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ată două concepte, aparent 
intercondiţionate în existenţa lor, cu cer-
titudine preocupări esenţiale ale celor 

ajunşi la vârsta maturizării şi chiar înainte de 
desăvârşirea sa. De ce m-am gândit la o asemenea 

temă pe care o supun dezbaterii în paginile revistei noastre!?
 Tocmai pentru a-i consolida preocuparea pentru unele 
dintre cele mai importante şi esenţiale teme ale existenţei noas-
tre, pentru ca tinerii noştri, răspunzând chemărilor vârstei, să aibă 
totuşi o opinie privitoare la provocările cu care îi confruntă viaţa, 
să aibă cât de cât o reprezentare asupra realităţilor care au stat la 
baza edificării familiilor lor, ce anume le-a asigurat fericirea sau 
le-a provocat nefericirea, instabilitatea, dacă au existat şi aseme-
nea cazuri.
 Mulţi dintre cititorii mai tineri ai revistei noastre proba-
bil că s-au confruntat şi se confruntă 
cu nobilul sentiment al afecţiunii şi 
atracţiei faţă de o persoană de sex 
opus, pe care o consideră ideală 
pentru o prietenie sinceră şi o co-
municare caldă, marcată de o 
deplină înţelegere. Sentimentele 
care animă aceste persoane pot fi 
în cazul cel mai fericit reciproce, 
iar de la admiraţie şi simpatie ele a-
deseori pot evolua la convingeri ex-
clusiviste, potrivit cărora doar acea 
persoană poate reprezenta idealul în 
materie de apropiere sufletească şi 
doar el sau ea pot decide mult visata 
fericire şi plutire în azurul infinit.
 Desigur, sunt şi cazuri, şi 
nu puţine la număr, când sentimentele 
nu sunt reciproc împărtăşite temporar 
(când convingerile de o parte sau de cealaltă se formează şi se 
înstăpânesc mai anevoie sau niciodată) şi atunci apar primele 
decepţii, care afectează partea respinsă o vreme mai mult sau mai 
puţin îndelungată sau adeseori rămân traumatisme sufleteşti, greu 
vindecabile chiar şi pe parcursul unei vieţi.
 Jocurile iubirii sunt complicate şi ţin de existenţa a 
numeroşi factori determinaţi de convergenţe sau divergenţe care 
vizează structurile sufleteşti, elevaţia psihică afectivă a subiecţilor, 
înfăţişarea acestora, poziţia în grupul social de care aparţin, so-
ciabilitatea şi capacitatea comunicării, concepţia şi reprezentarea 
fiecărui individ, experienţa sa în relaţia afectiv-sentimentală, sen-
sibilitatea individului în ceea ce priveşte măsura înţelegerii ce-
luilalt, în trăirea intensă a sentimentelor. 
 Fiecare dintre noi a trăit, trăieşte şi va trăi zbuciumurile 
erosului, iar acest amănunt deosebit de important al existenţei este 
de neocolit; esenţial este faptul ca adolescentul, de o manieră sau 
alta, să ia cunoştinţă de această realitate, iar abordarea celui aflat 
în această situaţie să fie calmă, plină de înţelegere, ca un amănunt 
al vieţii, asupra căruia subiectul a fost în modul cel mai delicat 
posibil avertizat.
 Un rol deosebit de benefic în tratarea unei asemenea pro-
bleme îl au familia şi şcoala, ambii factori trebuind să o  trateze cu 
toată seriozitatea pe care o merită o problemă esenţială, cum ar fi 
cultivarea unui regim de viaţă sănătos, meditaţia şi reflecţiile pri-
vitoare la pasiunile profesionale şi atitudinea faţă de şcoală şi stu-
dii, solidaritatea familială, cultivarea prieteniilor,respectulpentru 
valorile perene, etc.
 Prieteniile şi iubirile din perioada adolescenţei, în cazul 

reuşitei lor, când partenerii ajung să se cunoască mai bine, pot 
constitui germenii unor legături de durată mai mare şi chiar se 
pot finaliza cu fericite căsătorii şi creări de familii dintre cele mai 
respectabile, în care copiii acestora îşi vor auzi părinţii relatându-
şi romanticele începuturi ale reuşitei lor.
 Desigur, se întâmplă multe lucruri incredibile în viaţă, 
când cupluri iniţial, aparent fericite se destramă, divorţând, 
punând copiii în situaţii penibile atunci când sunt nevoiţi să se 
împartă afectiv între sentimentele dăruite cu prioritate mamei sau 
tatălui, să judece raţiunile care au determinat destrămarea familiei 
şi refacerea acesteia pe baze noi, greu de înţeles şi de acceptat. 
 Ei, aici este miezul ideii acestui articol pe care doresc să-l 
supun atenţiei adolescenţilor noştri şi chiar tinerilor ce au atins 
un grad de maturitate care să le permită înţelegerea deosebirii 
tranşante dintre o romanţă de adolescenţă şi o mare iubire, chiar 

şi decizia unei căsătorii, un fapt 
de viaţă major cu implicaţii dintre 
cele mai serioase, decisive, ade-
seori imprevizibile pentru cei doi 
parteneri care se hotărăsc, după o 
prealabilă poveste de iubire, mai 
mare sau mai putin manifestă şi 
expresivă, să-şi unească destinele.
 O căsătorie implică, sau mai 
bine zis impune, o cunoaştere 
reciprocă profundă, aş zice 
exhaustivă, ceea ce este practic 
imposibil, a subiecţilor parteneri, 
fapt care va consolida construcţia 
(căci despre o construcţie este 
vorba) şi o va feri de nedorite sur-
prize, capcanele convieţuirii fiind 

deosebit de numeroase şi foarte dificil 
de evitat.

 În acest punct al expunerii ideilor configurate după o viaţă 
deosebit de lungă de experienţă conjugală (61 de ani), dar şi de 
lucruri văzute şi trăite, doresc să atrag atenţia dragilor mei cititori 
că doi tineri care doresc să păşească în faţa ofiţerului stării civile 
şi a altarului, nu trebuie niciodată să uite că, într-un fel sau altul, 
fiecare dintre cei doi aparţin unei minicivilizaţii, cu lucrurile lor 
bune, chiar perfecte, dar şi cu păcatul unor deprinderi poate mai 
greu acceptate de către civilizaţia partenerului. Asemenea realităţi 
se cunosc mai puţin sau deloc şi sunt mai puţin sau deloc perce-
pute în perioada incandescenţei sentimentelor, dar obişnuiesc să 
apară atunci când temperatura simţirii care i-a apropiat s-a mai 
domolit. Necazurile produse de o căsătorie nefericită, deloc sau 
insuficient gândită, decisă în urma unor sentimente mai mult sau 
mai puţin inflamate, are la origini insuficienta cunoaştere sau, 
mai bine zis, ignorarea unei compatibilităţi cât de cât între 
profilurile partenerilor, am în vedere mediul şi atmosfera în care 
au fost educaţi, îndeosebi în ceea ce priveşte profilul lor moral, 
al acceptării ideii de perfectabilitate, de modelare şi remodelare 
a personalităţii, de discutare a ideii de bine şi de dorinţa de a-ţi 
impune căutarea cu orice preţ a acestuia, de promovarea spiri-
tului critic faţă de tine însuţi şi de renunţare la deprinderi, este 
drept, practicate de-a lungul anilor, asupra cărora nu ai reflectat 
niciodată că ar fi posibil să le practici şi să le transformi în vectori 
de forţă ai personalităţii tale.
 Dar, să fim mai concreţi şi să nu plutim în abstracţiuni: 
acum vreo treizeci de ani, am avut fericitul prilej să întâlnesc 
printre studenţii mei din anul I, un foarte tânăr căsătorit, care 
obişnuia să mă însoţească după terminarea orelor pe drumul meu 
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spre casă, deoarece el făcea naveta la Sfântu-Gheorghe, iar eu lo-
cuiesc în imediata apropiere a gării. În timpul conversaţiilor care 
se înfiripau cu aceste prilejuri am aflat şi povestea căsătoriei lui 
relativ premature şi discuţiile care au avut loc, nu întotdeauna 
foarte plăcute, pe marginea deciziei ferme a celor doi de a-şi ofi-
cializa relaţia sentimentală firească pentru acea vârstă şi foarte 
puternică în acelaşi timp.
 Am aflat în timpul acestor discuţii că factorul hotărâtor 
în luarea deciziei a fost bunicul studentului meu, un gospodar o-
norabil şi cuprins din judeţul Covasna, la care tânărul meu ţinea 
foarte mult pentru deosebita-i înţelepciune şi care, într-o reuniune 
de familie pentru limpezirea apelor,s-a ridicat din capul mesei şi 
a rostit miraculoasele cuvinte:

- Ascultă, măi, Şoni (tânărul meu student era maghiar, 
iar prenumele său era Şandor, Şoni fiind diminutivul), 
dacă tu crezi că la şi cu Iuliş (acesta era numele soţiei) 
vei trăi mai bine ca la mamă-ta acasă, însoară-te 
imediat, căci ce este viaţa omului decât o mergere 
din bine în mai bine? Dacă nu crezi din toată inima 
acest lucru, mai aşteaptă, căci gândul că ai făcut un pas 
greşit nu te va părăsi niciodată.

 Şoni al meu i-a răspuns bunicului imediat, lăsându-i 
muţi pe mama şi pe tatăl său, doi părinţi care întemeiaseră o fami-
lie exemplară, în care copiii nu aveau a se plânge de nimic:

- Da, am să trăiesc mai bine eu cu Iuliş, nu am nici 
o îndoială. Este nu doar o fată minunată, dar şi o 
desăvârşită gospodină. Sunt convins că mama ei, dar şi 
mama mea au de învăţat de la ea!
- Şi cum o duci, tu eşti abia în anul I, faci naveta, nu 
este greu?
- Nu, domnule profesor. Ne-am căsătorit imediat după 
bacalaureat. Iuliș s-a angajat la fabrica de textile, este 
foarte bine, ne-am cumpărat din banii de la nuntă şi 
cu ajutorul părinţilor un apartament pe care Iuliş l-a 
transformaz într-o gură de rai şi suntem fericiţi. Câtă 
dreptate a avut bunicul, care nici nu o cunoştea pe 
Iuliş, când a rostit vorbele acelea înţelepte! Dacă nu 
eşti convins că vei trăi mai bine după căsătorie decât ai 
trăit în casa părinţilor tăi, de ce o faci?

 Da, partenerii trebuie să creadă unul în celălalt, în 
disponibilităţile devenirii lor, necontând pe suportul părinţilor 
(dacă el va exista, va fi cu atât mai bine).
 Deci, sentimentul care trebuie să te anime în momentele 
hotărâtoare ale luării deciziei de a te căsători, fără îndoială, în 
afara iubirii care i-a apropiat pe parteneri, trebuie să fie acela al 
pasului făcut spre „un mai bine”, dacă maturitatea la care ai ajuns 
îţi sugerează cât de cât acest lucru şi dacă ideea construcţiei unei 
vieţi de familie este legată de tot ceea ce ea implică.
 Veniţi, cum am arătat mai sus, din două familii dife-
rite, între care este posibil să fi existat o comunicare (prietenie, 
vecinătate) sau să fie complet necunoscute, deci două civilizaţii 
oarecum diferite de organizare a vieţii, în care să fi existat, de la 
constituirea lor un acord în ceea ce priveşte normele de ordine, 
curăţenie, de implicare a fiecărui membru al familiei, din fragedă 
copilărie, în viaţa de zi cu zi, în respectul acordat părinţilor, bu-
nicilor, rudelor şi prietenilor familiei, în solidaritatea tacită privi-
toare la sprijinul oferit mamei sau tatălui în rezolvarea treburilor 
casnice (cumpărături, pregătirea hranei, curăţenie, evitarea dezor-
dinii, înţelegerea faţă de posibilităţile materiale ale părinţilor, sin-
ceritatea în discuţii şi încrederea reciprocă dintre părinţi şi copii 
şi cea dintre fraţi, absenţa minciunii, ipocriziei, a invidiei sau 
a urii, dorinţa de a ieşi în întâmpinarea celuilalt, în cazul unor 
dificultăţi). Iată cât de multe sunt problemele cu care se confruntă 
viaţa de fiecare zi a unei familii şi fondul sănătos pe care are loc, 

fără accentuări sau sublinieri deosebite, educaţia copiilor şi cum 
fac parte din “zestrea” morală a unui adolescent şi tânăr ce se va 
afla într-o bună zi în faţa opţiunii pentru alegerea unui consort sau 
a unei consoarte. 
 Din păcate, trebuie să recunoaştem că nu în fiecare fa-
milie se pune accentul pe formarea unor deprinderi care să con-
cureze la edificarea unui model ideal de viaţă, fapt generator 
de nedumeriri ulterioare, mai ales în momentele inevitabile de 
confruntare cu alte modele de organizare a vieţii de familie, care 
pot sugera oricăruia dintre subiecţi mutaţii în atitudine, compor-
tament, evaluări pozitive sau justificate semne de întrebare sau, 
cum am afirmat mai sus, chiar nedumeriri.
 Cu două, trei generaţii în urmă, era de neconceput ca să 
începi demersul pentru o căsătorie, fără să cunoşti mediul şi at-
mosfera în care a fost crescută şi educată perechea cu care doreşti 
să-ţi întemeiezi familia, adică, mai exact, universul civilizaţiei în 
care şi-a trăit copilăria şi adolescenţa omul lângă care şi cu care îţi 
vei întruchipa visele, speranţele şi năzuinţele. Perioada de atracţie 
erotică, care s-a bazat pe simpatia pe care unul i-a insuflat-o ce-
luilalt, a neglijat, prin incandescenţa trăirilor, amănuntele unei 
convieţuiri pe termen lung, care să pună în evidenţă calităţile ce 
dau seama de feminitatea şi caracterul ferm bărbătesc al celor doi 
parteneri. Este foarte important în evaluarea elevaţiei morale a 
unui individ în ce măsură civilizaţia sa comportamentală este o 
caracteristică constantă pe care el o dăruieşte nu doar fiinţei pe 
care o înconjoară cu afecţiune deosebită, dar şi membrilor familiei 
sale, părinţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor, chiar şi cunoştinţelor 
apropiate, semn sigur şi evident al educaţiei sale afective fireşti, 
sau comportamentul celui vizat este variabil, în funcţie de intere-
sul diferit manifestat de persoana vizată faţă de oamenii din cer-
cul său.
 Observaţiile culese din comportamentul în familie al unei 
persoane, de cel în mediul grupului în care îşi duce viaţa zilnică-
familie, şcoala, cerc de prieteni- se constituie într-o sursă deose-
bit de preţioasă a matricei caracterului său, de care partenerul de 
convieţuire va afla mai devreme sau mai târziu, când şansele de 
remediere, în cazul unor asemenea necesităţi, vor fi minime, dacă 
nu chiar imposibile.
 Înfăţişarea exterioară a indivizilor- îngrijirea şi acurateţea 
fizică- sunt oare ocazionale, dictate de momentul întâlnirii sen-
timentale sau sunt o condiţie de viaţă a prietenului sau prietenei 
tale, o permanenţă!?
 Trebuie neapărat, pe cât posibil cât mai devreme, odată 
intraţi în lumea responsabilităţilor care gravitează în jurul 
personalităţii fiecăruia dintre noi, să ne educăm convingerea că 
în orice clipă a vieţii trebuie să demonstrăm că suntem partizanii 
devotaţi ai ordinii şi bunului-simţ, iar acest lucru să ne obişnuim 
să-l sesizăm şi la apropiaţii noştri şi la cei cu care viaţa ne pune 
în contact în diverse conjuncturi. Nu ferchezuiala de moment să 
ne atragă atenţia, nu cosmetizarea ocazională, ci curăţenia, îngri-
jirea, imanenţa imposibilităţii acceptării neglijenţei ca o condiţie 
esenţială a existenţei trebuie să fie amănuntul care să ne reţină 
atenţia în momentul în care venim în contact pentru prima oară 
cu o persoană, cu atât mai mult dacă este vorba de o prezumtivă 
relaţie de durată. Această caracteristică a îngrijirii, sau neglijenţei 
congenitale, este proprie multor persoane din jurul nostru, dar o 
tratăm în mod mai mult sau mai puţin indiferent, în funcţie de 
trăinicia sau intensitatea sentimentelor ce ne inspiră, ea devenind 
în timp o constantă ce favorizează sau afectează în modul cel mai 
grav o relaţie.
 Oricare dintre noi, odată ajuns la vârsta tuturor 
înţelegerilor, este plăcut sau neplăcut impresionat în momentele 
efectuării unei vizite de comportamentul solidar al membrilor 
familiei vizitate. De obicei, în centrul agitaţiei se află stăpâna
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casei, care depune toate diligenţele pentru onorarea oaspeţilor. 
Arareori este ajutată de soţ sau de copii în aşezarea mesei, a 
tacâmurilor, în aducerea pe masă a gustărilor, băuturilor şi chiar 
a servirii oaspeţilor. În cazurile mai rare, este drept, toţi mem-
brii familiei, într-un efort solidar, salutar şi deosebit de plăcut, 
se transformă în ajutoare foarte “specializate” şi competente ale 
stăpânei (gazdei) şi, fără să fie comandate, aşează masa, întreţin 
între timp oaspeţii, participă cu tot sufletul la buna desfăşurare 
a evenimentului. Desigur, dacă gazda dispune de o familie 
în componenţa căreia se află una sau două fiice, acestea vor fi 
alături de mama lor, fiecare având sarcini precise dinainte stabilite 
şi îndelung antrenate. Pe cât este de plăcut să vezi o asemenea 
desfăşurare de forţe, pe atât de bizar ţi se poate părea faptul că 
nişte copile sau adolescente îşi lasă mama singură să se descurce, 
pe când ele cască gura la discuţiile celor mai în vârstă. Un ase-
menea comportament nu poate să nu şocheze şi să nu conducă 
la concluzia unei carenţe de educaţie şi de lipsă a tradiţiilor de 
solidaritate, atât de frumos şi benefic promovate în unele familii.
Cum ar putea cineva, am în vedere un tânăr invitat de prietena 
sa să-i viziteze familia, să nu reţină un asemenea amănunt fără 
ca bunele ţi serioasele lui intenţii să nu fie afectate? Ce poate 
fi mai grăitor şi mai convingător pentru un tânăr decât scena în 
care aceea faţă de care nutreşte o aleasă simpatie demonstrează 
nu doar bună creştere, ajutându-şi mama cu pricepere şi graţie, 
probă peremptorie a unei educaţii sănătoase, practicată de-a lun-
gul anilor, garanţie a unei pricepute “managere” în administrarea 
unei căsnicii.
 Resping din capul locului ideea “nevestei la cratiţă”, 
localizată doar în spaţiul foarte restrâns cerebral al semidoctului, 
dar susţin ideea femeii moderne pentru care îngrijirea şi admi-
nistrarea casei, gătitul, educaţia copiilor nu înseamnă renunţarea 
la idealul intelectual, la creaţie şi la continuarea perfecţionării 
profesionale şi spirituale cum o cer astăzi exigenţele lumii mo-
derne, şi încerc să acreditez ideea alegerii soţului adecvat - un om 
activ, profesionist, responsabil, conştient că ideea de familie se 
promovează în zilele noastre prin acceptarea unei solidarităţi mu-
tuale, care înseamnă participarea activă la fiecare pas al edificării 
familiei (dificultăţile începutului, organizarea locuinţei, educarea 
copiilor, mai ales în primele etape ale existenţei lor, ieşirea în 
întâmpinarea “dificultăţilor”, fie ele şi de ordin material, depăşirea 
momentelor tensionate). Soţul şi soţia vor trebui o perioadă să fie 
şi tată şi mamă, indiferent de cutumele tradiţionale, înţelegând prin 
aceasta fiecare pas întreprins în direcţia extinderii şi organizării 
superioare a vieţii familiale în care, prin buna înţelegere, devenită 
tacită de la o vreme, să participe la toate muncile pe care aceasta 
le implică- aprovizionare, curăţenie, educaţia copiilor, menţinerea 
relaţiilor cu generaţia anterioară a rudelor, cu prietenii şi colegii 
de şcoală, neuitând nici de propria lor perfecţionare în educaţie, 
atât de necesară în crearea sentimentului de respect din partea 
copiilor. Da, copiii trebuie să se mândrească cu părinţii lor, să 
împărtăşească un sentiment plin de respect şi admiraţie faţă de 
munca, priceperea şi competenţa lor.
 Momentele decisive dinaintea căsătoriei constituie şi 
prilejul unor meditaţii privitoare la comportamentul şi perspec-
tiva evoluţiei în timp a ambilor parteneri. Desigur, ne referim 
la prezenţa într-o discuţie, modestia atitudinii şi a intervenţiei, 
considerarea opiniilor celorlalţi, respectul faţă de cei mai vârst-
nici şi de cei purtători ai opiniilor considerate ca aparţinând altor 
generaţii şi, în general, maniera în care sunt exprimate opiniile 
proprii, fără a aduce atingere într-un mod agresiv opiniilor ante-
rior exprimate de unul dintre interlocutori.
 Partenerii aflaţi în perspectiva căsătoriei trebuie să 
fie atenţi la maniera în care este obişnuit celălalt să-şi apere 
un punct de vedere, la liniştea cu care este invocat argumentul 

sau vehemenţa nejustificată cu care sunt aduse în discuţie lu-
cruri lipsite de importanţă, la discernământul congenital pri-
vind esenţialul, la tentaţia logoreei, la flecăreala lipsită de sens, 
diformă, producătoare doar de zgomot. Asemenea atitudini au 
toate şansele să devină deprinderi prin intervenţii neavenite, 
oricând şi în orice împrejurare, cu înclinaţii spre nămoloasa bârfă.
O tânără sau un tânăr educaţi prin exemplul bunului-simţ al 
părinţilor lor au toate şansele să se afirme într-un cerc de prieteni 
sau în cazul unor comunităţi mai largi prin moderaţie şi reţinere, 
mai ales dacă intervenţiile lor vor fi întotdeauna la obiect şi în 
deplină cunoştinţă de cauză, concurând cu succes, în asemenea 
condiţii, la calitatea de lideri de opinie, chiar dacă pentru început 
acest lucru se întâmplă la nivelul unor simple şi modeste întâlniri 
de familie.
 Guralivii, logoreicii, fanfaronii şi variantele lor femi-
nine trebuie evitaţi de oamenii care consideră că au fost educaţi 
în spiritul decenţei şi respectului pentru semenul (omul) de lângă 
tine, indiferent dacă îţi este rudă, apropiat, un prieten sau coleg.
Nu mă voi referi în aceste mărunte observaţii la pedanţi şi pedan-
terie, adică la persoane şi comportamente care, deşi în aparenţă 
servesc latura pozitivă a trăsăturilor umane, sunt paralele cu fires-
cul. Singurul mod de a fi care generează admiraţia, încântarea, 
cu şanse de a se transforma în sentimente perene şi admiraţie, 
este moderaţia, calmul atitudinilor, stăpânirea irascibilităţii, 
stăpânirea de sine, singurul fond pe care se poate elabora soluţia 
optimă într-o eventuală analiză sau dezbatere.
 Prezumtivii parteneri trebuie să fie deosebit de atenţi la 
existenţa germenilor inflamărilor acute, la “solul” pe care omul 
prezumtiv ales îl reprezintă pentru asemenea dezvoltări ce îşi vor 
face apariţia odată cu ivirea primei neînţelegeri sau contradicţii, 
care nu este exclus să apară în timpul unei convieţuiri. Odinioară, 
modul de viaţă al antecesorilor noştri - apropierea famili-
ilor, cunoaşterea reciprocă datorită acestei apropieri- favoriza 
cunoaşterea tinerilor în timpul evoluţiei lor spre maturitate, apro-
piind sau îndepărtând tinerii de cei dominaţi de caractere dificile, 
recalcitrante, uşor inflamabile, greu de stăpânit, aducerea lor la 
echilibrul dorit fiind posibilă doar arareori şi numai datorită unui 
partener de viaţă puternic, educat, bineînţeles, în atmosfera unei 
normalităţi senine şi a cultului liniştii şi calmului. În această zonă 
a caracterelor se află situate marile dificultăţi ale deosebirilor de 
caracter care conduc, după o perioadă de chinuitoare neînţelegeri 
şi dramatice confruntări, la nefericita despărţire, care marchează 
uneori dezastruos viaţa celor doi parteneri şi chiar pe aceea a 
urmaşilor, ce nu vor putea niciodată uita dureroasele amintiri ce 
le-au destrămat familia.
 Divorţul era aproape necunoscut pe meleagurile 
Săcelelor deoarece căsătoria era tratată cu maximă seriozitate şi 
nu se limita la înţelegerea celor doi tineri, ci susţinută de cele două 
familii prin forţa autorităţii morale a acestora. Fără îndoială, au 
existat şi nefericite impuneri ale contractului matrimonial, dintre 
care unele s-au încheiat nefericit sau printr-o convieţuire lipsită 
de căldura afecţiunii, compensată de bunăstarea şi satisfacţia îm-
plinirilor din perimetrul familiei, cu copii numeroşi şi promiţători 
din punctul de vedere al devenirii lor materiale şi spirituale. Mi-a 
fost dat să cunosc şi să ascult asemenea poveşti, în care ideea 
ce le călăuzea firul naraţiunii era aceea potrivit căreia o familie 
sănătoasă se poate edifica doar cu contribuţia esenţială a părinţilor, 
deţinători, pe de o parte, a unei deloc neglijabile experienţe de 
viaţă, iar ,pe de altă parte, ai resurselor economice care pot pune 
imediat pe picioare viaţa prosperă, îndestulătoare, lipsită de griji 
a viitoarei familii. Stau şi mă întreb şi astăzi unde este adevărul, 
deşi nu pot să nu-mi ascund încântarea la ascultarea minunatelor 
poveşti de dragoste ce i-au unit pe unii dintre bunicii şi străbunicii 
noştri, unii dintre ei furându-şi chiar viitoarele soţii, pătimind de 
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pe urma dezacordului părinţilor, răzbătând cu greu în viaţă, dar, 
până la urmă, învingând şi chiar triumfând. Cred că drumul cel 
adevărat este pe undeva pe la mijloc, esenţialul fiind cunoaşterea 
atentă reciprocă a celor ce îşi doresc să-şi unească destinele prin 
jurământul de credinţă al căsătoriei.
 Desigur, poarta cea mai firească a intrării în viaţa fami-
liei este cea a iubirii, dar este la fel de adevărat că ea poate fi doar 
părelnică atunci când este cumpănită doar cu preaplinul inimii, 
deoarece între suspinele iubirii şi construcţia unei familii există 
un imens val de deosebiri ce vor trebui să fie depăşite cu eforturi, 
renunţări, voinţă şi convingerea împlinirilor viitoare.

 Am scris aceste lucruri în minunata noastră revistă doar 
cu gândul de a-i determina pe cei ce le vor citi să mediteze “un 
pic” asupra esenţelor vieţii, asupra împlinirilor pe care le vor 
afla, mai întâi de toate, în sânul familiei, temelie a tot ceea ce 
înseamnă viaţa fiecăruia dintre noi, iar, în ceea ce priveşte darul 
iubirii să-l păstreze şi să-l cultive, dăruindu-l mai departe copiilor 
şi nepoţilor ca pe un adevăr pe care destinul te-a învrednicit să-l 
trăieşti sau doar să-l păstrezi ca pe o nobilă amintire de neuitat.

Februarie 2013
Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu

VIAŢA ŞI OPERA POETULUI ZAJZONI RAB ISTVÁN

iaţa poetului Zajzoni din 
satul Zizin este în gene-
ral puţin cunoscută citi-

torilor români ai revistei “Plaiuri 
Săcelene”.
 Unul dintre specialiştii, care 
s-au ocupat cu cercetarea operei 
lui Zajzoni Rab István a fost is-
toricul Iosif Szinyei, care a elabo-
rat o lucrare documentară precisă 
despre poet la sfârşitul secolului 
al XIX-lea. În secolul al XX-lea 
au apărut studii despre viaţa şi 
opera poetului Zajzoni din partea 
braşoveanului Iuliu Halász, în 

anul 1959, dar lucarea sa este foarte ambiguă. Alţi cercetători mai 
importanţi au fost Ioan Erdélyi, Kornél Ábrányi junior, Pál Erdé-
lyi, Sándor Fodor, Paul Binder şi Ioan Nagy. 
 Zajzoni Rab István s-a născut în Zizin la data de 2 fe-
bruarie 1832. Părinţii lui se ocupau cu agricultura. Tatăl său, Ist-
ván Rab; senior a fost un om harnic, cu vederi culturale vaste 
şi timp de treizeci de ani a fost în slujba bisericii evanghelică 
din Zizin unde a ocupat diferite funcţii importante. De remarcat 
este faptul că în anul 1828 din iniţiativa lui s-a construit o şcoală 
elementară în satul Zizin. 
 Viitorul poet a absolvit  şcoala primară  în satul său na-
tal, apoi, la îndemnul învăţătorului Barthos, a continuat studiile, 
din anul 1842, la şcoala săsească din Braşov, la liceul Honter-
us. Începutul a fost foarte greu, din cauză că nu cunoştea limba 
germană. A fost muncitor şi harnic, repede s-a pus la punct cu 
limba germană şi la terminarea liceului era între elevii fruntaşi al 
liceului Honterus. Profesorii lui erau foarte mulţumiţi de efortul 
depus la învăţătură de către elevul Zajzoni. Primele poezii scrise 
de el au apărut la liceul Honterus, acolo la poalele Tâmpei. 
 Cu mare elan a studiat literatura germană şi cea 
maghiară. Cunoştea bine operele scriitorilor germani şi maghiari.
În timpul liceului a organizat un cenaclu literar la care au par-
ticipat elevii saşi şi maghiari. Era un elev respectat în şcoală. De-
spre anii petrecuţi de poetul Zajzoni la liceul Honterus un studiu 
interesant a fost scris de profesorul Paul Binder din Braşov, 
care a cercetat atât literatura maghiară, cât şi cea săsească. Din 
cercetările sale cunoaştem că elevul Zajzoni, cu toate că era un 
elev destoinic, totuşi a dus o viaţă grea, având lipsuri materiale.  
Un prieten al poetului, Mihai Bortsa, într-o scrisoare a menţionat 
următoarele: „Ceangăul din vremea respectivă era un om foarte 
calculat. Bătrânul István Rab avea patru copii şi greu dădea bani 
pentru şcolarizarea poetului. În felul acesta tânărul poet Zajzo-
ni era obligat să se întreţine singur, prestând diferite munci de 
curăţenie în liceu sau predând diferite ore particulare la elevii saşi 
mai bogaţi”. 

 Când a izbucnit revoluţia din 1848 avea 16 ani.  S-a 
înrolat în armata revoluţionară împreună cu trei prieteni ai săi, 
cu numiţii Alexandru Buna, Mihai Bortsa şi Gheorghe Papp. A 
luptat în bătălia de lângă Hărman la data de 5 decembrie 1848 
împotriva secuilor, însă, din cauza condiţiilor grele de luptă, a 
renunţat şi s-a întros la şcoală pentru continuarea studiilor. A fost 
prezent la Braşov, când generalul revoluţionar Bem, în primăvara 
anului 1849, a ocupat Braşovul. Era entuziasmat faţă de ideile 
revoluţionare. Însă elanul său revoluţionar a fost de scurtă durată, 
fiindcă, în data de 24 iunie 1849, generalul rus Lüders a intrat în 
Ţara Bârsei cu o armată numeroasă prin pasul Timiş  şi a cucerit 
Braşovul. Pe un copac de  la poalele Tâmpei  tânărul Rab Istvan a 
scris următoarea poezie: 

„Prin pasul îngust
al Timişului, mistreţii
străini au invadat
Ţara Bârsei, înnăbuşind
în sânge libertatea sfântă”.

 În anul 1854 a trecut examenul de bacalaureat cu rezultate 
excepţionale. La 9 septembrie 1854 s-a înscris la facultatea de 
istorie şi limbi străine din Budapesta. Tatăl său a vrut neapărat să 
termine teologia, ca în viitor să aibă o viaţă liniştită şi decentă. 
Însă tânărul Zajzoni era entuziasmat de ideile revoluţionare. 
Neapărat a vrut să urmeze exemplul lui Alexandru Csoma de 
Körösi, marele orientalist din secuime.  
 În timpul anilor de studenţie la Budapesta a avut o viaţă 
grea din cauza situaţiei materiale. În schimb, a primit sprijin din 
partea unor profesori cum era Ioan Repiczky sau Paul Hunfalvi. 
Profesorul Repiczky era un orientalist renumit, vorbea 14 limbi 
străine. De la el a învăţat limbile asiatice turcă şi persana. A avut o 
idee fixă: să călătorească în Asia şi să caute locul de baştină unde 
au trăit triburile maghiare în antichitate. Această scriere a apărut 
într-o revistă a vremii, (“Magyar Posta”, 2 decembrie 1857). 
Situaţia lui materială a devenit instabilă când sprijinitorul său, 
profesorul Repiczky, a murit foarte tânăr, la vârsta de 38 de ani, 
în data de 26 martie 1855, iar celălalt profesor, Paul Hunfalvi, nu 
asigura un ajutor material permanent. Din această cauză a părăsit 
Budapesta şi s-a stabilit în Viena. În Viena s-a angajat ca biblio-
tecar la Biblioteca Centrală a imperiului habsburgic. Era  o epocă 
grea, din cauză că între anii 1850 şi 1860 imperiul habsburgic 
trecea prin diferite crize economice, iar popoarele asuprite ale im-
periului în permanenţă luptau pentru libertăţi naţionale. Imperiul 
trecea printr-o efervescenţă revoluţionară, iat tânărul Zajzoni 
avea în Viena o sarcină dificilă. Ca bibliotecar, cunoscând limbile 
germană şi maghiară la perfecţie, trebuia să traducă la zi, titlul 
tuturor publicaţiilor care apăreau în limba maghiară la Budapesta. 
Pentru această activitate ingrată, poetul Zajzoni a fost prezentat 
cu titlul de trădător sau iredentist în unele înscrisuri nerealiste de 
către mulţi scriitori maghiari.  În aceste condiţii sociale şi politice, 
când absolutismul austriac era în plin apogeu, niciun poet sau
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revoluţionar nu-şi permitea luxul să se lupte împotriva regimu-
lui absolutist. Totuşi, după părerea redactorului-şef de la ziarul 
“Magyar Sajtó”, Adolf Ágai:„poetul Zajzoni era cel mai curat şi 
înflăcărat revoluţionar împotriva absolutismului austriac”. 
 Am comite o greşeală fundamentală, dacă am trata ac-
tivitatea lui Zajzoni izolat de evenimetele istorice ale vremii. Pe 
plan internaţional era cunoscută teoria că Austria, după eveni-
mentele din 1848 şi 1849, a pierdut mult din prestigiul său politic 
din Europa Centrală. Totuşi, Curtea Imperială de la Viena a dus o 
politică de centralizare a Monarhiei. Ideea politică al Habsburgi-
lor a fost ca imperiul lor să fie cooptat în Uniunea Vamală germană 
pe un teritoriu vast, locuit de şaptezeci de milioane de locuitori 
şi Austria să aibă o poziţie de prim rang în cadrul acestei uniuni. 
Însă, pe plan european interesele economice ale habsburgilor erau 
contracarate de Napoleon al III-lea, împăratul Franţei. Diplomaţia 
franceză a acordat ajutor revoluţionarilor italieni şi la conferinţa 
de pace de la Paris, în 1858, a acordat un sprijin substanţial 
românilor în vederea unirii  celor două principate, Moldova şi 
Ţara Românească. În anul 1859 a izbucnit războiul între Italia şi 
Austia. Italienii, sprijiniţi de Franţa, au ieşit victorioşi din acest 
război de eliberare. În urma bătăliilor de la Magenta şi Solferino 
austriecii au cerut pace. La data de 8 iulie 1859 s-a încheiat pacea 
de la Villafranca. Toţi revoluţionarii europeni s-au înşelat în  ceea 
ce priveşte politica externă  promovată de Napoleon al III-lea şi 
la fel au păţit şi emigranţii revoluţionari maghiari în frunte cu 
Ludovic Kossuth  care au crezut într-o revoluţie generală pe teri-
toriul habsburgic; însă după pacea de la Villafranca această idee a 
devenit irealizabilă. 
 După război, monarhia habsburgică a trecut printr-
o mare criză politică. O dată cu schimbarea primului ministru, 
Bach, sistemul monarhic centralizat a fost lichidat. După această 
manevră politică, împăratul Franz Iosif a crezut că monarhia va fi 
dominată de linişte, însă toate popoarele supuse în monarhie s-au 
răsculat, cerând drepturi şi libertăţi naţionale de la împărat. Toată 
Ungaria era în fierbere. Au avut loc acţiuni revoluţionare în dife-
rite oraşe al Ungariei în special la Budapesta. La aceste acţiuni 
revoluţionare a participat şi poetul Zajzoni. În timpul şederii de 
la Budapesta, pe lângă acţiunile revoluţionare, a învăţat limbile 
străine: persana, turcă, arabă, finlandeza şi franceza. Iar în 1857 
a apărut primul volum cu versuri în tipografia Ede Hügel din Bu-
dapesta sub titlul: „Goarna ungurilor”. În acest volum sunt multe 
poezii scrise împotriva regimului absolutist habsburgic. Poetul în 
permanenţă lupta împotriva absolutismului şi printr-o revoluţie 
generală vedea realizarea drepturilor fiecărui popor în parte, de a 
cuceri dreptul de eliberare naţională. 
 În anul 1859 apare al doilea volum sub titlul: „Cântece 
contemporane”. Apariţia volumului a fost  semnalată  în ziarul 
„Magyar Néplap”, în data de 23 aprilie 1859, cu menţiunea că 
volumul a fost tipărit la Viena, în tipografia lui Lipót Sommer şi 
conţine multe poezii bune, care reflectă 
evenimentele epocii. Între anii 1859 
şi 1861 pe poetul Zajzoni îl găsim în 
mijlocul evenimentelor revoluţionare, 
care s-au petrecut în capitala Unga-
riei. S-a ocupat de ziaristică şi a lucrat 
la revista „Családi Kör” („Cerc fami-
lial”). În martie 1860 a participat la o 
întrunire revoluţionară împreună cu 
prietenul său Adolf Ágai. Poliţia capi-
talei a descoperit adunarea respectivă 
şi mulţi studenţi au fost arestaţi. În-
tre ei se afla şi poetul Zajzoni. A fost 
condamnat la opt luni de temniţă grea 
şi închis în închisoarea capitalei pe 

numele Fortuna. Acolo a scris o serie de poezii care reflectă viaţa 
grea din temniţele habsburgice. S-a eli-berat din închisoare la data 
de 20 octombrie 1860, când împăratul Franz Iosif, după o serie de 
mişcări de eliberare nanţionale din partea popoarelor monarhiei, a 
pus în practică  reorganizarea politică a imperiului prin punerea în 
viaţa practică a „Diplomei din Octombrie”. Cu această ocazie, din 
închisorile austriece s-au eliberat mulţi condamnaţi, în special cei 
care au suferit o condamnare politică cum a fost revoluţionarul 
maghiar Mihai Táncsics. În toamna anului 1860 a apărut al treilea 
volum cu poezii sub titlul „Cântece din închisoare”. Critica 
literară al vremii a primit volumul cu mare entuziasm şi volu-
mul a fost republicat de trei ori. Între timp a publicat multe studii 
populare din Ţara Bârsei, care reflectau obiceiurile şi modul de 
viaţă cotidiană din jurul Braşovului. 
 Cel mai important este „Întrunirea populară de la Codlea”, 
ţinută în data de 2 aprilie 1861. Scopul adunării a fost ca în satele 
Ţării Bârsei să se construiască şcoli pentru naţionalităţile conlo-
cuitoare români, maghiari şi saşi. Organizatorul adunării a fost
Carol Rapolti, care a vorbit mulţimii în trei limbi, română, 
maghiară şi săsească. Carol Rapolti a fost un om destoinic şi po-
etul Zajzoni l-a apreciat afirmând  că din punct de vedere eco-
nomic şi politic a fost mentorul satelor şi a naţionalităţilor din 
jurul Braşovului. La începutul anilor 1862, pe Zajzoni Rab Istvan  
l-a răpus o boală de plămâni. Din Budapesta a făcut drumul până 
la Cluj pe jos. De acolo în câteva săptămâni a ajuns la Braşov foa-
rte bolnav. Apoi a locuit câteva zile la notarul Ladislau Papp, din 
Turcheş, care l-a dus acasă la Zizin. Apoi s-a internat în spitalul 
clinic din Şcheii Braşovului. A stat lângă el prietenul său, doc-
torul Nándor Ottrobán, dar nu l-a  putut salva şi a murit la data 
de 15 mai 1862. A trăit numai 30 de ani. A fost înmormântat în 
cimitirul evanghelic din Braşov, mii de oameni au participat la 
mormântare. 
 La data de 14 septembrie 1887 pe casa natală din Zizin a 
fost aşezat o placă memorială. În anul 1972 trupul său a fost ex-
humat şi a fost din nou înmormântat în satul Zizin. În cinstea lui 
mulţi au dorit să ridice o statuie. Primele iniţiative în acest sens 
au apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea,, apoi această tendinţă 
a fost întreruptă de cele două războaie mondiale din secolul XX. 
S-a confecţionat o statuie din partea sculptorului János Istók, 
originar din Baciu şi care a trăit la Budapesta. Statuia aceea nu 
a ajuns niciodată la Braşov. Apoi problema a fost reluată după 
1989, odată cu înfiinţarea liceului maghiar din Turcheş pe numele 
Zajzoni Rab István. La începutul anului 1992 profesorul de istorie 
Ioan Nagy a montat un tipar în relief, confecţionat la Zizin de o 
rudă apropiată a poetului. Era un bun meşter zidar şi din beton 
armat a realizat  relieful poetului. Numele zidarului a fost István 
Jánó , care a dăruit opera sa cadou şcolii. Relieful a fost montat pe 
peretele holului din şcoală. Conducerea şcolii, în special directo-
rii, au avut o comportare urâtă şi negativă faţă de această acţiune 

culturală. Apoi în anul 1993 au revenit 
ei cu o iniţiativă a lor. Au căutat mulţi 
sponsori cu ajutorul organizaţiei 
UDMR Săcele. S-a adunat o sumă 
frumuşică, câteva milioane de lei. 
S-a confecţionat statuia şi au aşezat-o 
la intrare în curtea liceului. Statuia a  
fost confecţionată de un meşter local 
pe nume István Szászbenedek. Pentru 
efortul depus a primit suma de cin-
cizeci mii lei, iar restul banilor s-a dus 
pe apa Sâmbătei. 
      

Săcele, 04.02.2013. 
Prof. Nagy János       

• In Memoriam
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nul acesta Biserica Ortodoxă 
Română îi omagiază pe 
Sfinţii Împăraţi Constantin 

şi Elena datorită împlinirii a 1700 
de ani de când Sfântul Împărat Con-
stantin cel Mare a dat, la începutul 
anului 313, un edict în oraşul Me-
diolanum (Milano de astăzi) prin 
care creştinii aveau libertatea de a-şi 
manifesta public credinţa pe terito-
riul Imperiului Roman. Din acel mo-
ment, creştinismul, care era o religie 
persecutată şi care îşi desfăşura activi-
tatea în clandestinitate, iar dacă mer-
gem la Roma , constatăm că spaţiile 
liturgice ale înaintaşilor noştri întru 
mărturisirea lui Hristos ca Domn şi 
Dumnezeu erau tocmai catacombele, 
a devenit o religie liberă, ieşind în 
spaţiul public al oraşelor şi satelor Im-
periului Roman.
 Astfel, acum,  la începutul 
anului mântuirii 2013, sărbătorim 
1700 de ani de când Dumnezeu a 
lucrat în istorie prin Sfântul Împărat 
Constantin care a oferit libertate de a-şi manifesta credinţa ce-
lor care se numesc până astăzi creştini. Însă, el nu numai că a 
oferit libertate creştinilor , ci, mai mult, a avut grijă de Biserică 
pentru dreapta mântuire, convocând Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea din 325, a scutit Biserica de taxe, i-a înapoiat tot ceea 
ce îi fusese confiscat, i-a dat dreptul de a primi donaţii , a ridicat 
biserici, a acordat   ajutoare clerului din tezaurul imperial, a dat 
Bisericii dreptul de a elibera sclavii şi a asigurat unitatea Bisericii 
creştine, făcând din  acestă unitate elementul de viaţa şi rezistenţă 
al Imperiului Roman. Acordând libertate , ajutor şi privilegii 
creştinismului, el a facut din minoritatea prigonită, dispreţuită, 
persecutată, instituţia cea mai însemnată a Imperiului.
 Toate astea s-au întâmplat  datorită convertirii sale în 
mod miraculos dinaintea bătăliei cu Maxentiu de la Pons Mil-
vius ( Podul Vulturului), din octombrie 312, când a văzut pe cer,  
ziua, o cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripţia: “In hoc 
signo vinces”  ( prin acest semn vei invinge), iar noaptea in vis i 
s-a arătat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cerându-i să pună pe 
steagurile armatei sale simbolul Său ca semn protector în lupte. 

În urma acestei viziuni, cu o armată 
inferioară numeric, Sfântul Constantin 
a repurtat o victorie miraculoasă, lucru 
mărturisit şi în inscripţia de pe Arcul 
lui Constantin din Roma că a câştigat 
lupta “instinctu divinitatis” (prin 
inspiraţie divină). Din acest moment, 
primul împărat creştin al Imperiului 
Roman, Constantin cel Mare, a avut 
preocuparea  principală  de a apăra 
Biserica lui Hristos şi de a o face prin-
cipalul liant al existenţei Imperiului 
Roman, lucru care s-a şi întâmplat, 
deoarece oraşul pe care l-a ctitorit la 
Bosfor, dându-i numele de Constanti-
nopol, a dăinuit ca o capitală creştină a 
imperiului mai bine de 1000 de ani.
  Să ne imaginăm evoluţia is-
toriei Bisericii noastre fără edictul de 
libertate a creştinismului dat de Sfân-
tul Împărat Constantin în anul 313 şi 
mai ales fără implicarea acestuia în 
mod excepţional în consolidarea şi 
răspândirea creştinismului în Imperiul 
Roman facută de acest mare împărat 

al Romei de odinioară.De aceea , pe bună dreptate putem spune 
că anul acesta sărbătorim 1700 de ani de când creştinismul a ieşit 
din catacombele Romei, în centrul acesteia, prin basilicile închi-
nate Domnului nostru Iisus Hristos de Sfântul Împărat Constantin 
cel Mare. Până astăzi, în centrul Romei tronează un baptiseriu 
de mari dimensiuni zidit de primul împărat creştin. De aceea, în 
aceste zile să reflectăm şi să cercetăm ce înseamnă pentru noi, 
creştinii ortodocsi români de astăzi, evenimentul din urmă cu 
1700 de ani. Ce ar fi astăzi teritoriul pe care îl numim România 
şi teritoriul pe care il numim Europa cu fundament creştin, dacă 
nu ar fi existat Edictul de la Milano dat la începutul anului 313 de 
Sfântul Împărat Constantin cel Mare? Pentru meritul său deosebit 
de a fi pus Biserica creştină pe drumul libertăţii in istoria Europei, 
Împăratul Constantin cel Mare a fost considerat cel întocmai cu 
Apostolii.

Preot Faust Remus
Turches

1700 DE ANI DE LA OFICIALIZAREA-LEGALIZAREA CREŞTINISMULUI

A
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COANA

Icoana
ce-am primit-o-n dar
cu chip frumos
sfios şi blând
de tristă, magică fecioară,
mi-a amintit,
a câta oară!?
că meşterul zugrav,
de-i iscusit,icoanei i-a dat suflet
şi-n suflet i-a pitit
grăunte de iubire

şi dor de zbor stelar
şi-un pâlc de maci,
împestriţat cu romaniţe
şi cuvioase, gingaşe-albăstriţe.

Aceasta mi-e icoana, aşadar,
pe care Domnul mi-a trimis-o-n dar,
iubindu-mă nespus, treaba se vede;
Povestea,
ştiu,oricui i-aş spune-o,
nu mă crede!

I
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DACĂ NU SE ÎNTÂMPLĂ AŞA...

Când spui: Femeie,
de fapt, deschizi o enigmatică poartă
spre un miracol floral, 
divin;
dacă nu se întâmplă aşa,
înseamnă că ai avut în vedere,
pur şi simplu,
o persoană fizică
de sex feminin.

Când spui: Femeie,
de fapt, 
te gândeşti la icoana gingăşiei
în ipostaza sa
de evanescent sublim;
dacă nu se întâmplă aşa,
înseamnă că ai avut în vedere,
nici mai mult, nici mai puţin,
decât o simplă unitate
din miliardele de exemplare
de sex feminin.

Când rosteşti cuvântul Femeie,
bănuiesc
că ai în vedere-un mister
cu rădăcini adânci,
cumplit ferecat, aidoma vieţii ce-o bănuim
pulsând în eter
şi-n nesfârşirea cerului de august, 
generos înstelat.

Dacă nu se întâmplă aşa,
cred că ai nimerit
peste un exemplar uman,
insuficient definit,
căruia
Arhitectul divin
şi el, câteodată,
-l înţeleg,
distrat şi grăbit,
cu ştiuta-i candoare
i-a montat,
dintr-o regretabilă eroare,
atribute de sex feminin.

ADAM ŞI EVA

Adame,
de ţi-a dat Dumnezeu
şi de minte un dram,
treci prin viaţă fluierând,
privind lumea de sus,
ca un zmeu-teleleu!

Eva, minunea mea,
statutul tău,
statut de Femeie,
domnul cel sfânt,
stăpân a tot şi a toate,
l-a conceput
într-o altfel de cheie-
ţie ți-a dat icoana,
dibaci şi cu sârg zugrăvită
cu pana muiată
în scame de soare
şi-n lan de senină cicoare;
icoanei tale
i-a dat Domnul apoi
gingaşa rostire
şi zisu-ţi-a:
nicicând tu, Femeie,
să nu-ţi ieşi din fire 
căci,
vorba urâtă, sudalma,
pornite din gură cu ură,
de-a valma,
îi fură icoanei Lumina,
seninul,
lăsându-i, în schimb,
hâdul nămol şi veninul.
Aşa rândui, dară, Domnul;
Adam să rămân-un zmeu-teleleu,
iar Eva,
cât vrea Femeie
să fie,
rămână icoană
sublimă şi vie!

Poezii din volumul „Meditaţii în cheie lirică 
asupra conceptului de femeie” de Dimitrie D. 
Cazacu, Editura Universităţii Transilvania 
Braşov, 2009

SCRISOARE DESCHISĂ

“DOMNULUI PROFESOR, CU DRAGOSTE”

ansarea volumului “O carte pentru săcelenii mei” a fost 
un eveniment care a prilejuit bucurie şi satisfacţie.
Bucurie pentru că aşteptam cu toţii această carte despre 

care vorbeaţi adeseori, dar cu rezervă pentru că doreaţi să fie o 
adevărată surpriză, şi satisfacţie pentru că am descoperit în pagi-
nile ei oameni şi fapte care nu vor trece în uitare.
 “Pot să mor liniştit” au fost cuvintele cu care v-aţi în-
ceput alocuţiunea, îndemnat poate de gândul că la vârsta pe care 
o aveţi v-aţi împlinit o dorinţă, dăruind săcelenilor D-voastră 
dragi o carte de referinţă, o parte a unei cronici la care au vi-
sat şi iluştrii cărturari-intelectuali din perioada interbelică. Ştiţi 
prea bine, Domnule Profesor, că această carte este mărturia peste 

timp a strădaniilor D-voastră de a-i cinsti pe înaintaşii mocanilor 
săceleni , vrednici gospodari şi mari iubitori de învăţătură.
 Domnule Profesor, cuvintele rostite cu prilejul lansării 
cărţii au ajuns la inimile auditorului , au fost cuvintele pe care 
un creator le rosteşte după ce şi-a împlinit un gând care nu i-a dat 
pace şi pentru toată strădania pe care aţi depus-o vă mulţumim.
 Să trăiţi în linişte încă mulţi ani, să vă împliniţi proiectele 
la care visaţi pentru bucuria personală şi cea pe care o dăruiţi din 
plin săcelenilor!

Prof. Elena Bulat

L



10

• Cultura • Plaiuri Sacelene

O PERSONALITATE FASCINANTĂ A CULTURII ROMÂNE- 
B. P. HAŞDEU (1838-1907)

  “M-am născut totdeauna tânăr, tânăr ieri, tânăr astăzi, 
tânăr mâine, când voi merge la Bellu. Am plecat de jos şi-am ur-
cat necontenit în înălţimi şi ceea ce se cheamă moarte este o nouă 
înălţare, este un minutar pe ceasornicul nemuririi”.

oborâtor dintr-o veche 
spiţă boierească, silită 
să trăiască de-a lungul 

mai multor generaţii printre 
străini şi să-şi formeze din cul-
tul strămoşilor o ultimă pavăză 
contra deznaţionalizării, B. 
P. Haşdeu întruchipează în 
cel mai înalt grad virtuţile şi 
scăderile strămoşilor, dornici 
să-şi evidenţieze cu orice preţ 
nobleţea şi strălucirea neamu-
lui.
 Crescut din fragedă copilărie 
în atmosfera de respect faţă de 

trecutul glorios al ţării şi de veneraţie faţă de înaintaşi, viitorul 
savant se pătrunde de timpuriu de patriotismul înflăcărat al 
strămoşilor, de vitejia şi neînfricarea lor în faţa morţii, de se-
tea nemăsurată faţă de carte, dar şi de orgoliul superiorităţii lor 
intelectuale şi de rang pe care le amplifică -îndeosebi în anii 
tinereţii - la dimensiunile abisale ale sufletului său dornic de ab-
solut. De la bunicul patern, Tadeu, va moşteni talentul de a scrie 
poezii, de a culege folclor, preocuparea faţă de întrebările etern 
umane, scurgerea ireversibilă a timpului, soarta trecătoare, faţă de 
frumuseţea ce nu durează decât o clipă.
 O înrurire mai puternică, directă şi imediată asupra 
formaţiei şi destinului intelectual al lui B. P. Haşdeu avea s-o 
exercite tatăl, Alexandru Haşdeu, o personalitate cu o înzes-
trare intelectuală ieşită din comun prin vastele şi variatele sale 
cunoştinţe, dar mai ales prin acea mândrie fără de margini faţă 
de descendenţa sa nobiliară, voievodală, pe care avea s-o insufle 
şi fiului său. Tatăl i-a imprimat curiozitatea şi pasiunea asupra 
limbii, istoriei, mitologiei şi folclorului, ce-i vor rămâne caracter-
istice până la moarte.
 În satul Cristineşti din ţinutul Hotinului, într-un peisaj 
cu largă deschidere către văile Siretului şi Prutului, vede lumina 
zilei, la 26 februarie 1838, Bogdan Petriceicu Haşdeu. Tânărul 
Haşdeu venea de acasă cu o cultură ce depăşea cu mult nivelul 
ce i se impunea; a peregrinat de la un liceu la altul, la Hotin, 
la Kameniţa, la Chişinău, schimbând anual profesorii, absentând 
perioade lungi de la cursuri din cauza neachitării taxelor şcolare, 
abandonând în 1853 gimnaziul. Studiază apoi la universitatea din 
Harkov, dar nemulţumit că nu i se oferea metoda de cercetare de 
care dispunea deja, va urma doar două semestre. Singurul dascăl 
de care vorbeşte cu cel mai profund respect şi la care face aluzie 
deseori, este tatăl său, căruia îi închină în semn de omagiu cea 
mai importantă operă din pragul maturităţii, “Istoria critică a 
românilor”, 1873.
 După tratatul de pace de la Paris, din martie, 1856, la 
vârsta de 19 ani, trece Prutul, cu sprijinul lui Constantin Moruzi, 
sub pretextul de a-i administra moşiile. După funcţii administra-
tive sau directive de scurtă durată, este preocupat de ideea unei re-
viste proprii de istorie, numită “Foiţa de istorie şi literatură”, unde 
publică un studiu-manifest - “Pierit-au dacii?”, ce stă la baza unei 
orientări rodnice din cultura noastră - autohtonismul - combătând 
ideea originii exclusiv latine a poporului român.

 Agreat sau nu, Haşdeu devenise la începutul anilor 60 
ai secolului XIX o voce distinctă în concertul culturii române, ce 
nu mai putea fi neglijată, cu atât mai puţin redusă la tăcere. La 
începutul lui octombrie 1863, scoate o nouă şi interesantă revistă 
-”Din Moldova” (Lumina), cu apariţie bilunară, în format de 16 
pagini. Aici va publica câteva texte fundamentale pentru definirea 
profilului său artistic - poezie, proză, dramaturgie, critică literară, 
dovedind egală şi sigură stăpânire a mijloacelor celor mai diverse 
de exprimare. Va publica poezii, unele reluate cu modificări în 
volumul “Poezii” din 1873. Demersurile scriitorului se subor-
donau unui gând tainic, urmărit cu perseverenţă: de a impune prin 
paginile revistei o nouă direcţie literară, de a da scrisului românesc 
un impuls absolut necesar depăşirii momentului dezolant din anii 
următori realizării Unirii. În jurul revistei va aduna principalele 
forţe creatoare de peste Milcov, ce vor configura viitoarea Jun-
ime ieşeană: Vasile Alecsandri, C. Negruzzi, V. Pogor, Nic. Bel-
diceanu, V.A. Urechia. În toamna lui 1863 se hotărăşte să scoată 
o nouă revistă, satirică, profund implicată în realitate, intitulată 
“Aghiuţă”, dar, din păcate, cu o viaţă scurtă, de numai un an. În 
vara anului 1863, face o excursie documentară în Munţii Apuseni, 
la Roşia Montană, unde o va cunoaşte pe Iulia Faliciu, cu care se 
va căsători în 10-22 iunie 1865 la Bucureşti. Se pare că soţia a 
avut oarecare talent literar, a compus poezii erotice cu influenţe 
din fraţii Văcăreşti. Din portretul expus în castelul din Câmpina 
se vede că era o femeie de o severitate neobişnuită, cu o frunte 
înaltă, ochi plini de flăcări, de o mare distincţie şi frumuseţe, cu 
o voinţă nestrămutată, ce ar fi constituit pentru Haşdeu un model 
incontestabil în crearea personajului feminin din drama “Răzvan 
şi Vidra”, pe care i-o dedică de altfel. Această femeie enigmatică, 
plină de voinţă i-a insuflat puteri miraculoase soţului său care a 
definitivat pe nerăsuflate, în şase luni, proza satirică “Ioan-Vodă 
cel Cumplit” şi a elaborat în primă formă “Domniţa Ruxandra” 
(1866) şi “Răzvan şi Vidra” (1867). Dedicaţia făcută soţiei în cea 
de a treia ediţie a piesei evocă clipele de început ale căsniciei, 
lipsurile materiale, suferinţe, munca încordată, dar mai ales încre-
derea în puterea iubirii şi în viitor.Vor trăi împreună până în 1902 
când Iulia, care i-a fost cel mai puternic stimulent, se stinge din 
viaţă. 
 În vara anului 1867 familia Haşdeu va face o călătorie 
în Ardeal, având ca ţintă finală Roşia Montana, locul de obârşie 
al Iuliei. După cum mărturisea Iosif Vulcan, scopul ascuns al 
călătoriei de agrement era să “studieze suferinţele românilor, să 
facă cunoştinţă cu conducătorii noştri din Ardeal, în speranţa 
realizării unui front comun de luptă pentru marele ideal al Uni-
rii”. Impresia produsă asupra lui Haşdeu de întâlnirea cu Tran-
silvania a fost tulburătoare prin frumuseţea peisajului, vechimea 
tradiţiilor, tăria conştiinţei de neam, încrederea în realizarea Marii 
Uniri. Toate acestea îi înălţau sufletul până la pragul inefabil al 
poeziei, numind Ardealul “o fortăreaţă clădită, cu mâna lui Dum-
nezeu, din munţi, brazi şi izvoare.” 
 Cel mai fericit moment al existenţei familiei Haşdeu 
va fi naşterea unicului copil, mult aşteptat, care dădea sens vieţii 
şi forţe noi spre a lupta mai departe. Fetiţa venea pe lume la 
2 noiembrie 1869 şi a fost botezată cu acelaşi nume ca al ma-
mei, în semn de suprem omagiu adus soţiei. Iulia (fetiţa) uimea 
prin precocitatea intelectuală, citind la 2 ani, recitând la 5 ani,

C
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scriind la 4 ani, la 8 ani având cunoştinţe satisfăcătoare de limba 
franceză, engleză şi germană. Stimulată de ambiţiile părinţilor, 
care doreau ca fiica lor să strălucească mai presus de orice, per-
sonalitatea fetiţei strălucea de timpuriu prin memorare rapidă, 
creaţie extraordinară ca amploare şi profunzime. La 7 ani scria 
naraţiuni cu subiect istoric, la 9 ani scria o dramă istorică în trei 
acte, rămasă neterminată, la 11 ani un roman. Din toamna lui 
1869 se înscrie la Conservator, clasa de pian, obţinând premiul I 
după primul an de studiu.
 În 1877 dădea examen cumulat pentru clasele I-IV. 
Pregătită în particular cu profesor de muzică, artă plastică, limbi 
străine, se înscrie în anul şcolar 1877-1878 la prestigiosul liceu 
Sfântul Sava , frcventând doar orele de matematică, latină, greacă 
şi prezentându-se doar la examene. În 1886, spre satisfacţia tatei, 
se orienta către Facultatea de Litere de la Sorbona, pe care ar fi 
vrut să o termine în 2 ani. 
 Pentru tată, un moment de mare satisfacţie a fost 
alegerea ca membru al Societăţii Academice Române, preşedinte 
fiind Ion Ghica. Deşi admis în Academie mult mai târziu decât ar 
fi meritat, Haşdeu venea cu gândul sincer de conlucrare şi par-
ticipare efectivă la toate acţiunile de propăşirea culturii şi ştiinţei 
româneşti. În decursul a treizeci de ani, cât a beneficiat de cali-
tatea de membru activ al Academiei, va avea câteva contribuţii 
remarcabile, dintre care amintim:
 - înlocuirea vechii ortografii etimologice cu cea fonetică;
 - republicarea vechilor tipărituri româneşti, începând cu 
Psaltirea slavo-română a lui Coresi, din 1577;
 - republicarea cărţilor fundamentale ale culturii române, 
între care amintim “Istoria ieroglifică” a lui Dimitrie Cantemir şi 
“Cronica latină” a lui Miron Costin;
 - elaborarea dicţionarului-tezaur al limbii române, care 
să cuprindă toate cuvintele, începând de la cele mai vechi monu-
mente ale limbii scrise, spicuind graiul din diverse zone ale ţării. 
Din păcate, dicţionarul nu va ajunge decât până la litera B, la 
cuvântul bărbat.
 Alte necazuri aveau să-i tulbure liniştea savantului. Fiica 
sa, Iulia, aflată la studii la Paris, împreună cu mama, din 1882, 
dotată peste măsură, ambiţioasă, cu bacalaureat la 16 ani, cu 
licenţă la 18 ani, cu doctorat în filosofie, autoare a unei culegeri 
de poezii în septembrie 1887, sub pseudonimul Camille Autant, 
va cădea pradă unei boli de plămâni necruţătoare, galopantă.
 Deşi a fost tratată de medici vestiţi, Iulia îşi va da 
obştescul sfârşit sâmbătă, 17/27 septembrie 1888, în locuinţa 
părinţilor de la Arhivele Statului, în curtea mânăstirii Mihai Vodă. 
Înmormântarea Iuliei se transformă într-o uriaşă manifestare a 
simpatiei faţă de suferinţele tatei. Pentru el, ştiinţa viaţa, gloria i 
se păreau fără sens, iar proiectele clădite cu atâta ambiţie şi vas-
tele opere începute erau privite cu indiferenţă ca simple jocuri 
de copii. La intrarea în cripta cavoului de la cimitirul Bellu se 
află o inscripţie sugestivă: “Cugetători, căutaţi înăuntru, Trecători 
priviţi deasupra-moartea dă viaţă”
 Cavoul cu rămăşiţele Iuliei a fost inaugurat în martie 

1891, transformat repede-spre bucuria tatălui-într-un obiectiv de 
maximă atracţie pentru pelerini. Tatăl, cuprins la bătrâneţe de o 
pasiune constructivă, începe, la puţină vreme după terminarea 
cavoului-templu de la Bellu, să construiască un alt mausoleu de-
dicat permanetizării amintirii fetiţei: castelul “Iulia Haşdeu” de la 
Câmpina.
 Pe platoul de deasupra oraşului, de circa un hectar, pe 
şoseaua ce duce spre Predeal, istoricul înălţa o clădire cu totul 
insolită pentru peisajul românesc, despre care criticul George 
Călinescu spunea:”aduce cu un castel din Ţara Galilor, cu un as-
pect shakespearean izbitor. Nu e de mirare că ni-l putem imagina 
pe Haşdeu cu barba lui prolixă, plimbându-se pe terase şi con-
vorbind cu Hamlet”. Uşa de la intrare, construită dintr-un bloc de 
granit care se învîrtea pe o osie mediană, având cioplit blazonul 
familiei, iar deasupra, pe o panglică zburătoare, inscripţia “Et pur 
si muove”.
 Haşdeu începuse de prin 1891 o carte, “Sic cogito”, 
menită a explica în perspectivă filosofico-experimentală ce e 
viaţa?, ce e moartea?, ce e omul? Sub influenţa spiritismului, 
“singura credinţă-ştiinţă”, cum o denumea.
 Moartea soţiei, la 2 iulie 1902, exact în ziua când le 
sărbătorea pe cele două Iulii, îl marcă profund, tăindu-i toate 
punţile către viaţă. Iulia-mama a fost înmormântată alături de 
fiica sa, la cimitirul Bellu. Practic, el nu mai găsea în sine supor-
tul moral spre a-şi continua diversele opere sau spre a da contur 
unor proiecte precum drama “Meşterul Manole” sau un volum 
de amintiri din tinereţe. El se afunda tot mai mult în orizonturile 
lumii în care aştepta să treacă. 
 Închis aproape total în sine, după atâtea lovituri ale soar-
tei Haşdeu trăia desprins definitiv de cele pământeşti, ca o umbră 
a propriului eu, înălţat tot mai mult către universul de taine al 
lumii de dincolo cu care se familiarizase. Un om şi un savant îşi 
trăia -într-un anume sens- sfârşitul dorit.
 Se stingea din viaţă la 25 august 1907, în castelul din 
Câmpina. Va fi înmormântat în 27 august la cimitirul Bellu, unde 
odihneau fiica şi soţia lui. Numai câţiva prieteni şi admiratori l-au 
condus pe ultimul drum. A rostit câteva cuvinte Dimitrie Onciul , 
delegat de Academia Română, de Facultatea de Litere şi Arhivele 
Statului.
 Savantul Nicolae Iorga, cu care Haşdeu s-a aflat de 
nenumărate ori pe poziţii ireconciliabile va spune: “A fost un om 
genial, scriitor îndrăzneţ, de o necruţătoare ironie, un orator care 
aducea în discuţie puncte de vedere noi; lăsa întotdeauna impresia 
unei superiorităţi omeneşti netăgăduite.”
 Cuvintele mari nu-l mai atingeau însă pe Haşdeu, care 
din 1883 nu mai trăia decât cu o singură dorinţă -aceea de a trece 
dincolo, alături de copila sa- şi cu o neînchipuită durere că prin 
moartea sa se stinge pe veci “raza” unui neam multisecular, care 
jucase un rol în cultura naţională.

Prof. Florica Lupu

CALENDARUL  ANIVERSĂRILOR  CULTURALE  NAŢIONALE
ÎN  SEMESTRUL I  2013

ANUARIE

 •  Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti (1 ian. 1868-14 dec. 1946) - 145 ani de la naştere
 •  Emil Gârleanu (4 ian. 1878-2 iul 1914) - 135 ani de la naşterea scriitorului
 •  Iuliu Maniu (8 ian. 1873-6 mart. 1953) - 140 ani de la naşterea omului politic
 •  Tudor Vianu (8 ian. 1898-21 mai 1946) - 115 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar
 •  Ioan Slavici (8 ian. 1848-17 aug. 1925) - 165 ani de la naşterea scriitorului
 •  Nicolaus Olahus (10 ian. 1493-17 ian. 1568) - 520 de ani de la naştere şi 445 ani de la moartea cărturarului

I
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  FEBRUARIE

 •  Şrefan Luchian (1 feb. 1868-7 iun. 1916) - 145 de ani de la naşterea pictorului
 •  Nicolae Gane (1 feb. 1838-16 apr. 1916) - 175 de ani de la naşterea scriitorului şi omului politic
 •  Sava Henţia (1 feb. 1848-21 feb. 1904) - 165 de ani de la naşterea pictorului
 •  Constantin Rădulescu-Motru (2 feb. 1868-4 martie 1957) - 145 de ani de la naşterea filosofului
 •  Constantin Argetoianu (3 martie 1871-6 feb. 1953) - 60 de ani de la moartea omului politic
 •  Iosif Sava (15 feb. 1933-18 aug. 1998) - 80 de ani de la naşterea muzicologului
 •  Friedrich Teutsch (16 sept. 1852-11 feb. 1933) - 80 de ani de la moartea istoricului sas
 •  Miron Costin (19 feb. 1633-dec. 1691) - 380 de ani de la naşterea cronicarului
 •  Eta Boeriu (23 feb. 1923-13 nov. 1984) - 90 de ani de la naşterea poetei şi traducătoarei
 •  Harry Brauner (24 feb. 1908-10 martie 1988) - 105 ani de la naşterea etnomuzicologului
 •  Bogdan Petriceicu Haşdeu (26 feb. 1838-25 aug. 1907) - 175 ani de la naşterea scriitorului
 •  Ion Irimescu (27 feb. 1903-28 oct. 2005) - 110 ani de la naşterea sculptorului
 •  Vida Geza (28 feb. 1913-13 mai 1980) - 100 ani de la naşterea sculptorului

  MARTIE

 •  Iancu Văcărescu (1792-3 mart. 1863) - 150 de ani de la moartea poetului şi traducătorului
 •  Elena Farago (9 martie 1878-4 ian. 1954) - 135 de ani de la naşterea poetei
 •  Ion Mihalache (18 feb. 1882-5 martie 1963) - 50 de ani de la moartea omului politic
 •  Dan Simonescu (10 dec. 1902-11 martie 1993) - 20 de ani de la moartea bibliologului
 •  Cezar Bolliac (25 martie 1813-25 feb. 1881) - 200 ani de la naşterea scriitorului
 •  Alexandru Kiriţescu (28 martie 1888-9 apr. 1961) - 125 de ani de la naşterea dramaturgului
 •  Edgar Papu (13 sept. 1908-30 martie 1993) - 20 de ani de la moartea criticului literar
 •  Nichita Stănescu (31 martie 1933-13 dec. 1983) - 80 de ani de la naşterea poetului 

  APRILIE

 •  Regele Carol al II-lea (15 oct. 1893-4 apr. 1953) -  60 de ani de la moartea regelui
 •  Romulus Vulpescu (5 apr. 1933-18 sept. 2012) - 80 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului
 •  Panait Cerna (25 sept. 1881-8 apr. 1913) - 100 ani de la moartea poetului
 •  Barbu Ştefănescu Delavrancea (11 apr. 1858-29 apr. 1918) - 155 ani de la naşterea scriitorului şi 95 de ani de la moarte
 •  Adrian Maniu (6 feb. 1891-20 apr. 1968) - 45 de ani de la moartea scriitorului
 •  Gheorghe Brătianu (21 ian. 1898-24 apr. 1953) - 60 de ani de la moartea istoricului
 •  Vasile Voiculescu (27 nov. 1884-26 apr. 1963) - 50 de ani de la moartea scriitorului

  MAI

 •  George Bariţiu (24 mai 1812-2 mai 1893) - 120 ani de la moartea cărturarului
 •  Octavian Goga (1 apr. 1881-6 mai 1938) - 75 de ani de la moartea poetului
 •  Laurenţiu Ulici (6 mai 1943-16 nov. 2000) - 70 de ani de la naşterea criticului literar
 •  Petru Dumitriu (8 mai 1923-6 apr. 2002) - 90 de ani de la naşterea scriitorului
 •  Jean Bart (28 nov. 1874-12 mai 1933) - 80 de ani de la moartea scriitorului
 •  Al. I. Cuza (20 martie 1820-15 mai 1873) - 140 de ani de la moartea domnitorului
 •  Nicolae Grigorescu (15 mai 1838-21 iulie 1907) - 175 de ani de la naşterea pictorului
 •  Ana Aslan (1 ian. 1897-20 mai 1988) - 25 de ani de la moartea medicului
 •  Grigore Moisil (10 ian. 1906-21 mai 1973) - 40 de ani de la moartea matematicianului
 •  Ion Caraion (24 mai 1923-21 iulie 1986) - 90 de ani de la naşterea scriitorului
 •  Ion Agârbiceanu (12 sept. 1882-28 mai 1963) - 50 de ani de la moartea scriitorului
 •  Onisifor Ghibu (31 martie 1883-31 oct. 1972) - 130 ani de la naşterea cărturarului
 •  George Coşbuc (6 sept. 1866-9 mai 1918) - 95 ani de la moartea poetului

  IUNIE

 •  Gheorghe Eminescu (1 iunie 1895-5 iunie 1988) - 25 de ani de la moartea istoricului
 •  Andrei Şaguna (20 dec. 1808-16 iunie 1873) - 140 de ani de la moartea mitropolitului
 •  George Ciprian (14 iunie 1883-8 mai 1968) - 130 ani de la naşterea dramaturgului
 •  Aurel Baranga (20 iunie 1913-10 iunie 1979) - 100 ani de la naşterea dramaturgului
 •  Ilarie Chendi (14 nov. 1871-23 iunie 1913) - 100 ani de la moartea criticului literar
 •  Şerban Cioculescu (7 sept. 1902-25 iunie 1988) - 25 ani de la moartea criticului literar
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CRONICA EŞECURILOR IV:
 REPUBLICA CAPITALISTĂ ROMÂNIA

apitalismul conform definiţiei DEX ar 
fi  un ”sistem politico-ecomomic care se 
întemeiează pe proprietatea privată asu-

pra mijloacelor de producție și de schimb.”
 Capitalismul se opune prin definiţie comunismului sau 
socialismului. În socialism  puterea este dată de proprietatea 
poporului (statului) asupra bogăţiilor unei ţări. În capitalism,  
sistemul de proprietate privată asupra mijloacelor de producţie 
este definitoriu. În capitalism puterea trebuie să fie deţinută de cei 
care au şi proprietate asupra mijloacelor. Cei care dictează politi-
ca sistemului sînt oamenii cu interese, foarte puternici financiari, 
oligarhii şi privilegiaţii care deţin controlul asupra proprietăţilor 
esenţiale. 
 Capitalismul înseamnă bani pe care îi produce privatul. 
O parte din bani merge la stat sub formă de taxe sau redevenţe, 
iar profitul, plusvaloare, rămîne în buzunarul celui care l-a pro-
dus. Pînă aici totul pare clar. Mai ales că la nivel mondial domină 
capitalismul. Şi are succes.
 Nu sînt specialist nici în economie, nici în politică, sînt 
ca Dvs. un simplu trăitor într-un sistem, într-o ţară, într-un oraş cu 
pretenţii de municipiu. Din această ingrată poziţie observăm ce se 
întîmplă cu noi şi în jurul nostru, la nivel micro (familie, oraş) sau 
macro (ţară).
 Ce se întîmplă în realitatea romînească? Sistemul capi-
talist românesc se află în colaps pentru că deviza lui este: nu sînt 
bani! Un stat fără bani este un stat mort. De ce nu sînt bani dacă 
s-a făcut privatizarea mijloacelor de producţie, dacă statul şi-a 
vîndut proprietăţile, a externalizat serviciile, dacă eu merg la ser-
viciu, dvs. la fel, iar patronii au profituri?
 Din punctul meu de vedere, singura explicaţie logică este 
marea evaziune fiscală legată implicit de corupţie. Pe înţelesul 
tuturor, evaziunea fiscală este hoţia sistematică a statului. Cei care 
refuză să mai plătească taxe, îmbolnăvesc statul. Cei care nu au 
serviciu, dar au maşini luxoase şi palate ţigăneşti, grăbesc mo-
artea statului. Cei care au averi considerabile şi nu le pot justifica, 
ajută la cangrenarea statului. Este o boală cancerigenă specifică 
sistemului capitalist. Actorul Gerard Depardieu subminează statul 
francez pentru că şi-a transferat averile în Belgia sau în Rusia. 
Apple si Google fentează statul american preferînd paradisurile 
fiscale. Evazioniştii români scuipă flegmatic pe statul de drept. 
Este o mişcare globală, nu o conspiraţie: patronii o fac din dorinţa 
de a cîştiga din ce în ce mai mult, nu neapărat ca să distrugă 
naţiunile.  
 Eşecul sistemului capita list românesc constă, credem 
în neştiinţa noastră, în lăcomia cosmică de a avea cît mai mult, 
prin orice mijloace şi cît mai repede. Nimeni nu-i întreabă cum 
s-au îmbogăţit peste noapte. Nu proprietatea asupra mijloacelor 
de producţie e vina, ci mai ales mijloacele prin care se devine 
bogat cu orice preş. Din acest punct de vedere, clanurile ţigăneşti, 
mafioţii specialişti în prostituţie, trafic de arme şi trafic de stu-
pefiante sînt cei mai adevăraţi “capitalişti” pe care România i-a 
produs vreodată. Nu discutăm cum acumulează capital. Dar au 
prosperat. E lumea interlopă. Au maşini bengoase, vile luxoase şi 
gagici haioase. Unii iau şi ajutoare de la stat, devreme ce în viaţa 
lor nu au muncit nimic şi oficial sînt şomeri sau asistaţi. Îi doare-n 
cur de taxe, lege, plătit C.A.S. şomaj, pensie şi alte  norme so-
ciale. Au înţeles perfect ce înseamnă capitalism în România, deşi 
cei mai mulţi sînt analfabeţi. După modelul celor de la putere (un 
Becali, un Vanghelie sînt exemple cunoscute de semianalfabetism 
prosper), au priceput că este mult mai profitabil să furi decît să 
munceşti. Pentru că din muncă cinstită rar se îmbogăţeşte pe drept 

cineva. În Republica Capitalistă România, desigur. 
 Eşecul capitalismul autohton merge mână-n mână cu 
eşecul democraţiei originale. 
 Cel mai recent exemplu e cel cu referendumul din 2009. 
Atunci s-a votat democratic reducerea numărului parlamentarilor. 
Iar ei tocmai s-au urinat cu boltă şi s-au răhăţit ca la diaree pe 
votul meu şi al celor 7.765.573  de votanţi care au vrut maxim 
300 de emanaţi,  căci numărul lor actual a devenit aproape dublu 
la alegerile din 2012. Li se rupe acestor paraziţi parlamentari de 
voinţa poporului. Ei au puterea şi fac ce vor, în funcţie de intere-
sele partidului.
 Alt exemplu: acuzaţi de luare de mită, mai mulţi europar-
lamentari s-au văzut prinşi cu mîţa-n sac şi filmaţi. Cu excepţia 
românului pesedist Adrian Severin, ceilalţi şi-au dat demisia de 
onoare. Deputatul austriac a fost condamnat zilele trecute la 4 
ani de închisoare. Eurodeputatul român e bine mersi tot acolo, iar 
dacă vrea muşchii lui, o să-şi cumpere locul pe listă şi la viitoarele 
alegeri ca să fie, desigur, votat fără probleme în democraţia 
originală a capitalismului românesc. Unde contează doar banul. 
 Nici pe plaiurile săcelene nu stăm pe roze. Am avut doi 
parlamentari locali: Constatin Niţă şi Titus Corlăţeanu. Aş vrea să 
văd aici, în revistă, sau aiurea, lista marilor realizări făcute pentru 
Săcele, aşa cum promiteau în urmă cu patru ani. Dar, ca să nu le 
aducem aminte de minciunile lor tipice oricărui politician indife-
rent de partid, au schimbat colegiul. S-au dus la alţi fraieri. Şi sînt 
iarăşi ceea ce au fost, chiar mai mult decît atît, avînd acum funcţii 
alese.
 O excelentă realizare în Săcele este centura ocolitoare, 
dar mira-m-aş să fie aportul lor. Aportul politicienilor locali la 
capitalismul săcelean îl vedem: păduri şi terenuri vîndute, deal-
urile altădată împădurite de pe Plaiul Bătrîn, din Babarunca, 
Bunloc sau aiurea sînt golaşe de parcă a căzut un meteorit prin 
apropiere. Aleşii locali au dat moca apa la Braşov ca să avem 
preţuri mărite noi, cei care le furnizăm apa (iar în zona Turcheş 
din decembrie 2012 nu curge apă decît noaptea, la unele ore). În 
mileniul trei, la cincizeci de metri de Primărie, în plin centru al 
municipiului Săcele, nu există canalizare, cum nu există pe ma-
joritatea străzilor. Dar  sînt pline de noroi şi gropi. Investiţiile cu 
bani europeni sînt nesemnificative. Aşadar, ce au făcut benefic, 
concret, politicienii pentru comunitatea care i-a ales? Care sînt le-
gile scoase pentru a stopa hoţia, corupţia, evaziunea? Răspundeţi 
Dvs.  
 Se  tot vorbeşte de tinerii care preferă calculatorul şi 
televizorul. Ce alternativă le oferă capitalismul autohton, comu-
nitatea? Unde este o pistă de biciclete pentru a face mişcare în 
condiţii de siguranţă? Unde sînt terenuri de sport în aer liber? Un 
bazin de înot? În Portugalia, într-un orăşel de aproximativ 10.000 
de locuitori am văzut un bazin de înot la dimenisuni olimpice,  
construit cu bani europeni. O sală de spectacole?... Nu sînt bani. 
Însă, spun unele voci avizate, vreo 14 miliarde (lei vechi) pentru 
drumul pietruit (dar neterminat), cu podeţe şi balustrade de beton 
dintre Turcheş şi struţăria de pe valea Gîrcinului au fost. Pentru 
că au fost interese la mijloc. Cineva are terenuri prin zonă, dacă e 
drum le creşte valoarea, altcineva poate defrişa mai uşor şi cu mai 
mult spor...
  Am fi vrut pîrtie de ski la Bunloc, zona avînd un potenţial 
turistic uriaş, de pe urma căruia comunitatea ar fi avut mult de 
cîştigat. Nu s-a făcut nimic. S-a distrus şi ce era. Copiii nu au 
unde să se dea cu sania, cu skiurile, nu este un brand specific 
Săcelelui, zonă de deal şi de munte. Memorialul Ion Tocitu se 
organizează la întîmplare, în condiţii total improprii. Deşi grădina

C
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lui Fazekaş din Cernatu, ori pîrtia de la Colceag ar fi uşor de 
amenajat şi nici n-ar costa o avere să fie cumpărate pentru o co-
munitate de peste 30 000 de locuitori. O scurtă defrişare de o sută 
de metri din Fazekaş pînă pe vîrful Ciocleanu ar însemna o pîrtie 
excelentă, nici măcar teleski nu e necesar, pîrtia poate  fi bătută la 
picior. Dar dacă nu iese nimic la afacerea asta...  
 Capitalismul înseamnă progres, uitaţi-vă la adevăratele 
state capitaliste. La noi, în Germania, capitalismul înseamnă 
concurenţă şi competivitate, capitalismul atrage profit pentru so-
cietate, înseamnă bunăstare socială, înseamnă că munca e un pro-
dus pe care poţi să-l vinzi şi să ai salariu de mii de euro pe lună.
 Cum o fi reuşit Albania, o fostă comunistă, ca de la  200 
dolari venit pe cap de locuitor în 1992 să ajungă la 3500 astăzi? 
În Albania există o taxă unică de impozitare. De numai 10%,  iar  
această taxă de numai 10 la sută este atît pe veniturile personale, 
cît şi pe cele din afaceri. Există un  singur impozit pe salarii, care 
s-a micşorat de la 35 la 15 la sută. În România, pentru un salariu 
de 1.000 de lei mai plăteşti statului tu, salariat şi tu intreprindere,  
încă 680 de lei. În Albania plăteşti doar 150 de lei. Aceeaşi situaţie 
găsim şi în Finlanda. Iar profitul pentru întreaga societate se vede 
prin creşterea nivelului de trai, în numărul de autostrăzi, dotarea 
spitalelor, a şcolilor etc. Nu mall-urile dau măsura civilizaţiei, 
nici vilele ori maşinile luxoase.
 Aici, în Republica Capitalistă România, capitalismul 
autohton e un simulacru, adică e un căcat. Unde se duce prof-
itul de la bănci? Le spune numele: în Franţa (B.R.D), în Austria 
(Raiffeisen), în Germania (Volksbank), în Grecia (Bancpost), în 
Olanda (ING) etc. Unde se duce profitul uriaş de la Petrom? La 
OMV Austria. Iar benzina acolo e mai ieftină decît în România, 
producătoare de ţiţei. Dar profitul de la Sidex Galaţi, de la Roşia 

Montana, de la exploatările gazelor de şist, de la magazinele 
turceşti, standurile chinezeşti sau bordelurile ţigăneşti, de la fel şi 
fel de evazionişti străini sau români? În buzunare particulare.  
 Credeţi că numai din taxele colatarale cuvenite, din drep-
turi de folosinţă (redevenţe),  va progresa  vreodată România? 
Credeţi ce vreţi. 
 După 24 de ani de capitalism specific şi de democraţie 
originală, convingerea noastră nu e pesimistă, e realistă. Eşecul 
este evident. Capitalismul românesc este exact ce învăţam pe 
vremuri la socialism: un capitalism de tip imperialist. Am deve-
nit sclavi, plătiţi mizerabil doar ca să supravieţuim. Abia ajung 
banii să plătim facturile şi mîncarea cea de toate zilele. Dictatura 
capitalistă românească nu mai poate asigura dezvoltarea forţelor 
de producţie, iar statul (acaparat de politicieni mafioţi tip Berlus-
coni) vinde tot şi se împrumută. Politica sa economică duce la 
risipă de bunuri materiale şi de forţă de muncă (afacerile cu statul 
sînt cele mai profitabile, s-au îmbogăţit cu acte, prin corupţie 
şi mită, prin licitaţii supraevaluate), generează crize de energie 
şi de materii prime, crize economice în general, dar mai ales 
accentuează inegalităţile între cei care muncesc şi cei care fură 
prin evaziune fiscală, adîncind prăpastia dintre bogaţi şi săraci. 
De unde eşecul capitalismului original din România.
 Nu prin consum, împrumuturi şi furăciuni va rezista 
România în timp, ci prin muncă cinstită. Cu condiţia stimulării 
ei de către o clasă politică responsabilă. Dar pot oare demagogii, 
semianalfabeţii, afaceriştii mafioţi din Parlament să fie respon-
sabili de iresponsabilitatea lor? 

                                                                
Prof. Nicolae Munteanu, 
Liceul Teoretic „George Moroianu”
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porturi internaţionale rutiere de mărfuri.  Traian Florea este din 2010 membru al Asociaţiunii culturale AS-
TRA - Despărţământul “Fraţii Popeea” Săcele, din 2012 membru al Asociaţiei Cultural-Sportive „IZVORUL” 
Săcele, iar din  2013 membru simpatizant al AFDPR – Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic din România – 
organizaţia Braşov.

CULTURA – CALEA SPRE CIVILIZAIE ŞI PROSPERITATE

„Fără steag de cultură, un popor e o gloată, nu o oaste.” – Nicolae Iorga

orinţa de a trăi într-o societate care să fie în toate 
privinţele mai bună şi în special din punct de vedere 
moral mai dreaptă este o idee care străbate istoria 

omenirii, păstrându-şi până în prezent relevanţa şi impetuozitatea. 
Pentru ca realizarea acestei aspiraţii să fie posibilă este nece-
sar să precizăm ce înţelegem printr-o societate mai bună şi mai 
dreaptă, deoarece această formulare este pe cât de generoasă, pe 
atât de vagă şi abstractă. Filosofii Greciei antice considerau că 
binele este legat de alte două valori fundamentale, frumosul şi 
adevărul. O cugetare asupra acestor trei noţiuni reprezintă şi în 
contextul actual un bun punct de plecare pentru a clarifica ideal-
urile pe care ni le asumăm. 
 Din perspectiva creştină, săvârşirea binelui reprezintă 
o exprimare a iubirii faţă de aproape şi presupune o acţiune 
pozitivă, care depăşeşte simpla renunşare la manifestări nega-
tive, conform dictonului, „ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”. Alt-
fel spus, a face bine implică mai mult decât a nu face rău. Cei 
care se întreabă în ce constă binele pe care ar putea să-l facă, 
vor găsi poate un îndemn de urmat la filosoful rus Berdeaev care 

mărturisea: „pentru mine pâinea cea de toate zilele a familiei este 
o problema materială, iar pâinea cea de toate zilele a aproapelui 
meu este o problema morală”. În primul rând ar trebui, aşadar, să 
ne preocupe condiţiile în care semenii noştri îşi câştigă existenţa. 
Sprijinul pe care îl acordăm în acest sens nu are însă menirea de 
a-i scuti de responsabilitate şi efort pe cei strâmtoraţi, ci de a le 
susţine capacitatea să dobândească ei înşişi cele necesare traiului 
prin muncă cinstită, bazată pe o pregătire corespunzătoare; înde-
osebi să dăm o şansă celor fără şansă. Necondiţionat se cuvine 
săîi ajutăm doar pe cei aflaţi cu adevărat în neputinţă, celor care 
sunt în stare să obţină rezultate prin propriile forţe nu le facem 
un bine scutindu-i de îndatoriri, ci învăţându-i şi ajutându-i să le 
îndeplinească. Bineînţeles, nu este cazul să facem acest lucru îm-
potriva voinţei celor implicaţi. Ideea liberului arbitru sugerează 
că nici măcar Dumnezeu nu face bine cu de-a sila. În relaţia cu 
ceilalţi, aspiraţia către bine se manifestă printr-o atitudine de 
bunăvoinţă, solidaritate şi respect. Deşi nu trebuie să aşteptăm o 
răsplată atunci când facem bine, este firesc să ne dorim reciproci-
tate. Ideal ar fi ca respectul pe care îl arătăm fiecăruia  să core-
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spundă respectului pe care acesta şi-l poartă şi îl merită.
 Este nobil să ne gândim la binele celorlalţi, dar ar fi o 
ipocrizie să negăm, că, cel puţin în aceeaşi măsură, ne preocupă 
binele propriu. Acest lucru este acceptabil, câtă vreme realizarea 
binelui pentru noi nu îi lezează pe ceilalţi. Dreptul nostru de a ne 
căuta fericirea nu are voie să încalce drepturile altcuiva. În acest 
punct devine evidentă corelaţia între bine, libertate şi dreptate. 
Mai greu de elucidat este întrebarea, ce înseamnă binele pentru 
fiecare în parte. Satisfacerea nevoilor de bază, menţionată ante-
rior, este în mod evident doar un prim pas, deoarece este improba-
bil ca o persoană, căreia îi lipseşte minimul necesar din punct 
de vedere material, să se simtă împlinită. Ceea ce ne dorim să 
obţinem în viaţă trece însă, de regulă, cu mult peste strictul nece-
sar. Aspirăm către împlinirea unor obiective materiale şi spiri-
tuale complexe, prin valorificarea cât mai deplină a calităţilor 
înnăscute şi dobândite, ceea ce ne asigură atât un statut social 
dezirabil cât şi satisfacţia reuşitei în sine. În esenţă, căutăm să 
ajungem în armonie cu semenii şi cu Dumnezeu, care este expre-
sia supremă a valorilor noastre.
 Noţiunea frumosului este de asemenea legată de 
aspiraţia noastră spre desăvârşire, implicit spre Dumnezeire, căci 
omul tinde în creaţiile sale către Creatorul Suprem. Încercând să 
exprimăm relaţia între etic şi estetic, am putea spune că Frumosul 
este întruparea Iubirii. Este important să avem în vedere raportul 
cu absolutul când căutăm să înţelegem esenţa frumosului. Nu tre-
buie totuşi să uităm că frumosul este o categorie estetică variabilă 
din punct de vedere istoric şi cultural, astfel încât aprecierea sa 
în cunoştinţă de cauză reclamă o temeinică instruire. Gustul tre-
buie cultivat, deoarece frumosul este relativ, dar nu arbitrar, iar în 
absenţa unei educaţii adecvate va prolifera prostul gust caracte-
rizat prin confuzii şi excese. 
 Mulţi au ajuns să creadă că ceea ce deţine un om 
reprezintă „valoarea” sa şi îşi etalează ostentativ opulenţa. În plus, 
consideră că ceea ce iese în evidenţă prin stridenţă şi cantitate 
este dezirabil şi se cuvine preţuit. Fără îndoială, felul în care ne 
îmbrăcăm, ne aranjăm casa sau ne petrecem timpul ne reprezintă, 
însă mult şi scump nu înseamnă neapărat bine şi frumos. Oscar 
Wilde spunea că oamenii cunosc preţul fiecărui lucru, dar valo-
area nici unuia dintre ele. Valoarea absolută nu o putem afla nici 
cu cele mai bune intenţii, în schimb, putem să decidem care sunt 
valorile pe care ni le asumăm şi să ne raportăm în permanenţă la 
ele. Astfel, dacă ne însuşim valorile creştinismului şi ale umanis-
mului ar trebui să ne preocupe mai mult ceea ce suntem prin ceea 
ce facem şi mai puţin cât de multe avem.
 La fel ca în cazul binelui şi frumosului, căutarea 
adevărului reprezintă în ultimă instanţă un demers spre abso-
lut. Faptul că absolutul rămâne inaccesibil omului nu trebuie 
să ne descurajeze, ci din contră să ne ambiţioneze să facem tot 
ce este posibil să ne apropiem cât mai mult de ţinta interesului 
nostru. Cercetarea asiduă a realităţii ne permite o tot mai bună 
înţelegere a legilor naturii şi a organizării sociale, iar transmiterea 
cunoştinţelor dobândite din generaţie în generaţie stă la baza unui 
progres care ar fi de neimaginat dacă ar trebui să o luăm fiecare de 
la început. Aspiraţia către adevărul ştiinţific aduce roade bogate 
atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, cunoştinţele putând 
fi valorificate spre a ne face traiul mai uşor, mai plăcut şi mai in-
teresant. 
 Chestiunea adevărului prezintă o importanţă deosebită 
şi în context moral. Într-o societate dreaptă, fiecare trebuie să-şi 
asume răspunderea pentru faptele sale. Cunoaşterea adevărului 
despre modul în care s-au desfăşurat anumite evenimente con-
stituie o premisă pentru a-i putea cinsti pe cei care s-au sacrificat 
pentru valorile noastre şi pedepsi pe cei care au încălcat legile şi 
au trecut peste binele celorlalţi, urmărindu-şi doar propriile in-

terese. Dacă ne dorim echitate, trebuie să sancţionăm fără milă 
încercările de a muşamaliza nereguli.
 Binele, frumosul şi adevărul rămân coordonate funda-
mentale ale aspiraţiilor omeneşti, indiferent de accepţiunile is-
torice pe care le-au avut sau de înţelesul pe care li-l dăm personal. 
Etica, estetica șşi gnoseologia vizează pilonii existenţei noastre 
socio-culturale, iar în strădania noastră de a ne înţelege condiţia 
şi de a ne bucura de viaţa ce ne este dată nu putem ignora aceste 
aspecte. Bibliotecile, televiziunile, posturile de radio, teatrele, 
cinematografele, filarmonicile, muzeele, şcolile, universităţile, 
institutele de cercetare, diversele instituţii culturale şi nu în ul-
timul rând biserica pot şi trebuie să ne fie faruri călăuzitoare în 
această aventură.

*  *  *
 Cultura cuprinde toate realizările materiale, intelec-
tuale şi spirituale ale omenirii de la cele de bază, până la cele 
de excepţie, atât din domeniile umaniste cât şi din cele tehnico-
ştiinţifice. Nu numai arta, religia şi filosofia sunt manifestări 
culturale, ci şi economia, medicina sau ingineria. Dacă avem în 
vedere această noţiune largă a culturii, afirmaţia potrivit căreia 
cultura reprezintă calea spre civilizaţie şi prosperitate nu mai 
necesită prea multe explicaţii. Progresul în toate aceste domenii 
asigură progresul şi bunăstarea societăţii în ansamblu. 
 Din păcate, în societatea contemporană ne ciocnim ad-
esea de realităţi dezamăgitoare. Violenţa şi criminalitatea sub 
diversele sale forme sunt cele mai grave, dar şi neajunsuri mai 
mărunte, precum grobianismul şi dezmăţul ne întristează şi ne 
revoltă. Mulţi confundă libertatea cu libertinajul sau consideră 
cu cinism că scopul scuză mijloacele. Puţini în schimb se 
întreabă dacă aportul lor justifică pretenţiile pe care le au, 
dacă ceea ce adună cu lăcomie le este necesar sau care le sunt 
responsabilităţile. Este bine sa ne punem singuri aceste întrebări 
înainte să o facă alţii. Modul în care ne comportăm în diferite 
situaţii, atitudinea  noastră faţă de semeni (membrii ai familiei, 
rude şi prieteni, colegi de şcoală sau de muncă, şefi sau subalterni, 
parteneri sau adversari, sus puşi sau oameni obişnuiţi, cunoscuţi 
sau necunoscuţi), atitudinea faţă de muncă şi în general faţă de 
tot ceea ce ne înconjoară, fie că ne aparţine nouă sau altora, tu-
turor sau nimănui – toate acestea sunt expresia caracterului şi cul-
turii noastre. Nu principiile pe care le declarăm sunt relevante, 
ci modul în care ne manifestăm activ. Totuşi, când judecăm pe 
cineva, nu trebuie să uităm cât de pregnant îşi pune amprenta asu-
pra fiecăruia mediul în care trăieşte. E o mare şansă pentru cineva 
să se formeze într-o colectivitate care pune bază pe respectul faţa 
de sine şi faţă de ceilalţi, pe responsabilitate, muncă, performanţă, 
cinste, demnitate, dreptate şi adevăr; e mai uşor să fii bun dacă ai 
fost învăţat că cea mai mare răsplată pentru lucrul bine făcut este 
aceea că l-ai făcut bine. Există însă medii în care lipsa de educaţie 
şi perspectivă, delăsarea, vulgaritatea şi necinstea sunt la ordinea 
zilei şi în mod aproape inevitabil, cel crescut într-o astfel de lume 
îşi va însuşi felul de a gândi şi de a fi al celor cu care trăieşte. 
 Din această perspectivă devine foarte clară calea pe care 
trebuie să o urmăm pentru a trăi într-o societate aşa cum ne-o 
dorim: educaţia sistematică şi permanentă a fiecăruia în parte şi a 
tuturor laolaltă, iniţierea cât mai cuprinzătoare în diversele dome-
nii ale culturii. 
 Educaţia are loc de-a lungul întregii vieţi. Pe lângă 
însuşirea limbajului, ea presupune în primul rând înţelegerea 
reglementărilor, principiilor şi tradiţiilor  din mediul de existenţă, 
precum şi adoptarea unor modele comportamentale. Prin „cei 7 
ani de acasă” desemnăm tocmai această bază educaţională pe care 
copiii o primesc în cadrul familiei. Instruirea se continuă apoi în 
şcoală şi, bineînţeles, poate avea loc în orice context social. Gru-
pul de prieteni, strada, mass-media, instituţiile de tot felul oferă
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intenţionat sau involuntar modele. Grav este când la vârful 
societăţii, în poziţii de mare prestigiu, ajung oameni al căror e-
xemplu nu este indicat să-l urmăm. Cum să ne mai mire  vocabu-
larul sau comportamentul multor tineri, când persoane aflate la 
nivelul cel mai înalt în stat sunt de o vulgaritate crasă? Manelele nu 
mai sunt de mult un fenomen de nişă, iar promovarea lor de către 
oameni de la care am fi îndreptăţiţi să avem alte pretenţii a dus la 
răspândirea unor gusturi îndoielnice. Fenomenul poate fi obser-
vat şi la noi în Săcele. De exemplu, anul acesta, la sărbătorirea 
Unirii Principatelor, pe 24 ianuarie, formaţia de elevi a prezentat 
oficialităţilor Municipiului cântecul „De-aş mai duce-o pân’ la 
toamnă, leliţă Ioană,/ să umblu din cramă-n cramă”. Oare cine a 
considerat acest cântec reprezentativ? Situaţia în cauză ar trebui 
să ne ridice tuturor mari semne de întrebare cu privire la valorile 
pe care le promovăm în comunitatea noastră.
 Instruirea cât mai cuprinzătoare a devenit o necesitate 
de netăgăduit în societatea contemporană. Locurile de muncă nu 
pot fi nici create, nici ocupate de către oricine, iar fără un nivel 
profesional şi cultural adecvat riscăm să fim marginalizaţi. Sta-
tisticile spun că din zece persoane, doar una are reale aptitudini 
şi calităăi de întreprinzător. Dacă nu sunt însoţite de o pregătire 
corespunzătoare vor fi însă în zadar, deoarece pentru a pune pe 
picioare o afacere trebuie să ai, pe lângă iniţiativă şi curaj, ca-
pacitatea de a organiza şi conduce, pe scurt, trebuie să fii un re-
alizator. Nu întâmplător, azi, milioane de români nu au un loc 
de muncă în ţară şi s-au risipit în lume pentru o bucată de pâine. 
Nu întâmplător, majoritatea emigranţilor români sunt angajaţi 
la munci care nu necesită calificare, ca să nu mai pomenim de 
cerşetorii şi hoţii care au speriat Europa. Mulţi dintre cei plecaţi 
şi-au distrus familiile, şi-au neglijat sau abandonat copiii, iar 
consecinţele sunt dintre cele mai grave si dureroase.
 Ce-i de făcut? Soluţia este formarea prin educaţie şi 
instruire a cât mai mulţi  oameni întreprinzători şi pricepuţi. Ar 
trebui să fie prioritatea noastră absolută, deoarece avem nevoie 
disperată de ei. Ne lipsesc mai ales manageri competenţi care să 
organizeze şi să conducă activităţile economice, asigurând printr-
o activitate corectă şi eficientă locuri de munca şi câştiguri adec-
vate pentru toţi – întreprinzători şi angajaţi. Sintagma prin noi 
înşine conturează o cale pe care e cazul să ne angajăm, pentru ca 
atât noi cât şi urmaşii noştri să beneficiem de ceea ce ne-a lăsat 
Dumnezeu. Înaintaşii noştri s-au instruit adesea pe meleaguri 
străine, dar au considerat că au datoria să-şi aducă obolul personal 
la ridicarea materială şi spirituală a neamului şi ţării lor. Această 
nobilă sarcină ne revine acum nouă, în special celor tineri, cărora 
ţara noastră le oferă poate prea puţin, dar în care ne punem atâta 
speranţă. 
 Valorificarea capacităţilor înnăscute şi dobândite pentru 
a obţine rezultate concrete dă măsura existenţei umane. Cel mai 
mult contează faptele şi este important în viaţă să fim actori şi 
realizatori, nu simpli spectatori. Constatarea filosofului german 
Fichte, „Acţiune! Acţiune! Iată pentru ce trăim”, ar trebui să o 
înţelegem drept îndemn. Munca şi creativitatea sunt premisele 
progresului. 

*  *  *
În spiritul celor afirmate până acum, vă propun o scurtă prezen-
tare a instituţiilor şi organizaţiilor culturale din Săcele, a o-
biectivelor pe care şi le-au stabilit, a realizărilor pe care le-au avut 
şi, nu în ultimul rând, a îmbunătăţirilor necesare pentru a avea 
o contribuţie satisfăcătoare la ridicarea gradului de civilizaţie şi 
prosperitate în cadrul comunităţii.

            ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român – Despărţământul „Fraţii 
Popeea” Săcele are înscrise douăsprezece puncte în programul 
de activităţi pe 2012. Dintre acestea doar cinci sunt manifestări 

cultural-educative şi s-au realizat efectiv trei: - comemorarea 
lui Mihai Eminescu pe 15 ianuarie, la bustul poetului din parc; 
- şedinţa aniversară a Unirii Principatelor Române pe 24 ianu-
arie şi colindele ansamblului folcloric „Junii Cetăţii” de la Rupea 
cu ocazia Sărbătorii Crăciunului. Celelalte şapte puncte din pro-
gramul de activităţi se referă fie la probleme administrative, fie 
la organizarea unor mese festive şi deplasări pentru câţiva, foarte 
puţini membri ai Despărţământului, consideraţi „reprezentativi”. 
În Planul Managerial pentru patru ani, Asociaţiunea Astra 
şi-a fixat obiective generoase: -înfiinţarea corului mixt „As-
tra”; - înfiinţarea a două formaţii de dansuri populare („Căluşul 
săcelean” şi „Hora mocănească”) şi  a unei formaţii de balet 
clasic şi contemporan; - organizarea unei expoziţii permanente de 
pictură, grafică şi sculptură „Talente săcelene”; - înfiinţarea cena-
clului literar „Ecouri” şi a unui Club al Ideilor, pe diferite teme de 
larg interes. În momentul de faţă, totul se află în stadiul de intenţie 
şi avem motive să ne temem că va rămâne doar atât.
 Ar fi de dorit ca membrii Asociaţiunii să fie mai activi, 
având în vedere că, în cel mai fericit caz, la acţiunile pe care le 
organizează participă doar jumătate dintre ei. În general, ASTRA 
ar trebui să treacă la acţiune, eventual să-şi propună mai puţine, 
dar să realizeze, în sfârşit, ceva. Continuă să invite formaţii artis-
tice din alte părţi, să dea mese de protocol şi să trimită delegaţii 
în loc să încurajeze realizatorii de cultură locali şi să organizeze 
manifestări care să atragă, să satisfacă şi să educe un public larg şi 
variat. Oare obiectivul şi preocuparea de bază a Asociaţiunii tre-
buie să fie atragerea de fonduri cu destinaţii neprecizate, acţiune  
prevăzută în fruntea Programului Managerial?! Refacerea Re-
gulamentului de funcţionare al Despărţământului ar clarifica şi 
rezolva poate o parte dintre multele probleme şi nu mai trebuie 
amânată. Este bine că acest Despărţământ există, însă nu este su-
ficient. Ne dorim manifestări şi rezultate concrete de interes gen-
eral. 

 Asociaţia cultural-sportivă IZVORUL Săcele a realizat în 
cursul anului 2012 câteva acţiuni notabile: - editarea trimestrială 
a revistei Plaiuri Săcelene în câte 300 de exemplare; - difuzarea 
revistei Plaiuri Săcelene la cei aproximativ 250 de abonaţi şi la o 
serie de instituţii culturale; - susţinerea editării şi difuzării cărţii 
Prof. Univ. Dr. Dimitrie Cazacu O carte pentru săcelenii mei; 
- organizarea concursului de schi alpin „Memorialul Ion Toci-
tu”; - simpozionul dedicat centenarului Prof. Ion Tocitu; - balul 
mocanilor; - crosul de vară „Izvorul”. În plus, Asociaţia a par-
ticipat la acţiunile organizate de instituţiile Municipiului Săcele, 
de Muzeul Etnografic Braşov, de locuitorii străzii Mocanilor, de 
Comitetul de înfrăţire Vire – Săcele etc. 
 Salutăm aceste realizări şi credem că ar fi bine dacă pen-
tru viitor Asociaţia Izvorul ar avea în vedere: - lărgirea cercu-
lui de membri prin atragerea, în special, a locuitorilor din Baciu, 
Turcheş şi Cernatu, care în prezent sunt mai puţin reprezentaţi 
în Asociaţie; - înfiinţarea în Revista Plaiuri Săcelene a unor 
rubrici permanente cu probleme economice, sociale, admi-
nistrative şi atragerea unor colaboratori profesionişti pentru 
aceste domenii; - actualizarea Statutului Asociaţiei; - rezolva-
rea problemei spaţiului pentru un sediu al Asociaţiei „Izvorul” 
în cadrul Centrului Cultural al Municipiului; - organizarea 
unor secţiuni pe diverse domenii în cadrul Asociaţiei cu res- 
ponsabili şi programe proprii; - înfiinţarea unui program spe-
cial pentru educarea şi instruirea comunităţii din Gârcini.

 Dat fiind caracterul multietnic al Săcelelor, ambele 
asociaţii, ASTRA şi IZVORUL, ar trebui să includă în programul 
lor acţiuni pentru mai buna cunoaştere a problemelor fiecărei etnii, 
pentru stabilirea unor obiective comune şi cultivarea solidarităţii 
între toţi cetăţenii localităţii. Şansele de realizare sunt mult mai 
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mari când într-o comunitate, indiferent de componenţa ei, obiec-
tivele sunt comune.

 Până în 1990, în Săcele au existat câteva spaţii unde 
se desfăşurau activităţi cultural-educative. Pe fondul lipsei de 
preocupare a celor responsabili şi a primatului intereselor perso-
nale, în momentul de faţă, Căminul Cultural din Baciu, Cinemato-
graful din Cernatu, Sala de Spectacole 6 Martie (Szabo) şi Sala 
de Spectacole a Clubului Electroprecizia nu mai sunt destinate 
culturii. Nu mai există locuri special amenajate pentru a prezenta 
săcelenilor o piesă de teatru, un film, un concert sau un spectacol 
folcloric şi la nevoie se recurge la improvizaţii total inadecvate.
În anul 2009, pe linia unor restructurări s-au dezafectat spaţiile 
Liceului de Construcţii din Săcele, b-dul G. Moroianu, nr. 17. De 
atunci, Primăria Municipiului susţine că va da spaţiilor respective 
destinaţia de Centru Multicultural şi Educaţional al Săcelelor. 
S-au făcut la un moment dat demersuri pentru accesarea de fon-
duri europene, dar documentaţia a fost necorespunzătoare. Am 
primit recent informaţii de la Polul de Creştere Braşov (din care 
face parte şi Săcele) că proiectul CME Săcele se va depune la 
sfârşitul lunii martie, anul curent, spre finanţare prin Programul 

Operaţional Regional – Axa I – Poli de Creştere şi este prevăzut 
în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltarea 
a Polului de Creştere Braşov. Din momentul aprobării proiectu-
lui (5-6 luni) implementarea va dura 24 de luni, deci dacă va fi 
aprobat şi totul va merge conform planificării, la jumătatea anului 
2015, CME va fi dat în funcţiune. Finanţarea este 98% fonduri 
nerambursabile (POR, AXA I) şi 2% cofinanţare Primăria Săcele. 
Proiectul prevede amenajarea şi organizarea spaţiilor existente 
pentru diferite activităăi cultural-educative şi construcţia unei săli 
de spectacole cu 300 de locuri.

*  *  *
 Scriam la începutul acestui articol că a face bine nu se 
rezumă la a nu face rău. Am de asemenea convingerea că a nu 
face bine poate favoriza răul, deoarece  condiţia ca răul să triumfe 
este ca oamenii de bună credinţă să stea de-o parte. Amintesc de 
aceea tuturor celor care îţi doresc să trăiască într-o societate a 
bunului simţ şi a bunului gust că idealurile nu se realizează prin 
vorbe frumoase, ci prin fapte.

Traian Florea
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-am aşteptat, a venit, a trecut.
Nu, nu cred că aţi ghicit.
E vorba despre bal, Balul Plăcintelor. Organizat de 

Asociaţia Cultural-Sportivă „Izvorul”, a ajuns la a 17-a ediţie, 
după revoluţie.
 Aşa cum, cu îngrijorare spunea prof. Radu Colţ în cu-
vântul de deschidere, este unul dintre puţinele evenimente 
tradiţionale de conexiune pentru comunitatea săceleană, care se 
mai păstrează.
 Am spus, câteva impresii. Am să încerc să nu fiu prolixă, 
incoerentă pentru că nu vreau să uit nimic. Ce să aleg, ce să las, 
cu ce să-ncep?
 Că a fost aşteptat, că lumea s-a bucurat să participe, a 
fost eleganţa şi buna-dispoziţie a participanţilor.
 Cei din comitetul de organizare ne-au răsfăţat şi anul 
acesta, ca şi altădată, cu gingaşele orhidee oferite doamnelor, iar 
domnii au fost recompensaţi cu o palincă tare, bună, care a de-
schis pofta de mâncare şi cheful de petrecere.
 Păcat că participanţii, mocanii, veritabilii mocani, sunt 
din ce în ce mai puţini. Cei care-au fost, n-au ce regreta, vor mai 
veni.
 Domnului primar o să-i pară rău că nici anul acesta n-a 
putut fi disponibil. Ar fi avut ocazia să fie mândru de săcelenii lui.
Binecuvântarea a dat-o părintele Raul Şerban care, îmbrăcat în 
costum mocănesc, alături de întreaga familie – soţia, fetiţă şi socri 
– a făcut o notă distinctă, mocănească şi a sugerat ca la alte ediţii 
să fie cât mai multe perechi astfel îmbrăcate.
 Locaţia – restaurantul „Hanul Mocănesc” – o sală mare, 
elegantă, luminoasă, alunecătoare. Mesele, frumos aranjate, 
distanţate, cu superbe aranjamente florale. Nu putea fi vorba de 
aglomeraţie. Era loc pentru toţi participanţii prinşi în horă la un 
moment dat. Vorba ceea: 400 de metri pătraţi pentru 100 de per-
soane.
 Meniul, prea scump şi sărăcăcios – o gustare foarte 
aglomerată, abundentă în şuncă de tot felul, doar eram la Lefru-
marin.
 Plăcinta – motivul balului – altă dată regină, acum a 
fost execrabilă; urâtă, îi plângeai de milă în farfurie. Necoaptă, 
îmbibată în ulei, palidă, obosită şi cu brânză mult prea sărată. 
Mulţi n-au avut curajul s-o atingă.

 Cred – părerea mea – că organizatorii, după ce îi învaţă pe 
unii să facă plăcinte, prea uşor şi nemotivat schimbă locaţia. Să fi 
optat doar pentru frumuseţea şi lejeritatea sălii?
 După bietele plăcinte, a urmat peştele foarte bine ascuns 
într-un strat gros, prea gros, de pesmet.
 Şi, în sfârşit, friptura – aproape acceptabilă, dar rece. 
Noroc cu vinul, adus de organizatori, de bună calitate şi mereu 
rece.
 Dar muzica – muzica a fost de excepţie, a salvat totul. 
Formaţia Ardealul, sunt adevărat profesionişti. Solistul Marius 
Vrânceanu a ştiut să antreneze, să deschidă şi să menţină cheful 
de dans. S-a cântat de toate, s-a dansat de toate. De la elegantele 
valsuri şi tangouri la năbădăioasele sârbe, hore, brău, ciobănaş, 
alunelu’, chiar şi focosul ceardaş şi altele. Ce mai, a fost distracţie 
cool, frenezia a cuprins pe toată lumea, indiferent de vârstă. 
Dar, cei mai câştigaţi au fost tinerii, care ne-au încântat cu atâta 
frumuseţe, eleganţă şi inepuizabilă energie. I-am invidiat şi i-am 
admirat pentru frumuseţea şi tinereţea lor. Dacă altădată ringul de 
dans era mai mult feminin, anul acesta au predominat perechile.
 Şi, ca şi altădată – concursurile şi tombola. Concursurile 
au fost finalizate cu diplome. Cele zece perechi înscrise la con-
cursul de dans au pus juriul în dificultate. Toţi au fost buni, dar au 
fost nominalizaţi cu diplome pentru primele trei locuri perechile: 
Ovesea Octavian şi Luminiţa Hurlup, familia Lukaci Mihai şi fa-
milia Dumitrescu Sorin, iar domnul Daradics Joji a luat premiu 
pentru „az a szep” – ceardaş profesional.
 Mai nou, nimic nu se face fără sponsori. Cei care au spon-
sorizat şi au contribuit la buna organizare şi desfăşurare a balului
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au fost: Hermenean Sorin, Şonca Dănuţ şi Grigori Ioan, direc-
tori de firmă. Ei au primit diplome de onoare. Le mulţumim şi le 
dorim prosperitate în afaceri.
 Tombola a avut doar obiecte de artizanat confecţionate 
de talentaţi meşteri săceleni, obiecte ce s-au bucurat de aprecierea 
câştigătorilor.
 Deosebit de importantă, pusă strategic la intrare, a fost 
expoziţia de fotografii, excelent executate şi aranjate, de valorosul 
arhitect săcelean Dan Median. O expoziţie frumoasă ca o sală de 
pictură florentină. Fotografiile au reînviat persoane şi personalităţi, 
oameni harnici şi înţelepţi, curaţi trupeşte şi sufleteşte, cu costu-
mele lor mocăneşti, cu case, porţi, acareturi, biserici, turme de oi 
– o adevărată monografie în imagini – mărturie pentru cei ce vin 

despre cei ce au fost. 
 Rupt parcă din expoziţie a fost frumosul şi valorosul pli-
ant cu costume şi portrete de mocani – unii, soţi, taţi, fraţi, moşi 
şi strămoşi ai celor prezenţi. Oferite fiecărui participant, plian-
tele ar trebui înţelese ca un fel de testament, de îndemn a nu uita 
tradiţiile şi de a păstra mândria de fii ai acestor meleaguri.
 Cu bune şi mai puţin bune, mulţumim organizatorilor. 
Nu-i uşor să-i mulţumeşti pe toţi, să fii la înălţimea tuturor 
pretenţioşilor, nici să te lupţi cu metehnele patronilor de restau-
rante.
 Am să închei cum am început: a fost, a trcut. A fost Balul 
Plăcintelor, ediţia 2013.

Prof. Lucia Taraş

a invitaţia preşedintelui Asociaţiei Culturale „Parcova-
Nova”, domnul Ion Bâlba, dar şi a domnului Constantin 
Cojocaru, primarul municipiului Edineţ, din Republica 

Moldova, o delegaţie a despărţământului ASTRA „Fraţii Popeea” 
de la Săcele a efectuat o vizită de prietenie în Basarabia, în ul-
timele zile ale lunii august 2012. Filmul acestei călătorii e unul 
normal şi plin de plăcute amintiri şi învăţăminte. 
 Duminică 26 august.
 Este ora 8. Părăsim Săcelele în automobilul confortabil 
al domnului profesor universitar dr. Gheorghe Munteanu. Cu noi 
se află şi economistul Ion Vrabie. La Zizin ni se alătură juristul 
Mircea Şoană, călăuza noastră principală la acest drum. Afară 
este foarte cald. 
 Căldura toridă muşcă încă cu tiranie din confortul coti-
dian la care râvnesc oamenii. În maşină e totuşi bine. La prânz, 
poposim la hanul „Trei iazuri” de lângă Iaşi. E din ce în ce mai 
cald. Vara îşi trăieşte cu lăcomie ultimele zile. De la Botoşani, o 
cotim spre Prut. La Stânca-Costeşti trecem, fără probleme, punc-
tul de frontieră şi … iată-ne în Republica Moldova. Şosele … aşa-
şi-aşa. Edineţ. Curiozitatea noastră este o constantă a călătoriei la 
vecini, fraţii noştri. Eu intru pentru a şaptea oară în republică, pe 
când companionii mei o fac în premieră absolută. Oraşul acesta 
din nordul Republicii Moldova ne place de la bun început, pentru 
că se scaldă în multă vredeaţă, are cum s-ar zice, plămâni sănătoşi 
şi o arhitectură interesantă amintind de utile îndeletniciri şi mai 
ales de importante căi ale negoţului din vechime. 
 Aflăm că prima atestare istorică a localităţii Edineţ 
datează de la 15 cireşar 1431, când o „gramată” a domnitoru-
lui Alexandru cel Bun îl investea aici stăpân pe „dumnealui Pan 
Cupcici” iar pe la 1812, cu puţin timp înainte de „dezlipire”,: „fa-
milia boierului Mavrocordat se afla cu 750 fălci de pământ arabil, 
900 fălci de fâneaţă, 800 fălci de păşune şi 400 fălci de ‹pământ 
îngrădit›”. 
 Încă de la 1859 era prezentă aici o şcoală profesională 
evreiască. La 1870 se construieşte biserica „Sf. Vasile” şi prima 
şcoală primară particulară. Între timp s-au mai deschis şi alte şcoli 
şi un vestit seminar. Pe la 1890 deja fiinţa un spital cu 18 paturi. 
În anul 1911, la Edineţ, se deschide o fabrică de săpun. Locali-
tatea avea pe-atunci 14.561 locuitori. Astăzi municipiul Edineţ a 
ajuns la aproape 20.000. Ne-am anunţat gazdele din timp că vom 

sosi în jurul orei 18,00. Şi, ca să arătăm că suntem cu adevărat 
„europeni” parcăm în faţa Primăriei pe la ora 17,50. Paznicul nu 
ştie nimic. Răspunde sec şi sobru la întrebările noastre. Însă, cu 
ajutorul telefonului mobil aflăm repede că domnul primar Cojo-
caru are o „hibă” cu automobilul, undeva pe la Chişinău, şi-şi 
cere scuzele de rigoare anunţându-ne că vom fi cazaţi la hotel 
„Paradis”. Aha, „vom trăi ca-n vis …”, apuc eu să bâigui, ca pen-
tru mine. În acelaşi timp „aterizează” dintr-o maşină, grăbit, pri-
etenul meu Vanea Bâlba şi imediat ne conduce la locul de cazare. 
Ajunşi în „Paradis” ne întâlnim cu simpatica noastră cunoştinţă 
domnul Corneliu Filip de la Botoşani, domnia sa fiind un cu-
noscut corespondent şi comentator de presă la radio „România 
actualităţi”. Ciocnim un pahar cu vin negru într-un cochet chioşc 
aflat în gradina „Paradisului”. Aici facem cunoştinţă cu membrii 
unei alte delegaţii sosite din România, de la Râmnicu Sărat, oraş 
înfrăţit cu Edineţul, având în frunte pe dl. economist Ştefan D. 
Popa, o persoană prezentabilă, cu un şarm aparte. Discutăm. 
 Aflăm că domnia sa a ajutat, în numele „Ligii Culturale 
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni” (fondată la 1880) şi 
al conducerii Primăriei de la Râmnicu Sărat, municipalitatea de 
la Edineţ prin remarcabile donaţii de interes edilitar-gospoderesc 
şi cultural. Bravo! Asemenea oameni serioşi, buni români, merită 
elogiul şi respectul întregii naţiuni.
 Seara, facem o scurtă plimbare prin oraş pentru a-l 
cunoaşte. Constatăm că localitatea Edineţ are o arhitectură 
deosebită, în sensul că centrul este traversat de două mari artere 
principale şi paralele (identice), străjuite de arbori falnici de-a 
dreptul seculari. Ajungem în Piaţa Centrală şi admirăm statuia 
impunătoare a voievodului Ştefan cel Mare, croită pe un piede-
stal. Albă şi frumos lucrată, monumentul e un simbol peren al 
neatârnării şi demnităţii moldovenilor şi al românilor de pretutin-
deni. Căldură mare, monşer! Peste noapte transpirăm zdravăn, ca 
la … saună.  Spre ziuă însă, … surpriză! Începe să plouă. Seceta 
a luat sfârşit?!  Localnicii vor crede probabil că noi le-am adus 
ploaia şi odată cu ea belşugul roadelor. Nu-i rău … 
 Luni 27 august.
 Este Ziua Independenţei Republicii Moldova. Adică, 
acum 21 de ani, în 1991, moldovenii de peste Prut „s-au rupt” din 
trupul Uniunii Sovietice şi s-au declarat independenţi.   
 Vorbim de-atunci de două state româneşti. Îmi vine în
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Moto:
„Românii câţi să află lăcuitori la
Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la
Maramoroşu de la un loc sîntu cu
moldovenii şi cu toţii de la Râm se trag …”

Grigore Ureche
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minte butatda aia cu RDG (adică Republica „Deocamdată” 
Germană). În Moldova de peste Prut se vorbeşte una şi aceeaşi 
limbă botezată când „moldovenească”, când „română”! Dum-
nezeu ştie ce-o mai fi în capul unora!? Noi rămânem la ale no-
astre. Aşa-zisa limbă „moldovenească” este un glotonim (limbă 
necultivată) şi nu o limbă literară, este un subdialect (grai) ce se 
include în limba română unitară şi litarară clădită prin secole de 
popor şi cizelată de factorii de cultură (scriitorii în primul rând) 
din toate provinciile locuite constant de români. În fine, vorba lui 
Caragiale … „Dar nu e vreme de discuţii filologice …” Noi sun-
tem oaspeţii primarului de la Edineţ şi lucrul acesta ne onorează 
şi ne obligă la decenţă şi normalitate în faţa gazdelor. 
 Ora 9,00. Începe mitingul solemn consacrat Zilei 
Independenţei. În Piaţa Ştefan cel Mare, grupuri-grupuri sosesc 
delegaţiile oraşului şi raionului frumos înveşmântate purtând 
coşuri cu flori pe care le depun la monumentul marelui Ştefan al 
Moldovei şi al Nostru, atletul creştinităţii şi, alături de Eminescu, 
simbol al demnităţii româneşti. Şi noi procurăm un minunat ase-
menea coş de la florăria oraşului care era deschisă cu mult înainte 
de ora 7 dimineaţa! Zărim în preajmă armată şi poliţie în uni-
forma de gală. Lume multă. Nicio slujbă religioasă, niciun preot 
de faţă. Mesajele de salut. Noi prezentăm, la rându-ne, Mesajul 
Consiliului Judeţean Braşov semnat de domnii Mihai Lucian 
Pascu – vicepreşedinte şi Constantin Zavarache – consilier. Din 
document se desprinde clar ideea colaborării pe viitor în direcţia 
apropierii pe diverse planuri între localitatea Edineţ şi localităţi 
din judeţul Braşov sub îndemnul: „Braşovul sprijină eforturile de 
integrare ale comunităţii de la Edineţ” nutrind speranţa că într-
un viitor nu prea îndepărtat să primim vizita unei delegaţii de 
la Edineţ la Braşov în cadrul unui schimb de experienţă profi-
tabil pentru ambele părţi. Domnul Cojocaru a răspuns, ulterior, 
la rându-i printr-un „Mesaj de salut şi mulţumire” arătându-se 
de acord cu lucrul acesta, în condiţiile oferite de partea română. 
Aşadar, fraţii se înţeleg bine dacă nu ţin seama de cei care-i 
dezbină. Ploaia nu ne dă pace. Aci stă, aci se porneşte iar. Plouă 
de-a dreptul mocăneşte. Ne revedem, într-o atmosferă deosebit 
de cordială, cu prietenele noastre, Tatiana Lupu - preşedintele 
despărţământului „Pan Halippa” Edineţ şi Ioana Ciumac, expert 
în predarea limbilor străine, distinsele doamne care ne-au însoţit 
permanent în sejurul nostru da la Edineţ şi cărora le mulţumim şi 
pe această cale. Ne-am făcut apoi noi cunoştinţe agreabile, cum 
ar fi plăcuta şi serviabila doamnă Galina Mosoric, dirigintele 
Poştei locale, dl. Vitalie (Iuri) Sorocan – director la sectorul apă-
canal, dl. Alexandru Todorciuc – peisagist, sau d-na Rodica Popa 
– şefa culturii de la raion. Ne împrietenim cu dl. Nicolae Horia, 
profesor universitar, economist şi antrenor internaţional la volei, 
stabilit la Chişinău, dar originar de la Edineţ. Oameni minunaţi 
cu care ne întreţinem cordial. Alături de noi este şi mai vechea 
noastră cunoştinţă d-na Rodelia Vasilcov, viceprimar la Edineţ şi 
mama lui Adrian Vasilcov student la drept în cadrul Universităţii 
„Transilvania” de la Braşov, prezent şi el la manifestare. Cu multă 
plăcere luăm parte la dezvelirea plăcii comemorative „Pan Halip-
pa” fixată pe clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” cu 
limba de predare rusă. De subliniat că Edineţ are nu mai puţin 
de cinci licee teoretice (trei cu limba de predare română, unul cu 
limba de predare rusă şi unul cu limba de predare ucraineană). 
 Am aflat, de asemenea, că oraşul deţine o Bibliotecă 
Publică cu puţine volume în limba română dar cu un număr de 
vreo … 18 angajaţi! Pe la noi ... economii şi … iar economii … la 
cultură! 
 O, Doamne! La ora prânzului ajungem la poştă unde se 
lansează vederea „Lupoaica cu Romulus şi Remus”, dovadă clară 
că atât la Edineţ cât şi la vecinii de la Parcova conştiinţa originii 
noastre latine, comune, e încă vie în continuare. Şi la Edineţ şi la 
Săcele există câte o „Lupoaică”. Ce-ar fi să le facem cunoştinţă?! 

Ne simţim bine. Suntem invitaţi la restaurantul „Gurman” unde 
are loc masa festivă în prezenţa notabilităţilor din oraş şi raion şi 
bineînţeles a celor două delegaţii din România.  Eticheta este la 
ea acasă. Toasturi, clinchete de pahare şi multă, multă voie bună. 
Fraţii se simt excelent alături de fraţi. Valorile comune îi leagă 
apropiindu-i volens-nolens. 
 La ora 15,00 participăm la vernisajul Taberei internaţionale 
de vară „Parcova-Nova” al cărei suflet este prietenul nostru Ion 
(Vanea) Bâlba, un luptător, un veritabil erou în viaţă care a făcut 
din localitatea sa natală Parcova (Edineţ-Hotin) o adevărată punte 
de suflet revigorată de Astra, subliniind continuitatea  unităţii spir-
ituale a românilor de pretutindeni prin cultură. Am cunoscut acolo 
artişti plastici din mai multe ţări europene, inclusiv, din România, 
de la Iaşi. Mi-a făcut plăcere şi reîntîlnirea, după ani buni cu dl. 
Mihai Prepeliţă, artist plastic stabilit acum la Moscova, cu rude 
la noi, la Săcele. Iată cum apar punţile de legătură. Interesantă 
şi plină de învăţăminte a fost şi vizita la Muzeul Ţinutului Na-
tal care adăposteşte exponate extrem de interesante. La ora 17,00 
ploaia a stat şi suntem invitaţi să participăm la sfinţirea străzii 
„Independenţei”. Aici îl cunoaştem pe foarte tânărul preot, 
părintele Sergiu, căruia îi oferim câteva cărţi legate cu tricolo-
rul nostru, o parte dintre cărţile oferite de părintele Raul Valer 
Şerban de la Săcele. Din cauza vremii nefavorabile, spectacolul 
artistic nu mai are loc în aer liber, ci la Casa de cultură, un edificiu 
cu vreo 450-500 de locuri. Până când începe serbarea vizităm, 
în compania doamnelor Tatiana şi Ioana, formidabilul Parc nat-
ural (cca 50 de ha) al municipiului Edineţ. La intrare, oarecum 
izolată, dăm peste o statuie, în mărime naturală, a lui Vladimir 
Ilici, parcă ruşinându-se că a mai rămas în picioare în lumea de 
astăzi. Ce să-i faci? … Istoria e istorie şi lumea o gândeşte aşa 
cum vrea în diferitele ei etape. O altă statuie, în interiorul par-
cului, privecheată de „focul veşnic şi sacru” e aceea a „Patriei-
Mamă” care i-a însufleţit pe combatanţi în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei. Nimic nu se uită aici. Începe spectacolul, prin 
excelenţă folcloric. O revărsare de tinereţe şi frumuseţe. Sala e 
arhiplină. Sunt prezente toate vârstele, de toate naţionalităţile care 
locuiesc în raion. Cântece, dansuri, obiceiuri… Într-un cuvânt, 
cartea de vizită a raionului Edineţ. Câtă tinereţe, fără bătrâneţe, 
câtă pasiune şi demnitate în a-ţi apăra valorile moştenite. Timp de 
aproape patru ceasuri suntem de-a dreptul fascinaţi de vitalitatea 
artistică, de-a dreptul cucernică, a zeci şi zeci de artişti amatori 
care-şi cinstesc creaţia lor populară, adică pe moşii şi strămoşii 
lor. Ne place şi demonstarţia de karate a unor sportivi de ispravă. 
Totul pregătit cu migală şi pasiune, aspectul pecuniar al „afacerii” 
nefăcându-se observat  … ca pe la noi!       
 Marţi 28 august.
 Ne înţelegem ca la ora 8 fix să-l vizităm pe domnul primar 
Cojocaru care ne primeşte la birou cu toată dragostea şi ne oferă 
una din ultimele sale cărţi „Dicţionarul de eponime”, iar noi îi 
înmânăm micile noastre atenţii. Se bucură mai ales pentru cele 
câteva cutii cu cărţi noi (105 titluri) pe care Biblioteca „George 
Bariţiu” ni le-a pus la dispoziţie. Foamea de carte românească de-
acolo pare a fi nepotolită! La noi, din păcate, tronează zicala: „Azi 
internetul vorbeşte” iar cartea … mai puţin (deocamdată!?). Cu 
amabilitate, domnul primar ne însoţeşte la Liceul Teoretic „Mi-
hai Eminescu” unde suntem aşteptaţi. Ne primeşte, emoţionată, 
doamna director Natalia Cojocaru. Ne cucereşte deviza astristă a 
liceului: „PER ASPERA AD ASTRA” („Prin greutăţi spre stele”). 
  Timp de aproape o oră are loc un dialog cu elevii şi cad-
rele didactice de aici. 
 Dl. prof. univ. dr. Gheorghe Munteanu vorbeşte 
convingător asistenţei despre Universitatea de la Braşov. Câţiva 
elevi isteţi, aşezaţi cu grijă în primul rând, pun întrebări perti-
nente. Eu aduc un elogiu limbii române şi „Împăratului” ei, Po-
etului nostru Naţional Mihai Emniescu. Îmi exprim bucuria că 
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ăcelenii au participat duminică, 3 februarie, la o festi-
vitate de comemorare a economistului, omului politic 
şi scriitorului George Moroianu, cu ocazia împlinirii a 

68 de ani de la moartea acestuia. Evenimentul a fost organizat de 
liceul săcelean al cărui patron este cel comemorat şi s-a desfăşurat 
la mormântul din cimitirul bisericii “Sf. Adormire” din Satulung. 
Au participat reprezentanţi ai Primăriei, administraţiei publice lo-
cale şi judeţene, elevi şi cadre didactice, precum şi săceleni care 
au ţinut să aducă şi pe această cale un omagiu marelui lor înaintaş.
 George Moroianu a avut o bogată activitate didactică 
universitară, fiind rector al Academiei de Înalte Studii Eco-
nomice din Cluj, dar s-a implicat, încă din tinereţe, în mişcarea 
de emancipare naţională a românilor ardeleni, participând şi la 
Conferinţa de Pace de la Paris, ca membru al delegaţiei României. 

După Unire, i-au fost 
încredinţate funcţii 
diplomatice în mari 
oraşe ale Europei, 
unde a reprezentat cu 
cinste şi devotament 
interesele naţionale. În 
plan cultural, George 
Moroianu este autorul 
a numeroase arti-
cole publicate în re-
vistele vremii, dar şi a câtorva cărţi, dintre care se remarcă prima 
monografie săceleana, apărută sub titlul “Chipuri din Sacele”, o 
admirabilă frescă socială şi spirituală a satelor săcelene din prima 

COMEMORARE  GEORGE  MOROIANU

S

această  instituţie de învăţământ şi cultură ne-a primit cu atâta de-
schidere şi afecţiune. Ne luăm rămas bun de la ospitalierele noas-
tre gazde şi ne continuăm periplul nostru prin interesantul pământ 
roditor al Basarabiei. Pe la ora prânzului ajungem la Bălţi. Oraşul 
arată bine. Noi suntem numai în trecere. Zăbovim totuşi câteva 
clipe în faţa Universităţii „Alecu Russo” de aici. Păcat că nu 
avem mai mult timp la dispoziţie (Călătorului îi şade bine cu dru-
mul). Pământul basarabean e negru ca pana corbului. Cumpărăm 
un harbuz (pepene) mărişor şi câteva kile de struguri negri ce 
ne fac cu ochiul de la marginea drumului. Pe la ora 17,00 ajun-
gem în sfârşit la Chişinău, capitala repubricii. E mare sărbătoare, 
„Sfânta Mărie” pe stil vechi. Ne instalăm confortabil la hotelul 
„Turist”, nu departe de centru. Facem cunoştinţă cu simpaticul 
domn Ilarion Ursu, om de afaceri, şi-l cunoaştem şi pe fiul dom-
niei sale, student, şi el foarte plăcut. Chişinăul, seara, e atractiv. 
Intenţionăm să ascultăm muzică populară rusescă la elegantul 
restaurant „Petru I.”, dar în seara respectivă n-aveau program fol-
cloric.  Păcat. Ajungem, în cele din urmă, la o primitoare pizze-
rie, unde ne simţim excelent. Ne  atrage atenţia, mai ales serviciul 
ireproşabil al tinerilor chelneri, probabil studenţi aflaţi în vacanţă. 
La parter serveau băieţii iar la etaj fetele. Minunat, parcă mai el-
egant ca pe la noi…
 Miercuri 29 august.
 Vizităm atractivul Parc al Chişinăului, splendida 
arteziană care dă o măreţie în plus obeliscului închinat marelui 
poet Puskin. Intrăm în vechea Catedrală şi ne fotografiem, pe 
rând, alături de busturile clasicilor literaturii române aliniaţi după 
criteriul: „pe un şir moldovenii”, „pe alt şir, adică faţă-n faţă, .. 
ceilalţi”... E bine că-i şi-aşa. 
 Pe stradă, prin magazine se vorbeşte, în egală măsură, 
atât ruseşte cât şi româneşte. N-am prea auzit însă glăsuindu-se 
„moldoveneşte” decât, pare-se, la Librăria Academiei de unde, în 
sfârşit, mi-am procurat „ciudăţenia” aia de se cheamă „Dicţionar 
moldovenesc-român” al unuia vasile stati (nu merită să i se scrie 
numele cu  majuscule!),  pseudo-savant  de  renume  „moldo-voro-
niano-comunist”  pe  care mi-am permis să-l gratulez cu un epitet 
neonorant în faţa unei doamne vânzătoare octogenară cu care, cei 
drept am convorbit în „moldoveneşte”, dumneaei făcându-l pe bi-
etul stati „mădular”, adică „academician”. Eu însă am înţeles alt-
ceva! … Este clar pentru noi faptul că, de o parte şi alta a Prutului 
se practică, de câtăva vreme, de către unii „neaveniţi”, un soi de 
diversiune păguboasă care are menirea de a-i învrăjbi pe româ-
ni cu ruşii şi ucrainenii răscolind meru şi mereu trecutul după 
cum le vine lor la socoteală!! În definitiv, locuitorii Basarabiei 
care aparţin celor trei etnii au una şi aceeaşi religie ortodoxă, un 
adevărat liant al convieţuirii lor paşnice. Au creat valori şi practici 
pe care nu arareori şi le-au împrumutat unii altora. Din partea cui 

vine „dihonia” respectivă, numai dracu’ ştie, fiindcă numai el are 
obrăznicia de a-şi băga, din când în când, coada acolo unde nu-i 
fierbe oala!! Nu-i de mirare că şi în Constituţia Republicii Moldo-
va, la articolul 13, se stipulează clar: „Limba de stat (oficială) în 
Republica Moldova este limba moldovenească scrisă cu caractere 
latine”. Să-i lăsăm totuşi pe specialiştii din domeniu ca ei să-şi 
spună ultimul cuvânt! 
 N-aş vrea să se înţeleagă, de către unii, că spusa noastră 
este o „imixtiune” în treburile interne ale Republicii Moldova. 
Doamne fereşte!  În rest, am observat că trotuarele Chişinăului 
sunt deteriorate binişor, iar în Piaţa Centrală, „iarmarocul mare”, 
domneşte o animaţie captivantă; vânzătorii îmbiindu-te să le cum-
peri marfa pentru care sunt dispuşi chiar să se tocmească (să ne-
gocieze). Preţurile sunt asemănătoare ca pe la noi. Cumpărătorii 
de acolo sunt însă ceva mai nevoiaşi. 
 La ora 12,00 suntem primiţi în audienţă de ÎPS Petru 
Păduraru, Mitropolit al Basarabiei şi Arhiepiscop al Chişinăului, 
Exarh al Plaiurilor. Îi înmânăm cele câteva cărţi aduse în dar şi, 
din partea preoţilor ortodocşi din cele şapte sate săcelene, sim-
bolic, oferim Sf. Mitropolii a Basarabiei o bancnotă cu chipul lui 
Eminescu. Îi dăruiesc cu plăcere ÎPS Sale cocarda mea tricoloră 
pe care am primit-o acum câţiva ani în Apuseni. 
 ÎPS Petru se bucură sincer şi transmite, prin intermediul 
nostru, următorul mesaj de suflet: „Vă trimitem Salutările noastre 
din Basarabia fraţilor noştri ardeleni. Dumnezeu să vă înzestreze 
cu mulţi ani”  † Petru, Mitropolit al Basarabiei, 29.08.2012.
 Joi 30 august.       
 Cu deosebită amabilitate, suntem conduşi la ieşirea din 
Chişinău de domnul Ilarion Ursu, întreprinzător, ospitaliera 
noastră gazdă de la hotel, care ne arată cu mândrie silueta unei noi 
biserici ortodoxe a românilor unde şi domnia sa a „pus umărul” 
întru înălţare şi veşnică pomenire. Felicitări!
 Părăsim, printre dealuri molcome, pământul sfinţit de 
jertfe şi patimi al Basarabiei odată cu numeroşii basarabeni, ti-
neri şi foarte tineri, care într-o caravană „uriaşă” de autovehi-
cule, de toate tipurile, şi-au isprăvit concediul şi acum se îndreptă 
spre locurile lor de muncă din Apus, „grăbiţi şi îngrijoraţi”, prin 
vama Albiţa-poartă de intrare în U.E. prin România noastră, dar 
graniţă impusă cândva românilor pe care şi noi o trecem alături 
de ei cu gândul şi speranţa că nu va mai dura mult până când 
metafora celor două lacrimi, „Chişinău” şi „Bucureşti”, din duio-
sul cântec al soţilor martiri Teodorovici, se vor şterge definitiv 
odată cu ştergerea hotarului, a acelui gard „nefiresc şi demodat”, 
care încă-i mai separă pe fraţii dornici deopotrivă de o alcătuire 
comună de interese şi vocaţii reciproc avantajoase.

Prof. Liviu Dârjan
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MEMORIALUL ION TOCITU -2013
EDIŢIA a 38 -a

ste o satisfacţie şi o mare bucurie, atunci când orga-
nizezi un eveniment şi constaţi că este foarte aşteptat, 
iar după desfăşurarea lui, toată lumea, participanţi şi 

spectatori sunt foarte multumiţi şi bucuroşi că au participat la o 
manifestare frumoasă şi foarte bine organizată.
 Aşa s-a întâmplat şi anul acesta, la ediţia cu numărul 38 
a tradiţionalului concurs de schi alpin “Memorial ION TOCITU 
– 2013”.
 Ca şi anul trecut, organizarea concursului a aparţinut 
Asociaţiei de Dezvoltare Locală   “ ORIZONTURI SĂCELENE” 
în colaborare cu Asociaţia Cultural - Sportivă “IZVORUL”.
 Spre deosebire de ediţiile anterioare, anul acesta organi-
zatorii au schimbat locul de desfăşurare. Dacă ediţiile anterioare 
s-au desfăşurat pe pârtia din Bolnoc, anul acesta concursul a fost 
organizat în Poiana Angelescu, în data de 
09 februarie. Motivele pentru care ediţia 
de anul acesta nu s-a mai organizat pe pâr-
tia din Bolnoc au fost:
 -Tradiţionala pârtie nu mai 
este în patrimoniu public. Această pârtie 
a fost parcelată şi atribuită unor persoane 
private în perioada 1997-2000. Dacă 
ar fi fost păstrată în domeniul public şi 
amenajată corespunzător, fiind deservită 
şi de telescaun, putea constitui oricând o 
alternativă între Predeal şi Poiana Braşov, 
pentru toţi turiştii care vin în perioada de 
iarnă  la munte pentru practicarea sporturi-

lor specifice acestui sezon.Nu avea de câştigat decât comunitatea 
săceleană, prin dezvoltarea turismului, conducând la dezvoltarea 
economică a oraşului.
 -Această pârtie nu beneficiază de niciun fel de amena-
jare, respectiv de un utilaj pentru bătut zăpada, care să permită o 
desfăşurare corespunzătoare şi în condiţii de siguranţă a concur-
sului.
 -Traseul pe lungimea pârtiei este total deteriorat, fiind 
brăzdat de şanţuri rezultate din tragerea cu caii a trunchiurilor 
de copaci tăiaţi ilegal de locuitorii din zona Baciu, str.Carierei. 
Aceste urme şi şleauri constituie un mare pericol pentru schiori, 
indiferent de vârstă, dar mai ales pentru copii.
 -Datorită construcţiilor care s-au ridicat în ultima perioadă, 
în baza unor autorizaţii acordate fără să se ţină cont şi de necesi-

tatea unui domeniu schiabil în zonă, acce-
sul pe schiuri la staţia de plecare a telesca-
unului, în condiţii corespunzătoare,este 
practic imposibil.
 În aceste condiţii, organizatorii au decis 
să organizeze această ediţie a concursului 
în Poiana Angelescu, pe pârtia denumită 
popular “pe Maţ”.
 Am beneficiat cu toţii şi de această dată 
de o zi deosebit de frumoasă şi pentru că 
tot ceea ce facem, o facem din suflet şi cu 
multă pasiune, ne-a ajutat şi Cel de Sus şi 
cu o zi înainte de concurs a nins, aşternând 
încă un strat de zăpadă proaspătă peste cel 
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upă ce, la începutul lui februarie, papa Benedict al XIV-
lea a uimit lumea cu hotărârea de a se retrage din frun-
tea Bisericii Catolice, prima retragere în viaţă în ultimii 

1000 de ani,credincioşii catolici din întreaga lume au aşteptat 
cu sufletul la gură alegerea de către conclavul celor 115 cardi-
nali a noului papă.  La puţin timp după ce fumul alb a ieşit pe 
coşul Capelei Sixtine, anunţând că noul lider al celor 1,2 miliarde 
de credincioşi catolici a fost ales, întreaga lume a aflat că noul 
Suveran Pontif al Bisericii Catolice este cardinalul argentinian 
Jorge Mario Bergoglio. Desemnarea sa drept succesor al Papei 
Benedict al XVI-lea a fost o surpriză, numele său neaflându-se pe 
lista de favoriţi vehiculată în ultimele zile. Alegerea Papei Fran-
cisc I, acesta fiind numele ales de către cardinalul argentinian, 
reprezintă o premieră, el fiind primul Suveran Pontif de origine 
sud-americană.
 După celebrul anunţ făcut de unul dintre cardinali, 
“Habemus Papam”, Papa Francisc I s-a adresat mulţimii de 
credincioşi adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, primele cuvinte ale 
noului Suveran Pontif fiind: “Cardinalii au venit să mă caute la 
capătul lumii”.
 Născut în anul 1936, într-o familie de origine italiană, 
papa Francisc I a studiat la seminarul teologic catolic din oraşul 
Villa Devoto, Apoi a intrat în Societatea Iezuită în martie 1958. 
A obţinut diploma de licenţă în Filosofie la Colegiul Máximo 

San José din San Miguel, apoi a 
predat Literatură şi Psihologie la 
Colegiul “Inmaculada” din Santa 
Fe şi la Colegiul “Salvador” din 
Buenos Aires.
 A fost hirotonit preot în 
decembrie 1969, după care a ab-
solvit Facultatea de Filosofie şi 
Teologie din San Miguel.
 În 1998, a fost numit Arhiepiscop de Buenos Aires, deve-
nind cardinal în 2001.
 Din punctul de vedere al gândirii teologice, Jorge Mario 
Bergoglio este considerat apropiat de organizaţia conservatoare 
laică Comuniune şi Eliberare, o mişcare afiliată Bisericii Roma-
no-Catolice.
 Cardinalul Bergoglio a avut poziţii împotriva avortului şi 
eutanasiei, condamnând homosexualitatea, conform canoanelor 
apostolice, deşi afirmă că persoanele homosexuale trebuie re-
spectate ca toţi ceilalţi. Bergoglio s-a opus legalizării căsătoriilor 
persoanelor de acelaşi sex în Argentina.
 Din punctul de vedere al gândirii sociale a Bisericii, Ber-
goglio pledează pentru ajutarea săracilor şi evidenţiază importanţa 
justiţiei sociale.

Revista “Plaiuri Săcelene”

D
UN NOU PAPĂ A FOST ALES LA VATICAN

jumătate a secolului XX.
 Toate aceste elemente au fost subliniate în alocuţiunile 
rostite cu prilejul comemorării de la începutul lui februarie de ca-
drele didactice organizatoare ale evenimentului. Au fost depuse, 
de asemenea, coroane de flori din partea Primăriei, Liceului 

“George Moroianu” şi asociaţiilor culturale săcelene “Izvorul” şi 
ASTRA-”Fraţii Popeea”, iar părinţii parohi Ioan Cornea şi Mir-
cea Leb au săvârşit o slujbă de pomenire.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”
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n perioada 17-22 februarie 2013 Braşovul şi alte pa-
tru localităţi (Predeal, Râşnov, Poiana Braşov şi 
Cheile Grădiştei) au găzduit Festivalul Olimpic al Ti-
neretului European. Aceasta a fost prima competiţie  

internaţională  de anvergură găzduită de România după mult timp, 
mai precis de la Universiada de vară din 1981. În privinţa spor-
turilor de iarnă, România nu a mai organizat aşa ceva din 
1951, când în Poiana Braşov au avut loc Jocurile Mondiale 
Universitare de Iarnă, iniţiate de blocul comunist.
 Actuala ediţie a festivalului a atras la start sportivi 
din 45 de ţări, care s-au întrecut pentru obţinerea medaliilor 
la opt sporturi de iarnă: schi alpin, schi fond, sărituri cu 
schiurile, patinaj viteză (short track), patinaj artistic, bia-
tlon, hochei pe gheaţă şi snowboarding.
 Întrecerile s-au desfă-
şurat pe baze sportive noi 
şi moderne, care au răspuns 
celor mai înalte exigenţe 
ale forurilor sportului olim-
pic internaţional: complexul 
sportiv de pe Valea Cărbunarii 
din Râşnov, pentru sărituri cu 
schiurile, Valea Râşnoavei din 
Predeal pentru schi fond, poli-
gonul de la Cheile Grădiştei, 
pentru biatlon, patinoarul din 
Poiana Braşov, pentru patinaj artistic, pârtiile din Poiană pentru 
schi alpin şi snowboarding şi patinoarul olimpic din Braşov, pen-
tru hochei pe gheaţă.
 La închiderea manifestării, România a ocupat un onorant 
loc 8, cu o medalie de aur (obţinută de Imre Emil la 1000 m short 
track) şi două medalii de argint (una obţinută de Buzas Dorottya 
la 6 km biatlon şi cealaltă tot de Imre Emil la 500 m short track).
Săcelenii au urmărit cu interes această manifestare sportivă 
internaţională, mai ales că la buna ei desfăşurare şi-au adus 
contribuţia şi sportivi, antrenori şi arbitri originari din localitatea 
noastră.
 La loc de frunte se află contribuţia domnului arhitect 
Nicolae Şerban care a proiectat întreaga bază sportivă pentru schi 
alpin,pârtiile şi amenajările care acum corespund celor mai mari 

exigenţe ale forurilor internaţionale de schi.
 Apoi, la întrecerile de schi alpin a concurat şi Alexandru 
Nicolescu. Alţi săceleni prezenţi pe pârtiile de concurs au fost: 
Nicolae Barbu şi Ştefan Petrea (antrenori), Vasile Stanciu, Gheor- 
ghe Secăreanu, Petre Curtz, Cătălin Movileanu (arbitri), Bianca 
Petrea (voluntar), Bogdan Barbu (deschizător de concurs).

 La sărituri cu schiurile 
Săcelele a fost reprezentat cu 
brio de Haralambie D. Vasili-
ca, Tatu R. Valentin, Mocăniţă
Alexandru. Torok Edu-
ard, Purice Buzescu Robert 
(concurenţi), Spulber Florin, 
Magdo Csaba, Teşileanu Con-
stantin şi Teşileanu Iuliana 
(antrenori).
  Pe pârtiile festi-
valului au putut fi văzuţi 
şi numeroşi suporteri şi 

susţinători ai sportivilor şi antrenorilor. Mari iubitori ai 
sporturilor de iarnă, lucru dovedit şi de concursurile orga-
nizate an de an pe pârtiile din zonă, spectatorii săcelenii au 
fost o prezenţă constantă la FOTE 2013: Vlad Medianu cu 
familia, Torok Alexandru, Vasile Costea, Nae Pasăre, Titi 
Perciog, Petrică Ghia, Gică Morcovescu, Ninel Eftimie. La 
Cheile Grădiştei, printre spectatori i-am distins pe Constan-

tin Vlădea, veteranul de 91 de ani, care a purtat flacăra olimpică 
la Râşnov, participant la Jocurile Olimpice de la Saint Moritz, 
1948, şi bun prieten cu profesorul săcelean Ion Tocitu, Dorinel 
Proca, Virgil Munteanu, Gabi Califariu şi Nicuşor Andrei, toţi cu 
legături strânse sau originari din Săcele.
 Putem să ne mândrim şi noi că FOTE 2013, această 
frumoasă manifestare sportivă internaţională, care a dus faima 
Braşovului, a purtat şi o mică amprentă săceleană, născută din 
bogata tradiţie sportivă a cestor meleaguri şi din dragostea pentru 
sport a urmaşilor mocanilor săceleni.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

Foto: Bazele sportive de la Râșnov și Cheile Grădiștei.

FOTE 2013 – UN SUCCES LA CARE AU CONTRIBUIT ŞI SĂCELENII

Î

existent. Totul a fost perfect.
 Au participat, pe categorii de vârstă, 67 de concurenţi, 
care au fost aplaudaţi de circa 150 de spectatori.
 Câştigătorii acestei ediţii au fost:
 Locul I: Cimpoaie Amalia; Ghitoc Irina; Cân-
dea Mihail;Pora Vlad;Barlan Denisa; Pădure Andrei; Gődri 
Luana;Tulban Matei;Cseh Renate; Kosma Hunor; Frăţila Cristi-
na; Dumitraşcu Andrei Lucian; Boroş Cosma Mirela; Butu Rareş; 
Ghitoc Rodica; Costache Marian; Stanciu Vasile; Damian Ale-
xandru.
 Locul II: Abrudan Sara; Dragomir Vlad; Bărdaş Oana; 
Abrudan David; Cioc Petra; Bulgărea Radu; Ardelean Vlad; Cioc 
Sofia; Kiss Alexandru; Bros Ciupercovici Adriana; Ursu Dragoş; 
Puskas Emil; Secăreanu Gheorghe.
 Locul III: Vasilescu Mara; David Diana; Ursu Tudor; 
Antohe Briana; ŢârleaVladimir; Popoviciu Mihai; Cimpoaie Ioa-
na; Vrabie Traian; Bulgărea Cătălin; Dumitrescu Andrei.
 Premiile au fost oferite de organizatori, respectiv 
Asociaţia de Dezvoltare Locală ”Orizonturi Săcelene”, Asociaţia 
Cultural-Sportivă’’Izvorul” Săcele şi sponsorul SC Kevin Inter-
national SRL, reprezentată prin dl.Bogdan Scurtu, dealerul firmei 

UVEX în Romania, care a premiat pe cei mai buni copii cu căşti 
şi ochelari de schi marca UVEX.
 Au fost acordate premii de participare tuturor participanţilor 
până la 19 ani şi premii în obiecte tuturor  câştigătorilor. 
Câştigătorii locurilor I,II si III au primit cupe,plachete şi diplome. 
De asemenea, au fost oferite diplome de onoare iniţiatorilor aces-
tui concurs tradiţional în Săcele, a cărei primă ediţie a fost iniţiată 
şi organizată de profesorul Mihai Nistor şi Munteanu Gheorghe, 
şi  veteranilor  acestei manifestări, respectiv Coliban Nicolae 
senior (91 ani), organizator, şi reprezentantului familiei Tocitu,      
fiul profesorului, dl. Viorel Tocitu
 A fost o zi superbă , o manifestare în aer liber bine 
organizată şi toată lumea s-a bucurat de mişcare în aer liber, voie 
bună şi sănătate.
 Noi, organizatorii acestei ediţii, respectiv Nicolae Co-
liban, Nicolae Barbu,Vasile Stanciu, Ştefan Petrea, Oncioiu Ma-
ria, Oncioiu Stelian mulţumim tuturor participanţilor, atât în con-
curs cât şi ca spectatori, şi îi aşteptăm în continuare şi la ediţiile 
următoare.

Nicolae Coliban



1 Alexandrescu Emil
2 Andronic Maria
3 Anton Alexandrina
4 Ardeleanu Adina
5 Arion Mircea
6 Balint Iuliu
7 Banciu Neculai
8 Bandi Şeitan Maria
9 Barbat Claudiu

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

61 Corfariu Iunian Onoriu
62 Cornea Ioan
63 Costache Ionuț
64 Cozma Corneliu
65 Crăcană Petru
66 Crăciunescu Dana
67 Croitoru Viorel
68 Damian Alexandru
69 Daneş Dumitru
70 Diaconescu Adrian
71 Dîrjan Liviu
72 Dopovecz Iuliu
73 Dragomir Dănuţ
74 Drăghici Valentin
75 Dumitrescu Sorin
76 Eftimie Bogdan
77 Eftimie Ioan
78 Ene Tudoran Anca
79 Ene Gheorghe
80 Faust Remus
81 Filipescu Adriana
82 Filipescu Dan
83 Filipescu Gheorghe
84 Filipescu Octavian
85 Flangea Roxana
86 Florea Traian
87 Florescu Gheorghe
88 Fodor Levente
89 Găitan Ovidiu
90 Georgescu Ioan
91 Ghia Petre
92 Ghişoiu Dorin
93 Ghiuţă Benone
94 Gîrceag Viorel
95 Grozea Gheorghe
96 Guiu Ştefan
97 Hermenean Sorin
98 Homorozean Gheorghe
99 Iacob Mădălin

100 Ionescu Aurora
101 Ionescu Ghe. Nae
102 Ionescu Ghe. Petre
103 Ionescu P. Gheorghe
104 Iordache Dumitru
105 Ivan Gheorghe
106 Jerău Gheorghe
107 Jinga Romulus
108 Jinga Victor
109 Jipa Virgil
110 Lăcătuş Mariana
111 Lăzărescu Elena
112 Leucuţa Cristina
113 Leşescu Mihai
114 Lipan Florin
115 Lukaci Mihai
116 Lungu Constantin
117 Lupu Florica
118 Lupu Nicolae
119 Manciulea Gelu
120 Manea Vasile

121 Măţărea Ovidiu
122 Median Susana
123 Median Traian
124 Median Valeriu
125 Mihaiu Aura
126 Miklos Levente
127 Mircioiu Lucian
128 Mircioiu Sebastian
129 Mitachi Emilia
130 Mocanu Elena
131 Modest Zamfir
132 Moldovan Ghia Roxana
133 Moraru Adrian
134 Moraru Florin
135 Moroianu Cantor Emilia
136 Moșoiu Alin
137 Munteanu Dan
138 Munteanu Gheorghe
139 Munteanu Gigi
140 Munteanu Livia
141 Munteanu Nicolae
142 Munteanu Ştefan
143 Munteanu Vasile
144 Munteanu Virgil
145 Muscalu Vasile
146 Nagy Gabor
147 Neacşu Lucian
148 Nechifor Constantin
149 Nechifor Septimiu
150 Necula Dan
151 Niculescu Gheorghe
152 Nistor Horia
153 Niţescu Romulus
154 Ognean Dorel
155 Ognean Luca
156 Oncioiu Maria
157 Oprin Gabriel
158 Ovesia Octavian
159 Pascu Liviu
160 Pastor Sanda
161 Pelin Matei Alina
162 Perciog Constantin
163 Perciog Gelu
164 Petrea Ştefan
165 Poenaru Lautenţiu
166 Poenaru Nuțu
167 Poenaru Ovidiu
168 Poenaru Roxana
169 Pop Olga
170 Popa Dumitru
171 Popa Florin
172 Posedaru Gheorghe
173 Primăvăruş Elena
174 Purcăroiu Nicolae
175 Rîşnoveanu Marius
176 Rîşnoveanu Mihai
177 Rîşnoveanu Paul
178 Rîşnoveanu Ştefan
179 Rîjnoveanu Dan
180 Robu Adrian

181 Roșculeț Claudiu
182 Sârbu Corneliu
183 Schläpfek Urs
184 Sîrbu Adriana
185 Slăbilă Gheorghe
186 Spiru Gheorghe
187 Stanciu Vasile
188 Stoea Gheorghe
189 Stoian Emilia
190 Stoica Stelian
191 Stroe Emil Jr.
192 Sabo Viorica
193 Szasz Sebeşi Paul
194 Şerban Eugen
195 Şerban Ioana
196 Șerban Nicolae
197 Şerban Raul
198 Şerban Valentin
199 Şerbu Adrian
200 Şerbu Andrei
201 Şerbu Iulian
202 Șorban Ștefan
203 Ştefănescu Constantin
204 Taraş Ioan
205 Taraş Mircea
206 Taraş Octavian
207 Taraş Răzvan
208 Taraş Emil
209 Tagarici Laurenţiu
210 Teacă Dorin
211 Teşileanu B. Barbu
212 Teşileanu Costin
213 Teșileanu Ghia Eugenia
214 Țâru Mihaela
215 Tocitu Viorel
216 Tudose Aurel
217 Tuian Radu
218 Ursu Nicolae
219 Ursuţ Gabriel
220 Vamoş Aurelia
221 Vlad Adriana
222 Voicescu Nicoleta
223 Voinea Dumitru
224 Voinea Emilian
225 Vrabie Cristina
226 Vrabie Ioan
227 Vrabie Decebal
228 Zamfir Bogdan
229 Zamfir Dan
230 Zangor Lucian
231 Zangor Traian
232 Zavarache Constantin
233 Zărnescu Ioan
234 Zbarcea Maria
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Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Gr.Şc.„Victor Jinga”.
http://www.izvorulsacele.ro/
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