală Mariana
57 Ciurea Daniel
58 Clinciu Sorin
59 Codreanu Elena
60 Cojocneanu Olimpia

61 Coliban Nicolae
62 Colţ Radu
63 Comşa Eugen
64 Comşa Fulga Stelian
65 Corfaru Onoriu
66 Cornea Ioan
67 Cosma Ioan
68 Costea Maria
69 Coşerea Vasile
70 Cozma Corneliu
71 Crăcană Petru
72 Crăciunescu Virgil
73 Damian Alexandru
74 Daneş Dumitru
75 Diaconescu Adrian
76 Dîrjan Liviu
77 Dopovecz Iuliu
78 Dragomir Dănuţ
79 Drăgan Petre
80 Drăghici Valentin
81 Dudu Minodora
82 Dumitrescu Sorin
83 Eftimie Bogdan
84 Eftimie Ioan
85 Ene Tudoran Anca
86 Ene Gheorghe
87 Faust Remus
88 Filip Ştefan
89 Filipescu Dan
90 Filipescu Gheorghe
91 Filipescu Octavian
92 Flangea Roxana
93 Florea Traian
94 Florescu Gheorghe
95 Fodor Levente
96 Frăţilă Ovidiu
97 Găitan Ovidiu
98 Georgescu Ioan
99 Ghia Petre

100 Ghişoiu Dorin
101 Ghiuţă Benone
102 Gîrceag Viorel
103 Grozea Gheorghe
104 Guiu Ştefan
105 Hermenean Sorin
106 Homorozean Gheorghe
107 Imre Gabor
108 Ionescu Aurora
109 Ionescu Ghe. Nae
110 Ionescu Ghe. Petre
111 Ionescu P. Gheorghe
112 Iordache Dumitru
113 Ivan Adrian
114 Ivan Daniel
115 Ivan Gheorghe
116 Jerău Gheorghe
117 Jinga Romulus
118 Jinga Victor
119 Jipa Virgil
120 Lăcătuş Mariana

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

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

241 Ursuţ Gabriel
242 Vamoş Aurelia
243 Vlad Adriana
244 Voicescu Nicoleta
245 Voinea Dumitru
246 Voinea Emilian
247 Voineag Ioan
248 Vrabie Cristina
249 Vrabie Ioan
250 Vrabie Decebal
251 Zamfir Bogdan
252 Zamfir Dan
253 Zamfir Radu
254 Zangor Lucian
255 Zangor Traian
256 Zavarache Constantin
257 Zărnescu Ioan
258 Zbarcea Maria
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SPRE ŞTIINŢĂ

Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Gr.Şc.„Victor Jinga”.
http://www.izvorulsacele.ro/
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