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ANUL GEORGE MOROIANU (1870 – 1945)

PE  MARGINEA UNEI ANIVERSĂRI
-fragment -

        de Profesor George Moroianu

i acum câteva amintiri personale despre Casina Română 
din Braşov, despre cei care o frecventau pe vremuri şi 
despre relaţiile ce le aveam şi noi, cei din judeţul Braşov 

şi de-aiurea, cu această instituţiune.
 Se ştie că în fiecare Vineri este la Braşov târg mare 
săptămânal, la care vine lume multă din tot judeţul şi chiar din 
toată Ţara Bârsei şi de pe la Făgăraş.Preoţi şi învăţători de-ai 
noştri, notari, primari şi alţii din numeroase sate vizitau şi atunci, 
cum vizitează şi astăzi, la zilele de târg, Braşovul. Mulţi din ei 
se duceau după ce prânzeau la casina română, nu numai ca să 
citească ziare şi reviste sau să joace o partidă de billiard, de şah 
sau altceva, dar să mai audă şi ceva noutăţi politice de la noi din 
Ardeal şi de dincolo (deoarece casina era vizitată din când în când 
şi de fraţi de-ai noştri din Ţară, când se abăteau pe la Braşov) 
căci la casină s-a făcut totdeauna politică şi, mai ales înainte de 
războiu, se făcea la casină politică la toartă şi în casină se făcea 
mai sigur decât oriunde în altă parte, căci prin cafenele mai erau 
urechi streine, cari puteau asculta ce vorbeau Românii între ei, pe 
câtă vreme la casină, loc închis, discret şi sigur, se putea discuta 
în bună voie despre toate.
 Studenţii universitari din judeţul Braşov şi din toată Ţara 
Bârsei, când veneam vara acasă în vacanţam cea mare, în fieca-
re Vineri şi chiar peste săptămână, când mergeam la Braşov (şi 
mai ales noi, cei din Săcele, mergeam des căci de peste 40 de ani 
un tranvai cu aburi circula la fiecare oră între Satulung, Cernatu, 
Turcheş, Baciu şi Braşov) ne duceam la casina “noastră”, unde ne 
simţeam ca acasă şi eram în largul nostru. Aici se discuta în toată 
voia chestiile la ordinea zilei, chestii sociale, culturale şi, mai 
ales, politice, căci materie de vorbă, slavă Domnului, era destulă 
totdeauna. De n-ar fi fost decât numeroasele procese politice în-
dreptate împotriva oamenilor noştri publici şi ziarelor româneşti, 
de care nu trecea lună să nu se fi dezbătut unul, odinioară la curtea 
cu juraţi din Sibiu, care adeseori achita pe împricinaţi, şi mai 
târziu la curtea cu juraţi din Clujul şovin, unde autorităţile maghi-
are erau sigure de condamnarea acuzaţilor români.
 Câte figuri venerabile şi demne de respectul posterităţii 
nu defilează pe dinaintea ochilor mei sufleteşti, înduioşându-mă, 
când scriu aceste rânduri şi pe cari pare că le văd şezând în ju-
rul meselor de la casină citind ziare, bându-şi cafeaua, jucând 
o partidă de şah sau discutând. Pare că-i văd pe profesorii de 
la Şcoalele Centrale din Braşov, cari făceau slujbă pe o leafă 
modestă de o suta de fiorini pe lună, şi mai puţin, cu care-şi du-
ceau gospodăria în mod onorabil şi mai şi economiseau ca să-şi 
instruiască copiii pe la şcoli înalte.
 Iată, ici şedea Pandele Dima (mort la 
adânci bătrâneţe la Cluj), voinic şi masiv, cu 
firea lui liniştită, cu faţa-i încadrată de o barbă 
mare, cafenie şi cu vorba sacadată; dincolo, nei-
ca Niţă Popea – săcelean de-ai noştri – suflet bun 
şi larg, care gesticula mereu cu degetul arătător 
când vorbea. El ne făcea, în fiecare Duminică 
şi sărbătoare, lecţii de morală în sala cea mare 
a gimnaziului sau ne explica din când în când 
evanghelia din acea zi şi ne conducea la biserica 
Sfântul Nicolae însoţit şi de alţi profesori. Ce 
tradiţii frumoase româneşti şi creştineşti s-au 
păstrat până azi la aceste şcoale ale noastre din 
Braşov!

 Mai alături şedea, citind, profesorul de matematică 
şi franceză Bozoceanu cu mustaţa lui zburlită şi uitătura cam 
încruntată, aspru şi cam răstit când asculta pe elevi, cari îl cam 
ştiau de frică; în fond, însă, era un om bun şi drept. Apoi, pro-
fesorii Budiu, de latină şi greacă, Feneşeanu, de maghiară, ace-
sta, cu părul, barba şi mustaţa cănite, era originar de lângă Cluj, 
din Feneşul săsesc, Ipolit Ilasievici, din Bucovina, care până la 
bătrâneţe nu-şi pierduse cu totul accentual cam strein (german), 
cu care pronunţa româneasca, Lazar Nastasi, bucovinean şi dân-
sul, professor de geometrie şi matematică, care graseia când vor-
bea. În primii ani când vizitam şi eu casina am mai văzut acolo 
şi pe bătrânul professor de latină  şi greacă David Almăşianu, 
“Tata Almăşianu” cum îi ziceau băieţii, care venise la Braşov 
împreună cu primul director al liceului, Gavril Munteanu, chiar 
de la înfiinţarea lui, în 1852. 
 Tata Almăşianu rămăsese burlac, avea reputaţia unui om 
mai zgârcit şi în zilele de Vineri se cobora în “cetate”, de sus, 
din uliţa Furcoaiei, unde locuia, ca să se aprovizioneze cu cele 
necesare menajului pentru o săptămână. La asemenea ocazii, 
pe care elev de la liceu îl prindea prin oraş, îl punea să-i ducă 
cumpărăturile acasă; zarzavat, mai pui, mai găini şi altele. Într-o 
zi, bătrânul a cumpărat un purcel de lapte, care guiţa în mijlocul 
pieţei de mama focului şi Tata Almăşianu, rotind o dată ochii 
primprejur după o victimă care să i-l ducă acasă, zări cât colea un 
“student” din clasa superioară (se cunoşteau după chipiile pe care 
le purtau mai toţi pe atunci), un tânăr filfison, care tocmai stătea 
de vorbă cu o fetişcană, o domnişoară, şi-i făcu semn cu bastonul 
să se apropie. Când îi întinse purcelul cu îndrumarea scurtă şi 
autoritară să i-l ducă acasă, bietul tânăr roşi până după urechi, mai 
ales că simpaticul animal guiţa  ca din gură de şarpe…
 Afară de profesori, casina mai era vizitată şi de diferiţi 
advocaţi din Braşov, ca I. Puşcariu, figură venerabilă cu o barbă 
albă de patriarh, care câteodată, în câte un colţ, înconjurat de 
prieteni mai în vârstă, ştia să le povestească cu mult şic glume 
din acelea din cari cei cari-l ascultau râdeau cu mare poftă. Apoi, 
Nicolae Străvoiu şi Ion Lenger (sau Lengher cum îi zicea lumea) 
cari vorbeau amândoi bine latineşte  şi veneau câteodată la noi 
în Satulung să se întreţină în această limbă cu un mocan bătrân, 
anume Bucur Găitan, cari vorbea bine latineşte (fost coleg de 
şcoală, la gimnaziul catolic, cu un unchiu al meu, Ion R. Mo-
roianu, cari vorbea şi el latineşte şi citea la vârsta de 80 de ani ro-
manele lui Alex. Dumas în nemţeşte, şi cu un alt Găitan, Nicolae, 
jurist apreciat, fost advocat la Tabla Regească din Târgu Mureş, 

cari şi el vorbea latineşte căci cursurile se predau 
la acel liceu, unde fuseseră pe vremuri profesori 
şi cei doi Mureşeni, Iacob şi Andrei, mai toate 
în latineşte). Acest Bucur Găitan – care a trăit 
peste 90 de ani – a făcut, odată, profesorului 
Popea (lui neica Niţă) o farsă de care a râs cu 
mare poftă chiar şi el. Într-o zi de vacanţa cea 
mare, prin anii 1880, prof. Ion Popea a venit la 
Satulung însoţit de un coleg professor din Ţară, 
pe care l-a condus la biserica Sf. Adormiri din 
parohia noastră, biserică splendid pictată (şi 
declarată pentru această pictură de monument 
istoric) de pictorul ardelean Mihail Popp aju-
tat de pictorul Italian Airoldi (acesta din urmă 
a făcut numai chenarele). Cei doi profesori

S,

  Sediul Casinei, str. Poarta Şchei nr. 3
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s-au aşezat în câte o strană de lângă altar, lângă bătrânul Bucur 
Găitan. Ce le-a trecut numai prin minte, la un moment dat (poate 
voiau să-şi spună ceva secret fără să înţeleagă bătrânul de-alături) 
căci au început deodată a vorbi latineşte. Moş Găitan a ciulit ure-
chile şi, după ce s-a terminat serviciul divin, întorcându-se către 
cei doi profesori, le-a zis: “Să-mi daţi voie să vă spun câte greşeli 
de latineşte aţi făcut”. La început a fost puţină jenă, dar pe urmă 
au făcut haz cu toţii, cei cu musca pe căciulă uitându-se, nu cu 
puţină admiraţie, la mocanul cel bătrân. 
 Nu pot să nu amintesc şi pe protopopul Bartolomei Baiu-
lescu, bunul Român, care a fost câtva timp, cât a studiat la Sibiu, 
secretar al lui Şaguna, care propunea religia la gimnaziul real şi 
Şcoala Superioară Comercială. Dar orele de religie, acest venera-
bil preot şi dascăl Român (tatăl cunoscuţilor ingineri Ion, mort 
astăzi, şi Romulus Baiulescu, cari au lucrat sub conducerea lui 
Anghel Saligny la podul dela Cernavodă) le întrebuinţa numai 
jumătate pentru această materie, restul orei ne făcea lecţii din is-
toria trecutului nostru de suferinţe şi de aspiraţiile  luminoase de 
viitor ale neamului nostru împilat de streini.
 Cum spuneam mai sus, casina din Braşov era vizitată 
Vinerea şi de diferiţi notabili de pe sate, preoţi, învăţători şi alţii. 
Întâlneam aici pe venerabilul preot Radu Popea din Satulung, fost 
tribun în revoluţia de la 1848, cari studiase şi dreptul, pe fratele 
său Victor Popea, preot la aceeaşi biserică din Satulungul nostru, 
om simpatic, de o inteligenţă vie şi cu un dar de a povesti din 
vremurile de demult cum rar am văzut. Apoi, popa Udrea, din 
Cernatu, un Român inimos şi foarte curajios. Avea o trăsură cu 
doi cai frumoşi şi nu o dată, când se-napoia noaptea de pe câte 
undeva, a fost atacat de cete de ceangăi zurbagii din partea locu-
lui. Dar părintele nu se lăsa intimidat cu una cu două. În asemenea 
cazuri se dedea jos şi, cu un băţ zdravăn pe care îl avea totdeauna 
lângă sine în trăsură, se învârtea printre derbedei şi-i punea pe 
fugă.
 Între preoţi mai erau Soiu din Turcheş, care avea doi fii 
medici dincolo, în Ţară, părintele Stan Manole de la Tărlungeni, 
înalt cât o prăjină şi cam repezit la vorbă, părintele Giurgiu 
dela Purcăreni, cu vorba aşezată, trăieşte şi azi, trecut fiind de 
mult de optzeci de ani. Apoi, răposaţii preoţi Ludu, din Prejmer, 
Comănescu, din Codlea, şi alţii mulţi.
 Dintre dascălii de pe sate cercetau casina Ioan Petric, 
dela şcoala primară din Satulung dela biserica nouă din sus, căci 
mai era şi o a doua şcoală, de la biserica veche din Satulung de 
jos, aceasta condusă de Ion Dorca. Şi Petric şi Dorca făcuseră 
pedagogie la Universitatea din Praga. Ion Petric, tatăl fostului 
professor de chimie de la Universitatea din Bucureşti, Ion Petric, 
fost elev al doctorului Istrati, fusese la studiu în Praga de la 1856 la 

1859. P-atunci trăia în capitala Boemiei fostul împărat Ferdinand, 
care cedase tronul Austriei în 1848 nepotului său, Francisc Iosif. 
Povestea Petric, când eram mai mari, că el şi cu alţi colegi de la 
Universitate se duceau regulat la plimbare, în fiecare zi pe la orele 
cinci, când întotdeauna întâlneau pe bătrânul împărat, care purta 
totdeauna redingotă, guler înalt, după moda de la 1830, şi cilin-
dru. Ei îl salutau respectuos de câte ori îl întâlniau, iar împăratul, 
care era foarte politicos, îşi scotea cilindrul cât pe colo şi le 
mulţumea. Dar ei nu făceau aceasta numai o dată într-o zi, cum 
s-ar fi cuvenit, ci în aceeaşi după amiază căutau să se încrucişeze 
cu monarhul de mai multe ori pentru a-l salute tot de atâtea ori, 
silindu-l şi pe el ca să le-ntoarcă salutul, fără să observe bietul 
bătrân că dracii de studenţi îl luau la urmă mai mult în deriziune.
 Ion Petric era directorul şcoalei noastre, care ne spunea 
cu o deosebită mândrie, pe care o simţeam şi noi, Săcelenii de 
baştină, elevii lui (acest dascăl al nostru era născut la Râşnov), 
că această şcoală din Satulung este, împreună cu cea dela 
Răşinar, cu cea din Haţeg şi cu alte câteva, una din cele mai 
vechi şcoli primare din Transilvania. Data din secolul al XVII-
lea. De altfel, Satulungul nostru a fost multe veacuri cel mai 
mare sat românesc al Ardealului. Azi avem în acest sat patru 
şcoli primare, patru grădiniţe de copii, o şcoală de ucenici şi un 
gimnaziu inferior.
 Voiu încheia cu figura măreaţă a lui Axente Severu, 
viteazul tribun de la 1848, tovarăşul credincios al lui Avram 
Iancu, cu care dusese la biruinţă armatele revoluţionare ale 
Românilor ardeleni împotriva oştirilor lui Kossuth, şi care vi-
zita în fiecare după amiază, regulat, casina. Era un om impo-
zant, înalt, masiv, cu o mustaţă stufoasă şi cu nişte sprâncene tot 
aşa de stufoase, ceea ce dovedea o mare energie de care dăduse 
atîtea probe în revoluţia noastră de la 1848. Axente Severu se 
retrăsese spre bătrâneţe la Braşov, unde a şi murit la începu-
tul acestui veac, de bătrâneţe. Avea o voce puternică şi, când 
povestea din trecutul de frământări al neamului nostrum şi, mai 
ales, când istorisea câte un episod din revoluţia de la 1848, la 
care luase o parte atât de glorioasă, toţi se strângeau cu respect 
în jurul bătrânului tribun, sorbindu-i cu drag cuvintele.
 S-ar mai putea spune încă multe despre casina română 
din Braşov şi despre atâtea alte personalităţi care o vizitau, dar 
vrem să ne oprim aici, urându-i să ajungă şi al doilea Centenar 
şi alte multe înaine, în mijlocul unei ţări consolidate, fericite şi 
respectate.

N.R.: Acest material a apărut în revista “Plaiuri Săcelene” Anul IV, Nr. 2, 
Februarie 1937, cu ocazia aniversării Centenarului Casinei Române din 
Braşov, după ce, în 1935, Casina din Braşov împlinise 100 de ani.

tudii. Născut în 1870 la Satulung (Săcele), lângă Braşov, 
dintr-o familie de oieri-mocani înrudiţi cu Densuşienii şi 
cu familia Popea, George Moroianu a făcut studiile pri-

mare în comuna natală. A urmat liceul românesc la Braşov, Insti-
tutul Superior de Comerţ din Anvers (1889) şi Şcoala superioară 
de ştiinţe politice din Paris (1892) pe care o absolvă în 1895. Stu-
diile universitare le încheie la Tübingen, unde a obţinut doctoratul 
în ştiinţe economice şi politice în 1897, cu teza La loi agraire 
de 1864 et l’état du paysan en Roumanie. La Anvers s-a afirmat 

în mişcarea de emancipare naţională a românilor transilvăneni, 
devenind preşedintele secţiei locale a Ligii Culturale, înfiinţată 
în 8/20 martie 1891 la îndemnul lui Simion Mehedinţi, delegatul 
ligii în principalele oraşe europene unde studiau tineri români. 
La Paris a continuat să fie preşedinte al  secţiei Ligii Culturale 
şi a desfăşurat o amplă activitate propagandistică în favoarea 
românilor transilvăneni, pentru drepturile lor naţionale, şi de 
critică a regimului minorităţilor în dubla monarhie.1 
 Cariera. În 1898 s-a stabilit în România, ca funcţionar 

S
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Biblioteca Judeţeană George Bariţiu Braşov
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superior în Ministerul domeniilor, agriculturii,  industriei  şi  
comerţului, ulterior la Ministerul de Externe. Acesta l-a numit 
ataşat economic pe lângă consulatul român din Marea Britanie 
în 1907, apoi consul al României la Londra în 1908 şi ataşat co-
mercial pentru Germania, Austro-Ungaria şi Italia, cu reşedinţa 
la Viena. Aceeaşi funcţie a îndeplinit-o şi pentru Elveţia între anii 
1913-1914, iar din 1917 pentru Rusia, cu sediul la Odesa. În 1918, 
ca reprezentat al românilor din Transilvania, şi-a desfăşurat acti-
vitatea la Departamentul  propagandei  din  Ministerul  englez  de  
externe.  În  acelaşi an a devenit membru  al Comitetului Unităţii 
Naţionale din Paris şi, după 1 decembrie 1918, a fost ales secre-
tar general al afacerilor externe pe lângă preşedinţia Consiliului 
Dirigent. Activitatea politică în străinătate a încheiat-o în calitate 
de consilier tehnic al delegaţiei României pentru Conferinţa de 
pace de la Paris (1919-1920) şi membru al Comisiei coloniale şi 
a minorităţilor de la Geneva din 1920, unde a susţinut egalitatea 
în drepturi a naţionalităţilor din România.
 În 1921 a devenit profesor universitar de economie la 
Academia de înalte studii comerciale şi  industriale din Cluj, pe 
care a condus-o ca rector între anii 1929-1936. În  această  calitate  
a înfiinţat  revista  de  specialitate şi cultură economică Observa-
torul social-economic, care a apărut între 1931-1938. În 1939 s-a 
pensionat şi s-a retras la Săcele, unde s-a dedicat scrierii memo-
riilor şi unei monografii a localităţii natale. S-a stins în 1945, la 
Braşov.
 A publicat lucrări ştiinţifice, politice şi literare: La 
loi agraire de 1864 et l’etat du paysan en Roumanie (Stutt-
gart,  1898), Legăturile noastre cu Anglia (Cluj, 1923), Lup-
tele de emancipare a românilor din Ardeal în lumina europeană 
(Bucureşti, 1929),  Les  Luttes des  Roumains Transylvains pour 
la liberté et l’opinion européenne (Paris, 1933), Chipuri din 
Săcele (Bucureşti, 1938), studii de specialitate în revista “Obser-
vatorul social-economic” şi articole de presă.
 Corespondenţa. George Moroianu a purtat o bogată 

corespondenţă de timpuriu, din 
perioada studiilor, cu personalităţile 
politice mai cu seamă, dar şi cu cele 
culturale ale timpului. 
 O enumerare a numelor 
corespondenţilor săi dă seamă de di-
mensiunile activităţii sale epistolare, 
de rolul său în elita politică a epocii şi 
de activitatea febrilă, de propagandist 
pe care a desfăşurat-o. Printre destina-
tarii şi respondenţii scrisorilor sale se 
numără Gr. T.  Brătianu,  I.  Lupules-
cu,  S.  Perieţeanu-Buzău, V. A. Ure-
chia, S. Mehedinţi, Al. Vaida-Voevod, 

I. Rusu-Şirianu, G. Mironescu, I. Ursu, I. Blaga, N. Lupu, I. Ma-
niu, R. Rosetti, Andrei Bârseanu, Ion Bianu, V. Goldiş, I. şi Emi-
lia Raţiu, G. Bogdan Duică, Elena şi Francisc Hossu-Longin, Al.  
Lapedatu, D. A. Sturdza etc. La acestea se  adaugă corespondenţa 
în limbi străine, purtată cu W. Steed, R. W. Seton Watson, Cle-
mence Rose ş.a.2 
  Date fiind cariera, posturile pe care le-a ocupat şi 
funcţiile pe care le-a îndeplinit, firesc, corespondenţa lui George 
Moroianu aparţine categoriei corespondenţei oficiale, diplomati-
ce şi politice. Dar ea este mai mult decât atât, deoarece G. Mo-
roianu a dovedit zel în cadrul atribuţiilor de serviciu şi a avut o 
viziune largă asupra misiunii sale. Astfel, el a furnizat informaţii 
economice, politice şi de presă despre România, relaţiile şi ima-
ginea ei, în ţările unde a servit interesele statului român. A orga-
nizat întâlniri cu oameni politici, de afaceri şi de presă, a creat 
evenimente, a  comunicat articole ziarelor, a urmărit dezvoltarea 
legăturilor cu filoromânii, inclusiv o dimensiune  culturală prin  

susţinerea artiştilor, traducerilor de cărţi, expoziţiilor, a colectat 
informaţii şi  materiale de presă. Scrisorile sale sunt expresia atât 
a muncii sale în cadrul îndatoririlor de diplomat, cât şi a unui an-
gajament personal şi a convingerilor profunde care l-au mânat în 
acţiunile iniţiate de el.
 Scrisorile sale abundă de informaţii diverse, poli-
tice mai ales, consemnând reacţia faţă de atitudinea guvernelor 
străine vizavi de România, observarea atentă a presei, mişcarea 
românilor pentru drepturi naţionale. Există un permanent schimb 
reciproc de ştiri care se succede  în  ritmul precipitat al scrisorilor, 
cu chestionări din partea tânărului student, apoi a diplomatului, 
adresate profesorilor, colegilor, prietenilor şi, mai târziu, protec-
torilor şi şefilor ierarhici. Este un adevărat circuit cultivat cu asi-
duitate, iar prin intermediul acestei reţele se comunică şi se află 
toate noutăţile, interesante sub orice aspect, cultural, educaţional, 
editorial, dar mai ales politic. De fapt, scrisorile se dovedesc un 
mijloc esenţial de informare, alături de un alt canal important 
pentru aceasta, cel al presei. Ziarele sunt comentate, iar din presa 
străină se decupează de obicei articolele referitoare la România 
scrise de jurnalişti ori publicate de funcţionarii români. Aces-
tea sunt colectate, organizate şi transmise prin corespondenţă 
Bibliotecii Academiei Române pentru a se păstra într-o arhivă: 
„Vă trimit două file din Neue freie Presse pe care le-am luat cu 
mine din Viena şi în care veţi vedea admirabila scrisoare a lui 
Björnstjerne Björnson în chestia «fabricării de maghiari», pre-
cum şi un răspuns sarbăd şi perfid ticluit de vrun salariat al gu-
vernului din Budapesta. Lucrurile acestea ştiu că le colecţionaţi 
cu multă grijă la Academie aşa că odată poate să ne prindă bine 
în acţiunea noastră în Englitera”3. Faptul arată responsabilitate, 
căci se urmărea şi justificarea muncii depuse, precum şi evaluarea 
eficienţei ei, dar şi un anume simţ al istoriei.
 Epistolele includ date bogate relative la evenimente 
imediate şi la proiectele politice, scrise detaliat, precis, cu 
amănunte ilustrative. Se fac propuneri, se sugerează idei şi 
direcţii de acţiune, se relatează  ultimele  demersuri, ceea ce 
relevă un accentuat caracter militant al scrisorilor. De  fapt, mare 
parte din corespondenţa oficială şi politică a lui G. Moroianu este 
corespondenţa unui militant şi a unui priceput propagandist, care 
a reuşit în epocă să mobilizeze spiritele şi să creeze curente de 
opinii. Avea un dar aparte de a căuta, găsi, atrage ziarişti şi in-
telectuali străini pentru cauza românească, de a organiza eveni-
mente, dezbateri, întâlniri şi serbări de succes, fiind un maestru 
şef al protocolului şi un combatant al imaginii. De  pildă, aflat 
la Viena, în compania jurnaliştilor italieni, încerca să creeze un 
prilej de a se vorbi despre România în presa străină şi să ex-
ploateze conjunctura politică internaţională favorabilă, aşa cum 
relatează prietenului său, Alexandru Vaida-Voevod: „Vreau să-ţi 
comunic ceva ce-ţi va face plăcere. Este vorba de o anchetă a 
presei italiene în chestia românilor din Transilvania ce am pus-o 
la cale şi iată cum. Alaltăieri fiind împreună cu câţiva prieteni, 
corespondenţi vienezi ai ziarelor Corriere de la Sera, Giornale 
d’Italia, L’Italia etc., care mi-au spus că vor să meargă în Galiţia 
să facă o anchetă în chestia polonezilor şi rutenilor, izbit puţin de 
scurtimea lor de vederi, căci în momentele de faţă nu e chestia 
poloneză şi ruteană care primează, ci pentru orice om cu puţină 
inteligenţă politică, chestia românească trebuie scoasă acum la  
suprafaţă, ea este şi trebuie să fie cea care se  impune  atenţiei  şi

1 Reperele principale ale biografiei lui George Moroianu se află în studii documentate, 
generale şi speciale: Victor Jinga, Viaţa şi activitatea profesorului G. Moroianu, în „Ob-
servatorul social-economic”, nr. 1, 2, 3, 1945,  p.  231-233;  
2 Mircea  Băltescu,  Contribuţia  lui  George  Moroianu  la  făurirea  statului  naţional  
roman unitar,  în  „Cumidava”,  IV,  1970,  p.  227-247;  
3 Victor  Jinga,  Din  publicistica  economică  şi  literară  a  lui George Moroianu, în 
„Cumidava”, IV, 1970, p. 249-267 şi Olivia Moraru, Din preocupările etnografice ale 
lui George Moroianu, în „Cumidava”, IV, 1970, p. 269-279.
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cercetărilor  oamenilor politici din Europa şi aceasta mulţumită 
prestigiului politic şi înălţării morale cu care România iese din 
acţiunea ei din Balcani. De aceea nu am ezitat să spun cele de 
mai sus amicilor mei italieni, sfătuindu-i că cel mai bun lucru ce 
ar putea să-l facă acuma ar fi o anchetă la faţa locului în privinţa 
situaţiunei politice a românilor din Ardeal şi deci să abandone-
ze proiectul lor de călătorie în Galiţia şi să se ducă mai bine în 
Transilvania şi România. În ţară ar avea de studiat, pe lângă ches-
tia românească, şi proiectele economice viitoare ale României 
în Peninsula Balcanică care interesează şi pe Italia, cu care noi 
trebue să mergem pe viitor, mai mult ca oricând, mână în mână 
nu numai în cele politice, ci şi în cele economice”4.
 Cât despre arta sa în organizarea ceremoniilor, ilustrativă 
este primirea misiunii universitare franceze în 1919, pe care o 
relatează aceluiaşi corespondent, Al. Vaida-Voevod: „i-am con-
dus pe la instituţiunile noastre culturale şi bisericeşti, pe urmă le-
am arătat împrejurimile Sibiului –  băile Ocna – care le-au plăcut 
mult şi le-am aranjat o mică serbare la Sălişte unde într-un cias 
am putut aduna lumea de la câmp graţie energiei prietenului nos-
tru Dr. Comşa, prefectul judeţului. Serbarea de la Sălişte a reuşit 
admirabil. Corul frumoaselor săliştence şi voinicilor sălişteni a 
intonat cu o preciziune remarcabilă Marseilleza şi câteva doine şi 
cântece româneşti. Apoi învăţatul protopop al Săliştei, dr. Lupaş, 
le-a ţinut un splendid discurs pe latineşte, salutând călduros pe 
fraţii Gali, pe aceste meleaguri ale descendenţilor lui Traian. Eu 
sunt inovatorul cu discursurile latineşti  în asemenea  împrejurări.  
Rândul trecut când am fost aici cu ziariştii interaliaţi tot la ser-
barea din Sălişte, căci Săliştea este satul nostru model, aş putea 
zice satul nostru reclamă pentru toţi străinii care trec pe aici, cum 
fraţii noştri ardeleni nu cunosc limba franceză decât foarte rar, am 
propus lui Lupaş să salute pe ziarişti în limba strămoşilor noştri 
comuni şi a făcut aceasta o impresie excelentă. Vercesi a răspuns 
printr-o caldă improvizaţie tot în limba strămoşului Cicero. Aşa 
s-a întâmplat şi la venirea Ministrului Statelor Unite şi a fost  
bine”5. Diplomaţia sa era dublată de un temperament activ, an-
gajat, entuziast, fapt observat de Ioan Bianu în lungimea şi tonul 
scrisorilor.
 Corespondenţa sa este nu numai oglinda relaţiilor profe-
sionale, oficiale şi politice. În rândurile sale se găsesc date perso-
nale, familiale. De fapt, toate aceste amănunte însoţesc şi dublează 
relatările strict oficiale şi întăresc legătura dintre emitent şi des-
tinatar. Atenţia acordată zilelor onomastice şi sărbătorilor, micile 

atenţii şi servicii, grija pentru familie, buna stare şi reuşita ei, in-
teresul faţă de starea de sănătate consolidează relaţiile. Legăturile 
personale facilitează comunicarea oficială, iar reuşitele profesio-
nale confirmă încrederea personală. Adesea, rudele sunt folosite 
ca un canal, principal ori secundar, de obţinere şi verificare a 
informaţiilor, alături de profesori, colegi de generaţie, şefi.
 Datorită conţinutului extrem de bogat în date care 
luminează capitole istorice, această corespondenţă are o 
însemnătate documentară aparte, deşi ea nu şi-a propus special 
aceasta. Desigur, ea are un apăsat caracter subiectiv, rezultat din 
implicarea personală a emitentului, care îşi expune poziţiile 
proprii faţă de evenimente ori persoane, ideile şi mijloacele de 
acţiune. Se conturează astfel  mai  deplin  atitudinea  acestuia şi
 dialogul purtat, lectorii  asistând la un proces de modelare continuă 
şi la schimbul de opinii. Din acest motiv considerăm că scrisorile 
lui G. Moroianu se situează la graniţa dintre memorialistică şi 
document. Expresia aparţine Corneliei Bodea şi redă întocmai  
această  caracteristică,  furnizând date esenţiale despre istoria 
unei epoci,  despre mentalităţile societăţii, dar şi despre rolul unei 
individualităţi precum George Moroianu.
 Stilul epistolar al lui George Moroianu este marcat de 
precizie, expunere detaliată, nuanţată, directă şi în acelaşi timp 
diplomată. În momentele de maximă tensiune din anii 1919-
1920, scrisul este uşor surescitat şi corespondenţa se remarcă  
prin lungimea ei, scrisorile devenind rapoarte şi memorii. De re-
marcat că emitentul verifica şi corecta, tăia, ştergea, adăuga texte 
explicative.
 Totul contribuia la portretizarea lui G. Moroianu „ca un 
om de acţiune, hotărât şi intransigent, care, fără a excela ca om 
de idei, ca ideolog sau om de concepţie precum contempranii săi 
Aurel  C. Popovici, S. Mehedinţi ş.a., a ştiut să ducă lucrul bun 
până la sfârşit, a ştiut să înfăptuiască la modul concret o idee, 
dacă a găsit-o utilă cauzei, indiferent de sorgintea şi provenienţa 
ei.”6

 (Mulțumim autoarei pentru acordul dat pentru preluarea 
acestui material din 05 Acta Musei Tutovensis-cimec.ro)

4 Biblioteca  Judeţeană  „George  Bariţiu”  Braşov,  Colecţii  Speciale,  fond 
Corespondenţă  Alexandru  Vaida- Voevod, nr. 3640, scrisoare datată 26 iulie/7 august 
1913.
5 Ibidem, nr. 3628, 28 iunie 1919, Sibiu.
6 Corespondenţa lui George Moroianu..., doc. XVII, 30 ianuarie/21 februarie 1908, 
Bucureşti, p. 30.

CARTEA BRAŞOVEANĂ ŞI UNITATEA CULTURALĂ

          de prof. univ. dr. Ioan Vlad

 „Abil diplomat…, diaconul Coresi, care a pus temelia limbii literare româneşti, a ştiut să facă un 
compromis care a folosit culturii române. A acceptat în aparenţă reforma, dar… şi-a dat seama… că orto-
doxia nu poate fi înlocuită în nici un caz în sufletul românilor, …că trebuie să profite de entuziasmul nelimitat 
al saşilor… şi a pus bazele literaturii româneşti.” 

Octav Şuluţiu

n istoria cărţii, a tiparului, a limbii literare formată prin 
tipar şi a circulaţiei cărţii în spaţiul românesc, Braşovul 
are câteva contribuţii remarcabile, de la Coresi până la 

Badea Cârţan. Demonstraţia o face convingător Muzeul Primei 
Şcoli Româneşti, care are o sală consacrată acestui fenomen, 
intitulată „Cartea – factor de unitate naţională”, încercând să 
demonstreze masiva concentrare de carte veche ortodoxă în arhi-
va Bisericii Sfântul Nicolae, circulaţia impresionantă în întreg 
spaţiul românesc a acestor cărţi şi unitatea naţională ca realitate 
istorică şi ca expresie a producţiei şi circulaţiei cărţii româneşti 
ortodoxe. „Şcheii Braşovului, spune Vasile Oltean, s-au dovedit 

totdeauna o scenă deschisă, în care, ca într-un spectacol sa-
cru, Moldova şi Muntenia şi-au dat mâna cu Transilvania, şi în 
acest context (…) tezaurul de carte, păstrat şi azi (…), reprezintă 
argumentul palpabil al trecutelor vremi de luptă pentru unitate 
naţională”1. Iată câteva dintre cele mai vechi exemplare: un valo-
ros Minei, scris la curtea lui Neagoe Basarab, dăruit de voievo-
dul-ctitor bisericii şcheiene; un tetraevanghel miniat scris la 
curtea lui Alexandru Lăpuşneanu; un altul de pe vremea lui Ştefan 
cel Mare, folosit de Coresi în editarea Tetraevangheliului său; un

Î

1  Vasile Oltean, „Întâia şcoală românească din Scheii Braşovului”, Braşov, 1981, 
p.115.
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manuscris slavon al Psaltirii, cu numele lui Mircea Ciobanu, 
păstrat în casa popii Toma, colaborator al lui Coresi. Din Munte-
nia, provine un manuscris de filozofie creştină din secolul al XV-
lea, precum şi Biblia de la Ostrog, păstrată în Şchei în două e-
xemplare. Şi această înşiruire poate continua. Dacă lângă acestea 
punem şi Hrisoavele domneşti cu privilegiile acordate de voievozi 
bisericii, şcolii şi obştii din Şchei, avem imaginea unităţii spiri-
tuale româneşti concentrată în arhiva şcheiană. 

 „Mărgăritariul şi comoara ascunsă” a lui Coresi

 Dacă saşii l-au avut pe Honterus, care a revoluţionat 
lumea saşilor în cei 16 ani cât a activat la Braşov: a deschis la 
Braşov epoca Renaşterii şi a înfăptuit reforma religioasă, le-a dat 
saşilor învăţământul, religia nouă  şi simţul naţiunii lor, a introdus 
valorile umanismului şi spiritul noilor vremuri, românii l-au avut 
pe Coresi, diacon şi meşter  tipograf, fără anvergura intelectuală 
şi misiunea reformatoare a lui Honterus, dar cu rezultate remarca-
bile pe calea tiparului pentru limba şi literatura română.
 Până la Coresi, tipărirea de cărţi româneşti era abia la 
început. Primele cărţi tipărite la noi de Macarie (din 1508) erau 
în limba slavonă. Doar un catehism calvin se tipărise la Sibiu în 
limba română, care nu ni s-a păstrat. Prin urmare, misiunea lui 
Coresi era să facă primele cărţi în limba română, să găsească tra-
duceri şi să le tipărească la Braşov. De ce la Braşov? 
 Coresi era grec din Chios şi venise în Ţara Românească 
în suita lui Pătraşcu cel Bun, iar sub Mircea Ciobanu, de frica 
prigoanei, se refugiase la Braşov, în 1556. După o revenire la 
Târgovişte (1557-1558), se întoarce şi se stabileşte la Braşov 
pentru 25 de ani. Al doilea motiv al acestei decizii este atmosfera  
braşoveană promiţătoare pentru planurile lui Coresi. Braşovul 

săsesc, de curând reformat, unde 
Honterus impulsionase mult cultura 
saşilor, umanismul, învăţământul şi 
tiparul, şi unde saşii erau pătrunşi de 
însemnătatea cărţii scrisă în limba 
lor, constituia un teren prielnic pen-
tru activitatea sa tipografică, mai în 
siguranţă decât la Târgovişte. Apoi, 
românii braşoveni, mulţi şi bogaţi, 
sunt şi ei interesaţi în tipărirea de 
cărţi. Mai mult, saşii, încălziţi de 
noua lor religie protestantă, sunt 
hotărâţi să sprijine tipărirea de 
cărţi româneşti, ca prin acestea să-i 
atragă pe români la reformă, iar Co-
resi chiar va găsi sprijinul necesar 
la saşii braşoveni. El şi-a adus de la 

Târgovişte uneltele de tipograf, literele chirilice şi clişeele-i cu-
noscute cu acele frumoase gravuri în lemn.
   Reformarea românilor devine o problemă importantă 
pentru Magistratul oraşului. În anul 1559, se ia o hotărâre oficială 
în acest sens şi „introducerea printre ei a catehismului luteran”. 
Prin urmare, catehismul luteran trebuia tradus şi tipărit pentru 
români. Este însărcinat diaconul Coresi, din partea Magistratu-
lui, personal de către judele oraşului, Hans Benkner. Catehismul 
apare în anii 1559-1560 în limba română, sub titlul „Întrebare 
creştinească”. Era un început, însă insuficient. Românii aveau 
nevoie de cărţi bisericeşti în limba lor şi saşii, gândindu-se şi la 
câştigul lor material, îl sprijină pe Coresi în tipărirea acelor cărţi.
 În anul 1561, se tipăreşte „Tetraevanghelul” tradus din 
ordinul judelui Hans Benkner, iar în 1562, un evangheliar în lim-
ba slavonă, tot din ordinul lui Hans Benkner. Ajutat în munca sa 
de Tudor Diacul, Coresi tipăreşte în continuare „Lucrul aposto-
lesc” (Praxiul) în anul 1563, „Tâlcul evangheliilor” (Cazania) și 

„Molitvelnic” în 1564, apoi „Psaltirea” în 1570 şi un „Liturghier” 
în acelaşi an, „Pravila Sfinţilor Apostoli” în 1580 şi, în 1581, o a 
doua cazanie intitulată „Evanghelie cu învăţătură”, comandată de 
judele Lukas Hirscher.
 În paralel, Coresi a executat comenzi şi din Ţara 
Românească. În anul 1568, a tipărit un „Sbornic” slavonesc pen-
tru Alexandru al III-lea, după care alte şi alte cărţi slavoneşti, 
până la un număr de 11. La 1577, dădea la iveală şi o „Psaltire 
slavo-română”.2

 Un colaborator de nădejde al lui Coresi a fost pre-
otul Mihai, fiul preotului Dobre, şcolit la sârbi şi sfinţit în Ţara 
Românească la 1567, pentru Râşnov. Din 1578, funcţionează la 
Biserica Sfântul Nicolae din Şchei. Avea multă trecere înaintea 
saşilor, care l-au trimis ca sol în ţările române de mai multe ori. 
Negociază în numele saşilor cu Mihai Viteazul şi Radu Şerban 
ca să nu prade oraşul. Colaborează cu domnitorii Petru Cercel şi 
Aron Vodă în folosul bisericii din Şchei. Protopopul Mihai a fost 
adevăratul traducător al Cazaniei din 1581, într-o limbă română 
frumoasă, simplă, curgătoare şi plăcută.
 Nu ştim prea multe despre viaţa şi caracterul lui Coresi. 
Înţelegem doar că a fost un învăţat, cunoscător al limbii româneşti 
din zona Târgovişte, unde a locuit mai mult, a fost destul de in-
teligent ca să folosească mişcarea reformată săsească în folosul 
românilor, a făcut un compromis cu multă abilitate în folosul cul-
turii române. A acceptat formal reforma, dar şi-a dat seama că 
ea nu va fi acceptată de români, profită de entuziasmul saşilor 
şi de banii lor pentru a tipări cărţi româneşti şi a pune astfel ba-
zele literaturii române. Coresi „a ştiut să folosească momentul 
şi s-a stecurat cu îndemânare pe lângă ceea ce cu opacitate au 
vrut saşii şi a făcut el altceva mai bun.” Cărţile lui româneşti s-au 
răspândit în tot Ardealul şi în ambele ţări române, au fost citite şi 
întrebuinţate la noi traduceri făcute mai târziu. „Limba română 
literară s-a născut aici la Braşov. Aici ea s-a imprimat în slovă 
tipărită. E poate cea mai de seamă îndreptăţire românească asupra 
oraşului. De aici a plecat izvorul care trebuia să se transforme în 
fluviile de azi”.3

 „Meritul cel mare” al cărţilor româneşti tipărite de Core-
si şi ucenicii săi, spune Ştefan Meteş, constă în aceea că „ele s-au 
răspândit în toate părţile locuite de români, apropiindu-i tot mai 
mult sufleteşte, dându-le totodată acea limbă literară generală, 
cu norme ortografice, prin care să-şi poată exprima simţirile şi 
gândirile lor”4. Un alt merit al acestor cărţi a fost „înlăturarea 
piedicilor ce se iveau la scris din lipsa unei ştiinţe a despărţirii 
şi scrierii cuvintelor, adică a ortografiei”. Până la Coresi cuvin-
tele se scriau fără nici o despărţire (Psaltirea Şcheiană, Codicele 
Voroneţean etc.). Coresi face scrisul mai uşor şi mai accesibil 
păturilor largi ale poporului. Coresi, dând normele ortografice, 
impulsionează foarte mult scrisul românesc, inclusiv în viaţa 
privată, în acte particulare: zapise, învoieli, vânzări-cumpărări  
etc. Petru Şchiopul îşi scria în româneşte toate actele, la fel Mi-
hai Viteazul, Radu Şerban şi tot mai mulţi boieri. Prin urmare, 
cărţile lui Coresi au meritul „nu numai acela de a fi adunat prin 
viaţa culturală pe toţi românii laolaltă şi de a fi stabilit cele dintâi 
norme ortografice, ci şi acela de a fi scos din ce în ce mai mult 
limba slavonă din afacerile de stat ale ţărilor române”, urmând să 
dispară treptat şi din biserică pe la sfârşitul veacului al XVII-lea.5

 Coresi a înţeles nevoia concretă, practică, a preoţilor de 
a predica „oamenilor învăţătura după cetitul Evangheliei” şi de 
aceea se explică: „am scris cu tiparul vouă fraţilor, românilor, să

2 Octav Şuluţiu, „Braşov”, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, 
Bucureşti, 1937, p. 207.
3 Ibidem, p. 208.
4 ŞtefanMeteş, „Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi 
Ungaria”, vol. I, ed. II, Sibiu, 1935, p. 143.
5 Ibidem, p. 145.

Statuia lui Coresi din curtea 
bisericii Sf. Nicolae din Şchei
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fie pre învăţătură (…) şi vă rog ca bine să cetiţi şi bine să socotiţi 
că veţi vedea voi înşivă cum că e mărgăritariul şi comoara 
ascunsă”.
 La numărul mare al cărţilor româneşti şi slavoneşti  
tipărite de Coresi, se adaugă larga lor difuzare, dar şi implica-
rea demnitarilor saşi braşoveni, apoi faptul că ele au fost tipărite 
cu consimţământul simultan al principilor şi mitropoliţilor 
transilvăneni, moldoveni şi munteni, iar unele cărţi au fost dedi-
cate direct acestora, ele fiind destinate tuturor credincioşilor 
ortodocşi ai acestora.6

 Prin toate acestea, cărţile lui Coresi exprimau unitatea 
românească „nu numai prin limba, patronajul şi modul de difuza-
re, ci şi prin traducătorii şi tipografii lor”, iar activitatea editorială 
a lui Coresi a dat expresie „spiritului de unitate naţională a 
timpului şi a fost consacrată intereselor româneşti de pretutin-
deni, Braşovul fiind în acel moment un centru cultural al tuturor 
românilor”.7

 Cartea braşoveană modernă (1805-1852) şi formarea 
conştiinţei naţionale

 După strălucitul moment Coresi, în istoria cărţii şi tipa-
rului braşovean, pe linia unităţii româneşti, următoarea etapă 
distinctă, unitară şi productivă este prima jumătate a sec. al XIX-
lea, care păstrează oarecum trăsăturile etapei Coresi: este dovada 
unui efort evident interromânesc; este rezultatul colaborării 
românilor braşoveni cu saşii, posesorii unor privilegii şi în dome-
niul tiparului; dacă opera lui Coresi a lucrat la unitatea românească 
prin crearea limbii literare şi aşezarea începuturilor literaturii 
române, cartea braşoveană modernă a acestei etape a contribuit 
substanţial la formarea şi afirmarea conştiinţei naţionale,  cartea 
fiind purtătoarea ideilor şi simţămintelor româneşti prezente în 
epocă, pe care le-a promovat în interesul cauzei naţionale.
 Renaşterea activităţii tipografice româneşti la Braşov 
se produce prin fraţii Constantin şi Ioan Boghici, negustori din 
Şcheii Braşovului, cu o largă activitate comercială în Transilvania 
şi în Ţara Românească, cu deschidere culturală şi naţională, care 
i-a îndemnat să investească din veniturile lor în activitatea de edi-
tare şi tipărire de cărţi româneşti.8

 În anul 1805, au închiriat tipografia saşilor, au reutilat-o 
pentru grafia românească şi chiar din acel an au tipărit primele 
cărţi în limba română. Timp de trei decenii, au tipărit câte o carte 
în mai puţin de un an, în total 35 de cărţi, cu un tiraj între 50 şi 
300 de exemplare. Cele mai multe lucrări tipărite sunt religioase, 
pentru nevoile bisericilor ortodoxe din întreg spaţiul românesc, 
dar şi pentru nevoile învăţământului.9

 După 1830, când firma lui Johann Gott controla activita-
tea tipografică la Braşov, Constantin Boghici deschide o colabora-
re rodnică şi de lungă durată cu această firmă, unde va tipări toate 
cărţile româneşti până în 1852, alături de periodicele româneşti 
braşovene, între care, pe primul plan, erau foile lui George Bariţ.
În cadrul acestei activităţi editoriale şi tipografice s-au întrunit 
cărturarii braşoveni de frunte: George Bariţ, Andrei Şaguna, 
Pavel Vasici, alături de negustorii români, susţinătorii materiali ai 
actului cultural editorial.
 Cantitativ, producţia de carte, din 1805 până în 1852, este 
impresionantă: 79 de lucrări tipărite, pe o tematică diversificată: 
carte religioasă, cu destul de multe titluri, dar şi manuale şcolare, 
dicţionare, prelucrări, adaptări şi traduceri. Este încurajată şi 
creaţia originală, ştiinţifică sau literară, apoi cărţi de populariza-
re ştiinţifică, cărţi de educaţie morală, politice, de literatură sau 
ştiinţele naturii.10

 Difuzarea cărţilor tipărite la Braşov se făcea mai ales prin 
negustorii şcheieni, care circulau de o parte şi de alta a munţilor, 
şi erau interesaţi în recuperarea investiţiei pentru următoarele 

tipărituri. Adesea negustorii tipăresc şi cărţi de uz propriu. La 
1836, se tipăreşte Pravila comercială, prima carte manual şcolar 
de drept comercial, tradusă şi adaptată de profesorul Emanuil Ioan 
Nichifor şi tipărită de Johann Gott. Traducătorul îşi motivează 
iniţiativa „ca şi românii noştri să nu rămână mai jos, decât cele-
lalte naţii”, să aibă cărţi folositoare, în limba naţională, pentru a 
fi tuturor „spre o mică învăţătură”. În același scop – pregătirea vi-
itorilor negustori –, se tipăreşte o geografie economică a Europei, 
a aceluiaşi autor.
 Pe lângă instruirea tineretului, pregătirea profesională 
sau de cultură generală, majoritatea cărţilor tipărite la Braşov, în 
această etapă, afirmă şi săvârşesc promovarea limbii naţionale şi, 
prin aceasta, formarea şi afirmarea conştiinţei naţionale.
 Multe din cărţile tipărite provin din preluarea unor 
manuscrise sau tipărituri din Muntenia sau Moldova, de mare 
importanţă şi valoare, purtând girul oficialităţilor civile sau reli-
gioase de la Bucureşti şi Iaşi, şi a unor centre tipografice impor-
tante din ţările române. Este dovada colaborării interromâneşti 
în plan editorial şi tipografic, apoi dovada circulaţiei cărţilor în 
întreg arealul românesc, chiar prin relaţiile între editori şi tipo-
grafi şi, nu în ultimul rând, dovada unităţii româneşti prin cartea 
tipărită şi politica editorială de ansamblu.
 O dovadă convingătoare este „Psaltirea în versuri”, a lui 
Ioan Prale din Iaşi, publicată la Braşov în 1827, cu o amplă prefaţă 
a bibliografului doctor Vasile Popp, care o considera „o prea 
frumoasă poezie”. Deşi o „psaltire” prin subtitlu, ea se raportează 
la revoluţia de la 1821, „ce s-au început prin Ţările Româneşti”. 
Revoluţia este văzută ca hotărâtoare pentru mutaţiile înnoitoare 
aşteptate în ambele ţări româneşti spre folosul „naţiei”, iar dom-
nii pământeni restauraţi sunt aşteptaţi ca iubitori de cultură şi de 
modernitate.
 Întreaga activitate editorială este orientată spre o 
serioasă preocupare pentru cultivarea şi promovarea limbii 
române, pentru modernizarea sa. Autorii sunt adevăraţi creatori 
de limbă literară românească, folosind „o mulţime de cuvinte 
care sunt adevărate româneşti, însă care sunt afară din obicei” 
sau „altele de nou făcute”. Se dovedeşte că limba română poate 
exprima orice noţiune sau idee, este o limbă unitară şi de origine 
latină. Nesecatul  izvor de inspiraţieşi de îmbogăţire este limba 
populară vorbită în toate regiunile. „În limba noastră se poate
scrie despre orice lucru înalt (...) iar spre îmbogăţirea limbii ni-
mica nu-i aşa de trebuincios de a cunoaşte toate dialecturile limbii 
întrebuinţând toate acele vorbe (...) şi unde nu ajung nici acestea 
să ne împrumutăm de la maica limbii noaste: limba latinească”.
 Prezenţa şi forţa conştiinţei naţionale este dovedită şi de 
utilizarea în subtitlu şi prefaţă, de 13 ori, a termenilor de român, 
românesc, românească, naţii româneşti, literatură românească, 
patrie. Menționându-i apoi pe corifeii culturii naţionale, autorul 
relevă meritele deosebite ale lui Dimitrie Cantemir, pe care-l 
numeşte „slava şi cinstea”  întregii  „naţii româneşti”, cât şi me-
ritele lui Gheorghe Lazăr, „învăţatul acela şi mult râvnitorul cul-
turii naţionaliceşti”, se menţionează în „Psaltirea în versuri”.
 Şi  „Lexiconul” care încheie „Psaltirea în versuri”, 
întocmit de autor şi tipărit pe două coloane, este o contribuţie 
semnificativă a lui Ioan Prale la modernizarea limbii române, 
care-l situează între cărturarii români de frunte ai veacului al 
XIX-lea.
 Nu doar în „Psaltirea în versuri”, ci în toate cărţile acelei

6 Vasile Netea, „Conştiinţa originii comune şi a unităţiinaţionale în istoria poporului 
român”, ed. Albatros, 1980, p. 57.
7 Ibidem, p. 58.
8 Axente Banciu, „Suflete uitate. Boghicii”, în „Ţara Bârsei”, nr. 4-8, 1930, p. 8.
9 Dorica Bucur, „Cartea românească tipărită la Braşov în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, expresie a afirmării conştiinţeinaţionale”, în „ASTRA 1861-1950. 125 de ani 
de la înfiinţare”, sub redacţia lui dr. Victor V. Grecu, Sibiu, 1987, p. 364.
10 Ibidem, p. 365.
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perioade se întâlnesc în repetate rânduri termenii de „român”, 
„românime”, şi chiar „România”. Insistenţa cu care sunt utilizaţi 
aceşti termeni dovedeşte existenţa conştiinţei naţionale româneşti, 
a sentimentelor naţionale care o însoţesc, a necesităţii realizării 
unităţii naţionale. Este perioada în care se face trecerea de la 
noţiunea de „românime”, „toată românimea” la termenul geo-
grafic şi teritorial de „Românie”, la început ca substantiv comun, 
desemnând totalitatea românilor, vorbitori ai aceleiaşi limbi, iar 
mai apoi trecându-se la conceptul de stat naţional – România şi 
de stat naţional unitar al tuturor românilor.11

 Alte dovezi ale manifestării conştiinţei naţionale ni le 
oferă utilizarea insistentă a termenilor de „naţie”, „naţie română”, 
„iubita naţie română”, „naţiunea românească”, „Patria”, „Ţara”, 
toate având o semnificaţie politico-statală. În acest context con-
ceptual, s-a creat şi numele ţării – România. Încercarea de reîn-
viere a numelui de „Dacia”, folosită în secolele anterioare de 
cărturarii români sau străini, nu a avut finalitate. Conceptul de 
„România”, având la bază substantivul comun „românie”, care 
desemna atât totalitatea românilor, cât şi limba română, a ajuns 
să denumească statul, poporul şi limba. În consecinţă, „poporul 
român”, „limba română” şi „România” amintesc toate de unul 
din factorii etnici fundamentali ai etnogenezei, fapt unic în toată 
familia popoarelor romanice şi  latinofone.12

 Badea Cârţan – traficant de carte românească şi zidi-
tor de unitate

 „Eu cerşesc lumină pentru cei ce sunt ţinuţi în întuneric 
(…). Am luat cărţile de unde-o fost şi le-am dat ălora care n-o 
avut (…). Atât! Ori ţi se pare faptă slabă să-l deştepţi pe ăl din 
întuneric?” Badea Cârţan

 Badea Cârţan sau Gheorghe Cârţan (1849-1911), ţăran 
cioban din satul Oprea-Cârţişoara, Făgăraş, a fost, timp de trei de-
cenii, un viteaz mesager al cărţii româneşti, prin el răspândindu-
se în Transilvania, în mod clandestin, mii de cărţi şi publicaţii, în 
largul satelor transilvănene, cărţi trecute de Badea Cârţan peste 
munţi, din Muntenia şi Moldova, cu desaga, prin locuri neum-
blate, ştiute numai de el, adică prin „vama cucului”.
 În satul de sus Negoiu, de mic copil a cunoscut viaţa 
aspră de cioban în MunţiiFăgăraşului, unde a colindat culmile şi 
văile cu turmele sale, dar şi cu o curiozitate precoce, mânat de 
dorinţa de a afla cine-s oamenii care trăiesc pe celălalt versant 
al munţilor. La maturitate, a coborât adesea cu oile pe văile şi 
râurile care l-au dus în Bărăgan, în Deltă sau în Dobrogea, ur-
mând un traseu străvechi de transhumanţă al oierilor ardeleni. 
„Şaptesprezece ani de-a rândul am ciobănit în Bărăgan; păzeam 
câte o turlă de şapte-opt sute de oi”13 – îşi amintea Badea Cârţan. 
Acolo în Bărăgan s-a şi „şcolit” Badea Cârţan şi a prins gus-
tul cărţilor, al lecturii, datorită unui alt cioban, Ion Cotigă, din 
Săcele, fiu de subprefect din România, care avea o desagă de cărţi 
în încărcătura de pe măgar. Aşa „am cetit întâia oară Istoria Ro-
manilor şi apoi pe-a românilor... de mi se risipeau câte o dată oile, 
ca făina orbului” – spunea Cârţan. Este fascinat de istorie şi de 
faptele strămoşilor, de personalităţile mari ale neamului – Mihai 
Viteazul, Ştefan cel Mare etc.
 Îl copleşeşte constatarea că poporul român se trage din 
romani, din civilizaţia latină, din cei care au cucerit odinioară 
lumea, şi, ameţit de ideea „gloriei străbune”, îşi părăseşte tur-
ma şi pleacă în capitala ţării, la Bucureşti. Oraşul, cu clădirile 
sale înalte, cu străzi largi şi lume multă cum nu mai văzuse, îl 
impresionează; ajunge la statuia lui Mihai Viteazul, ale cărui 
fapte le cunoştea prea bine şi la picioarele ei doarme câteva nopţi 
de-a rândul. Se întoarce în Ardeal, la Cârţişoara, cu ziare, cărţi, 
tablouri şi multe amintiri, care-l obligă să revină la Bucureşti, şi 

aşa, încetul cu încetul, îşi găseşte rostul vieţii în ducerea şi adu-
cerea cărţilor peste Carpaţi, o îndeletnicire care-i schimbă tot cur-
sul vieţii.
 La Bucureşti a ajuns astfel de sute de ori cu multiple 
treburi, dar şi cu un ataşament special pentru el ca ardelean. I 
se părea firesc şi natural ca românii ardeleni să călătorească în 
„Ţară” şi mai ales la Bucureşti. „Da-i ruşine, fraţilor, că se mai 
găsesc români ardeleni care n-o călcat în Ţară! Nu ghieţi de 
plugari de-ai noştri, că ei n-au nici când, nici cu ce se duce. Da 
cunosc, vă spui drept, domni mari, profesori şi avocaţi, şi deputaţi 
cu şerparele doldora de bani şi tot nu-i împinge lotra de inimă, 
să treacă graniţa, să vadă capitala Ţării, isvorul de lumină şi de 
îmbărbătare pentru toată suflarea rumânească... Auziţi  încoace, 
ce vă spun:  Bucureşti şi Roma, astea două ar trebui să le ştie de 
rost tot rumânul! Socoteală limpede: când nu ştii nimic de tat-o şi 
de moşt-o, eşti orfan ş-al nimănui, credeţi-mă!”14 – spunea Cârţan 
într-o redacţie românească la Budapesta, în transcripţia lui A.P. 
Bănuţ.
 Evenimentele de la 1877 l-au surprins în Bărăgan. S-a 
oferit, cu turmă cu tot, voluntar. „În ’77 mă uitam de pe malurile 
Dunării, cum se băteau rumânii cu turcii – spunea badea Cârţan. 
Într-o duminică dimineaţa am plecat să-i slujesc şi io lui Vodă 
Carol”, dar a fost încorporat la Roşiorii de Vede, iar batalionul 
său n-a intrat în luptă, ceea ce l-a dezamăgit. N-a scăpat însă de 
„slujba la-mpăratu´”. „În ’78 am vint acasă, am tras sorţii şi-am 
jurat. Am cătănit în Bosnia. În ’81 m-am libărat”.
 După stagiul militar în armata austro-ungară, îşi reia 
drumurile la Bucureşti, unde devine un obişnuit al muzeelor, 
şcolilor, redacţiilor de ziare, al librăriilor, intră în contact cu 
lumea culturală a capitalei, îşi face prieteni şi se adânceşte în 
lumea cărţilor. 
 Dorinţa fierbinte de a răspândi ştiinţa de carte şi de a 
face cunoscută istoria poporului român la românii transilvăneni 
pune stăpânire definitivă pe mintea ţăranului din Cârţişoara. El 
era convins că învăţătura, ştiinţa de carte, era unicul mijloc pentru 
eliberarea românilor ardeleni. Literatura istorică a şcolii latiniste 
din secolul XVII, ca şi istoriografia romantică a secolului XIX, 
pe care le asimilase mintea vioaie a ţăranului îndelung aplecat 
asupra cărţii de istorie, au făcut din el „un iluminist întârziat, naiv, 
romantic, dar plin de acţiune şi de o perseverenţă rară în idealul 
său de luminare a poporului prin răspândirea cărţilor”. – spunea 
un însemnat istoric care i-a descifrat opţiunea spirituală.15

 Crezul său de misionar pornea de la convingerea, 
exprimată unui contemporan că „Ardelenii noştri trăiesc ca 
nişte vite, cu grumazul sub bâtă…; fiindcă n-au lumină, îşi duc 
amărâtul său trai de cârtiţe sub pământ…, n-au lumină căci n-au 
învăţătură şi n-au învăţătură fiindcă n-au cărţi. Cărţi le trebuie!” 
Şi a început să strângă cărţi pentru a le da de citit compatrioţilor 
săi, ca „să capete Ardealul învăţătură”. A străbătut „ţara” în lung 
şi-n lat, la Bucureşti, la Iaşi, la Blaj, la Craiova etc. şi a devenit un 
„nobil cerşetor de cărţi”, pe la gimnazii şi licee, pe la preparandii, 
la redacţiile ziarelor şi revistelor, la librării, la instituţii şi pe la 
casele intelectualilor. În această nobilă misiune a intrat în contact 
cu numeroşi oameni de cultură, de ştiinţă, printre care V.A. Ure-
chia, Gr. Tocilescu, I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu, N. Iorga.
 Neobosit şi veşnic pe drumuri, ţăranul cărturar căuta 
cărţi peste tot, le încărca în desagi, apoi urca munţii spre Transil-
vania, unde umbla din sat în sat şi lăsa cărţile pentru citit. După

11 Ibidem, p. 179 şi 194.
12 Ibidem, p. 369.
13 A.P. Bănuţ, „Tempipassati. Umor şi satiră din Ardealul de ieri”, Editura Bucovina, 
Bucureşti, 1931, p. 143.
14 Ibidem, p. 149.
15 V. Curticăpeanu, „Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918”, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 172.
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un timp revenea cu alte cărţi pe care le lăsa, le lua pe cele vechi 
şi le ducea în alt sat, şi aşa mai departe, realizând o adevărată 
bibliotecă volantă. Ziarul „Adevărul” din Budapesta, informându-
şi cititorii despre vizita lui Badea Cârţan în redacţie, relata: „Acest 
om e cunoscut în întreaga lume, el călătoreşte prin toate părţile, 
de unde-şi aduce tot felul de cărţi şi foi şi le păstrează, pentru a 
face o bibliotecă, pentru cei lipsiţi de carte, ca să citească şi să se 
lumineze”.16

 În acţiunea sa, Badea Cârţan şi-a realizat o adevărată 
reţea de achiziţionare şi depozitare a cărţilor. Astfel, avea depozi-
te în Bucureşti, la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii din strada 
Polizu, apoi în strada Occident, iar, pe drumul spre Transilvania, 
avea un depozit „de trecere” în casa lui Nestor Ureche din Poiana-
Anini, de unde, prin Valea Cerbului, trecea în Ardeal.17 Pentru 
achiziţii apela la intelectuali, elevi, învăţători, profesori, avocaţi, 
medici etc. El ia legătura şi cu oameni politici, chiar cu organe 
oficiale române. Din 1892, acţiunea lui Cârţan se conjugă cu 
acţiunea largă a Ligii culturale din Bucureşti de răspândire a cul-
turii. Şi cu ajutorul Ligii, Badea Cârţan devine un personaj bine 
cunoscut în ţară şi chiar în străinătate. El frecventa la fel de mult 
şi Iaşul, astfel că un contemporan îşi aminteşte că „nu era început 
de primăvară fără ca Badea Cârţan să nu vie la Iaşi şi să cutreiere 
şcoală cu şcoală, începând cu Universitatea, cu redacţiile ziare-
lor şi sfârşind cu librăriile, de unde aduna cărţi pentru a le duce 
fraţilor din Ardeal”.
 Badea Cârţan, pe lângă desaga plină cu cărţi şi ziare, 
venit din depărtări, ducea şi aducea informaţii preţioase pentru 
fraţi despre fraţi. E. Bucuţa, amintindu-şi de vizitele lui Cârţan 
la Colegiul Naţional „Sf. Sava”, scria în 1936: „Parcă-l văd în 
curtea liceului nostru… Îl înconjuraseră băieţii şi-l iscodeau… 
De-aţi avea batăr nişte cărţi să-mi daţi – spunea el – căci le aduc 
şi le las la noi pe la sate. E o bucurie, ca atunci când se întorc 
primăvara berzele. Ajunge vestea înaintea mea că Badea Cârţan 
a venit din ţară şi m-aşteaptă toţi. Nu vă îngrijiţi că mă iartă 
finanţii de la graniţă. Că doar nu-s eu aşa de prost, să merg de-a 
dreptul şi să le cad în palmă. Mai trec şi prin «vama cucului», 
că aia e vama românească, nu te întreabă nimeni de unde vii şi 
unde te duci decât frunza verde… Eu cerşesc lumină pentru cei ce 
sunt ţinuţi în întuneric”.18 Acelaşi autor mai povesteşte că Gheor-
ghe Cârţan îi lua la rând pe toţi oamenii noştri mari, mai ales pe 
istorici, le vorbea despre durerile celor din Ardeal şi de la fiecare 
ieşea cu cel puţin 2-3 cărţi în desaga lui.
 Badea Cârţan, prin lectură, începe să se intereseze şi de 
politică. „Io urmăream din doască-n doască daravelile politice şi 
mă năcăjeam al dracului pe jidovii din Peşta asta destrăbălată – 
spunea el redactorilor de la „Poporul românesc” din Budapesta 
–, că strigau într-una-n gazetele lor mincinoase că românii-s un 
neam slab, adus aici, te miri de pe unde”. Pentru a se lămuri asu-
pra adevărului istoric, citea răspunsurile şi opiniile din gazetele 
româneşti, dar parcă tot mai trebuia ceva ca să se convingă, să 
vadă cu ochii lui. „Îs şi io un fel de Tomă – spunea Cârţan. Într-
o bună dimineaţă, în anul ’96, ce-mi trăzneştep´în cap, zic:  Mă 
Cârţane… tu trebuie să te duci direct la Roma, să vezi cu ochii tăi, 
cine-o fost moş-to şi strămoş-to! Şi… dusu-m-am!”19

 Porneşte pe jos, în ianuarie 1896 şi, în două săptămâni, 
ajunge la Budapesta, unde este obligat să se angajeze muncitor 
la un olar pentru a-şi reface proviziile, după care pleacă din nou, 
trece prin Viena şi după 23 de zile ajunse la Roma, la sfârşitul 
lui februarie. În martie 1896, Cârţan se plimbă „triumfător” prin 
Cetatea Eternă, presară pumnul de ţărână şi boabele de grâu aduse 
din Cârţişoara, ca omagiu din partea „fiilor îndepărtaţi ai taichii 
Traian”. Admiră ore în şir măreţia monumentului, iar în prima
noapte doarme pe cojocul său la picioarele columnei. Explicabil 
că a doua zi poliţiştii Romei şi ziarele să constate că un dac a 
coborât de pe columnă. Portul lui ţărănesc, acelaşi de milenii la 

ţăranii ardeleni, pletele şi înfăţişarea lui Cârţan îndreptăţeau pe 
deplin identitatea cu dacii de pe monument.
   A rămas la Roma „cam patru săptămâni. Am văzt toate 
minunile Cetăţii veşnice: senat, parlament, for, capitoliu… mi-
nunat oraşul lui Romulus!” – relatează Cârţan ziariştilor români. 
A mai vizitat Neapole, 
Florenţa, Veneţia, 
Ancona şi alte oraşe. 
Apariţia sa în straie-
le ţărăneşti a produs 
o puternică impresie 
în rândul populaţiei, 
dar şi al oficialităţilor 
italiene. Prin interme-
diul reprezentantului 
României la Roma, 
Cârţan a fost prezentat 
marchizului Pandolfi, 
care a dat un banchet în cinstea lui, ocazie cu care a cunoscut o 
serie de reprezentanţi ai vieţii publice italiene. Cu o fotografie 
de doi metri a columnei şi cu o desagă de cărţi, Cârţan s-a în-
tors tot pe jos, în primăvara aceluiaşi an, spre satul său arzând de 
nerăbdare să arate confraţilor „trofeul” adus şi să le povestească. 
Dar la întoarcerea în Cârţişoara, doi jandarmi îi confiscă hârtiile 
şi cărţile şi-l ameninţă cu închisoarea.
 Într-o a doua călătorie în Italia, un locotenent italian, „ve-
chi prieten cu mine”, spune Cârţan, l-a pus într-o căruţă şi l-a 
„purtat câtu-i Italia de lungă”. La Roma, oraşul său preferat, a fost 
găzduit de contele Gubernatis şi de cardinalul Rampolla.
 O a treia călătorie la Roma este prilejuită de Congresul 
Orientaliştilor (1899) la care participa şi o amplă delegaţie 
românească în frunte cu istoricul V.A. Urechia, alături de peste 
700 de participanţi din peste 40 de ţări. „Trebuia să mă duc, 
nu? – spunea Cârţan în menţionata întâlnire cu ziariştii. Sosise 
lume de lume, din tuspatru părţile pământului şi toată lumea se 
aplecase în partea noastră, a românilor. Drept să vă spui, atunci, 
odată mi-am stâmpărat inima! De la Universitate şi până la Co-
lumna din forul lui Traian, pe tot drumul io singur am dus coro-
ana de bronz... mergeam în fruntea poporului ca un fişpan. Vai, 
ce de om, Doamne-drăguţule!” Numele lui Cârţan a devenit cu-
noscut participanţilor la congres, iar delegaţia română l-a folosit 
din plin în scop propagandistic. Astfel, la propunerea lui Guber-
natis, delegaţia română îi încredinţează lui Cârţan misiunea de 
a depune coroana de bronz la Columna lui Traian. Presa vremii, 
între care revista franceză „L’Illustration”, i-a publicat foto-
grafiile între cei prezenţişi pe sergenţii italieni, care dădeau on-
orul unui „fratello exotic”. Pe fondul unei confruntări ştiinţifice, 
stârnită de contestarea vehementă a latinităţii românilor de 
către istoricul maghiar Óvári, la care i-au replicat pe măsură 
şi cu succes istoricii români, prezenţa lui Gheorghe Cârţan a 
produs cel mai mare efect în festivităţile congresului, oferind 
participanţilor prilejul de a se convinge de existenţa puternicei 
conştiinţe naţionale a unuia dintre reprezentanţii „claselor de 
jos” ale poporului român, care, după port şi grai, dovedea el 
însuşi originea sa romană.20

 La festivitatea de la Columna lui Traian, V.A. Urechia spu-
nea: „Această conştiinţă naţională latină nu există numai la clasele 
culte ale naţiunii române, ci este şi proprietatea tuturor românilor. 
Dânsa e care a împins pe acest biet păstor din munţii noştri să 
vină spontan la Roma... Suntem aici pentru a repeta învăţaţilor

16 „Adevărul”, 5 iunie 1904, p. 2-3.
17 Rudolf Şutzu, „Lumea”, 29 iunie 1936, p. 4.
18 Emanoil Bucuţa, „O amintire” în „Revista Colegiului Naţional Sf. Sava”, 1936, p. 19.
19 A.P. Bănuţ, op. cit., p. 144.
20 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 176.

Badea Cârţan la baza Columnei lui Traian,
la Roma
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întruniţi la congres vorba rostită într-o zi de acest păstor poliţiei ro-
mane care-l îndepărta într-o noapte de la picioarele Columnei: «Roma 
e mama noastră!»”21

 Descoperirea virtuţii romane îi relevă lui Badea Cârţan o 
profeţie scumpă a urmaşilor din Carpaţi ai Romei, devenită realitate 
doar peste două decenii: „Decât să aveţi la ştiinţă, domnilor – afirma 
Cârţan în transcrierea lui A.P. Bănuţ – că acuşi o să se întemeieze un 
mare imperiu aici în răsărit, stăpânit de limba noastră românească şi 
de un strănepot al lui Vodă Carol. Băgaţi de seamă ce vă spun, io o să 
mă duc pe aici încolo, dar să v-aduceţi aminte de vorba mea: «Virtus 
romana rediviva!»”
 La confiscarea cărţilor şi a fotografiilor de la Roma, Cârţan 
protestează, îl roagă şi pe mitropolitul Meţianu să intervină la minis-
terul de interne, iar în cele din urmă ajunge personal la primul ministru 
Tizsa. Iată cum relata Badea Cârţan acea întâlnire: „Io i-am spus-o azi-
vară oarzănă lui Tizsa, zic: – Asta nu-i cârmuire cumsecade, domnule 
ministru. Cu faptele urâte vrei să împodobeşti lumea a minunată a lui 
Dumnezeu? Pentru dreptate, toţi cetăţenii statului sunt răspunzători şi 
nici jendarilor… zic: excelenţă, ce purtare-i asta, să-mi ieie mie jen-
darii patru cară de cărţi, patrusprezece zloţi de argint şi să mă ducă 
ferecat în temniţa Braşovului… Mare vulpoi, calvinul de Tizsa”.22

 La întrebările lui Tisza asupra provenienţei cărţilor, Cârţan 
răspunde: „Io n-am făcut nici un rău, Măria Ta! Am luat cărţile de 
unde-o fost şi le-am dat ălora care n-o avut... Atât! Ori ţi se pare faptă 
slabă să-l deştepţi pe ăl din întuneric?” La ameninţarea lui Tizsa pri-
vind soarta cărţilor, Cârţan ripostează energic: „Auzi, de-ar arde jen-
darii toate cărţile româneşti din Ardeal, ... gândeşti dumneata c-om 
rămâne pe întunerec? Ne dă ea, ghiata România, câte vrem”.
 Curiozitatea şi neastâmpărul l-au împins pe Cârţanşi spre 
Paris: „În anul ’97, din Viena am tăiat-o p’în Tirol, la Zürich. Ăl mai 
curat şi mai regulat oraş, din câte am văzut io. În Zürich m-au primit 
foarte bine studenţii români, m-o găzduit şi la Paris. Trei săptămâni 
am petrecut în oraşul lumină. Nu mă mai puteam sătura, atâta-mi 
de plăcea! Oameni faini, francezii!” – povestea Cârţan. În Franţa a 
dorit să vadă şi mormântul lui Napoleon, deoarece un bătrân din sa-
tul său luptase contra lui la Waterloo. Într-o zi, în timp ce-i vizita pe 
buchiniştii de pe malurile Senei, oameni ai cărţii ca şi Cârţan, a fost 
observat de profesorul  Picot, care l-a invitat la catedra sa de la Şcoala 
de Limbi Orientale, unde preda româna, să le vorbească studenţilor. 
Le-a vorbit despre Traian şi latinitate. „Societatea studenţilor români” 
din Paris i-a acordat toată atenţia şi a organizat un banchet în onoarea 
vestitului cioban român.
 Faptele lui Carol I, mai ales în Războiul de Independenţă, 
l-au impresionat pe Badea Cârţan, astfel că s-a hotărât să viziteze şi 
Sigmaringenul, „cuibul din care a zburat şoimul de la Griviţa”. „Nici 
n-aţi putea crede, ce femeie e mama regelui! O săptămână încheiată 
m-a găzduit, ca p-un boier. Mâncam cu lacheii palatului şi-ţi beam 
vin de Burgundia... prima. Mă făcusem roşu în obraz, ca un bujor... 
La plecare m-a strâns Leopold, fratele regelui, în braţe şi m-o pupat. 
Ghiata bătrână, mamă-sa plângea... zic zău! Ne-am ales dinastie bună, 
domnilor, rasă de oameni cinstiţi”.23

 Fiind chestionat la un moment dat despre „soarta rea” a 
românilor, o fatalitate în care ne convine să ne găsim adesea scuza, 
Cârţan are şi aici o opinie chibzuită: „Nu ni’ chiar moale aşternutu’, 
dar nici aşa de pietros, să nu ne putem hodini. Cumpăna nu-i slobod 
s-o pierdem, fraţilor. Tot auz pe unii: soartă rea! O, Doamne! Soarta-i 
cum îi omu’! Alta-i buba!... Avem vlădici (şefi bisericeşti – n. I.V.) 
slabi de înger… uniţi, neuniţi, n-ai ce alege!... Tot insul să iee cu piep-
tu’ postața (sarcina – n. I.V.) din faţa lui şi înainte cu Dumnezeu! Iar 
cine nu lucră, să nu ia nici plată, fire-ar chiar vlădică… Nu-i bine să 
ne plângem mereu, că pe urmă pierdem nădejdea-n izbândă. Noi  între 
noi, să ne ocărâm şi şa şi şa, da-ntre unguri, să ne lăudăm cât ne-ncape 
pe gură!” 
 Despre cum merg treburile în Ţara Oltului, judecata lui 
Cârţan este la fel de aspră: „Rău, rău de tot! Nu-s conducători. Popii, 

toţi o deschis crâşme şi bolte. Nu se mai ţân de vânătoarea de suflete. 
Bag sama le-o’nceput a scădea noporojnele… Ne lipsesc, pretutin-
denea, oamenii… Încătrău te-ai uita dai tot de mărunţei… N-avem, 
creştini buni, câtu-i Ardealu’ ăsta de mare şi de frumos, un drag de om 
vestit să facă minuni! În ţară-mi pare c-ar fi Iorga. Ăla-i minunat între 
muritori! Ce-a mai putut scrie de cărţi, Doamne-drăguţule!”24

 Activitatea culturală românească a lui Gheorghe Cârţan a 
stârnit de timpuriu reacţia potrivnică şi represivă a autorităţilor aus-
tro-ungare, cel puţin de la 16 iulie 1895, când a fost arestat de patru 
jandarmi unguri şi închis la Făgăraş pentru câteva zile. În mai multe 
rânduri a fost închis, maltratat şi iar eliberat, iar cărţile i-au fost con-
fiscate. El n-a renunţat, însă, până la sfârşitul vieţii (1911), de a căra 
cu desaga, dintr-o parte în alta a Carpaţilor şi, mai ales, din vechea 
Românie în Transilvania, unde lipsa de cărţi româneşti era acută.
 Activitatea lui tot mai intensă în ultimele două decenii de 
viaţă, cunoscută de serviciile secrete şi de poliţia maghiară, este 
zguduită în 1903 de sesizările organelor poliţieneşti de graniţă de 
la Predeal. La insistenţele prim-pretorului din Predeal, Simon Béla, 
prefectul din Braşov a ordonat şi organizat o percheziţie la casa lui 
Cârţan din Cârțişoara. La 15 septembrie 1903, Badea Cârţan a fost 
arestat la Predeal şi închis la Braşov, fără a fi judecat, pentru două 
luni de temniţă. Între timp, autorităţile poliţieneşti braşovene i-au 
percheziţionat casa, forţând uşa, şi i-au luat toate cărţile. Când a ieşit, 
după două luni, din închisoare şi şi-a cerut drepturile, a fost din nou 
aruncat în închisoare pentru o lună.
 Între timp, la Braşov, organele poliţieneşti inventariau im-
presionanta bibliotecă a lui Badea Cârţan, de peste 76.000 de cărţi 
şi alte tipărituri confiscate. Activitatea de înregistrare a durat foarte 
mult, până în octombrie 1905, şi au rezultat trei registre legate într-un 
volum de 275 de file, în care sunt înregistrate 4.858 de titluri de cărţi 
în 76.621 de volume, foi volante şi alte tipărituri. Respectivul inven-
tar consemna: numărul de ordine; titlul şi autorul cărţii; localitatea, 
anul, editura şi tipografia; precizarea dacă e sau nu interzisă cartea 
şi indicaţii asupra conţinutului. Operaţiunea a fost făcută de către un 
funcţionar priceput al Ministerului de Interne maghiar, Orz György. 
„Tabloul cărţilor româneşti confiscate cu ocazia percheziţiei domicili-
are a lui Gheorghe Cârţan... interzise a circula prin poştă pe teritoriul 
Ungariei”, documentul realizat la inventariere, se află în Biblioteca 
Academiei Române, din 1921, când a fost predat de către prefectul 
oraşului Braşov.
 Deşi percheziţia şi confiscarea cărţilor l-au necăjit îndelung 
pe Cârţan, acesta şi-a continuat misiunea şi truda. Acelaşi Simon Béla, 
prim-pretorul din Predeal, îl informa pe prefect că Gheorghe Cârţan 
mai „are în magazia C.F.R. circa 10 măji (1.000 kg – n. I.V.) de cărţi” 
pe care le ţinea sub observaţie, dar constatase că stocul se înjumătăţise 
din magazie, ceea ce însemna că Badea Cârţan „le-a trecut prin 
contrabandă în Ungaria”, iar patrula care-l urmărea nu l-a putut sur-
prinde asupra faptului. Prefectul se angajează faţă de ministerul de 
externe că va asigura o severă supraveghere a lui Gheorghe Cârţan.25

 După confiscarea masivă din anul 1903 au urmat şi altele, 
astfel că, în 1906, Ministerul de Interne de la Budapesta trimite Pre-
fectului de Braşov două ordine şi doi delegaţi pentru controlul cărţilor 
confiscate încă din 1903 de la Cârţan, aflate în depozitele din clădirea 
Poliţiei Braşov, „apoi pentru controlul cărţilor confiscate mai noi de la 
zisul individ în cursul acestui an şi depozitele de la Parchetul Braşov 
în număr de 30-40.000 exemplare...”26 Din cele 76.621 de tipărituri 
depozitate la Poliţie, delegatul ministerial a ales „268 de exemplare 
de cărţi a căror conţinut instigator după toate probabilităţile e îndreptat

21 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 176.
22 A.P. Bănuţ, op. cit., p. 140.
23 Ibidem, p. 146.
24 Ibidem, p. 143.
25 I. Bozdog, „Statul poliţist, material documentar dintr-o arhivă secretă braşoveană”, 
Sibiu, 1944, p. 16.
26 Ibidem, p. 19-20.
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împotriva statului!” El propune ca „delictele privind pe Gh. Cârţan, 
ce nu vor putea fi rezolvate pe cale judecătorească, să poată fi exe-
cutate pe cale administrativă!” El este convins că Gheorghe Cârţan 
este în Comitetul Central al „ASTREI”, care a organizat biblioteci 
populare în Transilvania, pentru aprovizionarea acestora cu cărţile 
necesare.
 La începutul anului 1907, autorităţile maghiare sistează 
acţiunea împotriva lui Cârţan şi, prin ordinul ministrului de Interne 
din 13 aprilie 1907, se dispune ca „toate cărţile confiscate de la 
numitul şi reţinute prin Poliţia Braşov, fără a atrage atenţia opiniei 
publice, să fie nimicite prin ardere”. Operaţia, care trebuia să fie
foarte discretă, are 18 zile de la prefect ca să fie finalizată, şi se 
insistă ca „odată cu materialul de la Poliţie se va ridica şi arde 
deodată şi materialul de la Parchet,”27 ceea ce înseamnă că au fost 
arse circa 100.000 de cărţi. La 4 iunie 1907, căpitanul oraşului 
raportează de executarea ordinului, cărţile fiind transportate şi arse 
la fabrica de cărămizi a lui Shmidt Lajos.
 Istoricii au analizat conţinutul şi valoarea depozitului de 
cărţi realizat de ciobanul din Cârţişoara, comparabil cantitativ cu 
o librărie sau o bibliotecă obişnuită din zilele noastre, iar impresia 
a fost de uimire prin numărul şi diversitatea cărţilor, prin bogăţia 
tematică, prin uriaşa muncă pe care a trebuit s-o depună un om sim-
plu şi sărac pentru a le aduna, transporta şi distribui în toată Trans-
ilvania.
 Numai în depozitul de la Cârţişoara, ridicat de Poliţie, 
după inventarul existent la Academia Română, din 4.856 de titluri 
în 76.621 de volume, pe categorii, situaţia este următoarea:28 lucrări 
de istorie – 17%; cărţi literare, reviste, ziare – 15,5%; cărţi şi ma-
teriale cu conţinut religios – 14,5%; cărţi şcolare – 12,5%; cărţi de 
economie, finanţe şi agricultură – 10,5%; scrieri pedagogice şi di-
dactice – 8,5%; cărţi cu conţinut juridic – 6,5%; cărţi şi broşuri pen-
tru săteni – 5,5%; almanahuri, calendare – 2,4%; cărţi cu conţinut 
filosofic – 1,5%, iar restul din alte domenii – 7,6%.
 Preponderenţa literaturii istorice şi politice în depozitul lui 
Badea Cârţan dovedea pasiunea ciobanului pentru istorie, figuri de 
luptători şi fapte de vitejie, dar şi opţiunea editorilor şi a autorilor de 
a face educaţie naţională prin aceste cărţi. Întâlnim în lista lui Cârţan 
şi publicaţii de mare însemnătate pentru istoriografia românească a 
secolului XIX: „Magazin istoric pentru Dacia”, „Arhiva Istorică a 
României” şi „Tezaur de Monumente Istorice pentru România”, iar 
cărţile de forţă ale istoriei românilor sunt prezente în număr mare 
– lucrările lui D. Cantemir, N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, Gh. 
Şincai sau G. Bariţ.
 Aceste cărţi de istorie, mai ales, sunt vizate şi de cenzura 
austro-ungară, foarte sensibilă la cele care tratau răscoala lui Horea 
sau Revoluţia de la 1848. În dreptul acestor lucrări, funcţionarul 
maghiar a consemnat în inventar, în limba maghiară: Kitiltva (inter-
zis) sau „cartea conţine ştiri şi date despre bandiţii (rablók) Horea, 
Cloşca şi Crişan, care s-au pus în fruntea rebelilor (lázadók) din 
Transilvania în 1784-1785(...)”. Unirea Principatelor, războiul de 
independenţă sau mișcarea memorandistă erau bine reprezentate în 
lista de lucrări istorice din depozitul Cârţan.
 Un adevărat tezaur îl constituie şi cărţile de literatură, foarte 
solicitate de românii transilvăneni – literatură cultă românească şi 
clasică universală, crestomaţii şi antologii literare, operele clasicilor 
literaturii române, tipărite la Bucureşti şi Iaşi, opere şi autori larg 
cunoscuţi şi răspândiţi în Transilvania. Cărţile clasicilor se găseau 
în zeci de exemplare dintr-o ediţie. O categorie largă o reprezentau 
cărţile de literatură populară, cele din „Biblioteca poporului”, şi, 
desigur, cartea şcolară, manualele şi cartea pedagogică. Un manual 
de „Istoria românilor pentru şcolile primare”, de Gr. Tocilescu, era 
în 1.792 de exemplare în inventarul depozitului, la fel alte manuale 
interzise ale lui A.D. Xenopol şi V.A. Urechia. O „Carte de Citire 
prelucrată de învăţătorii asociaţi” era în 182 de exemplare.
 Nu lipsesc nici cărţile de economie politică, medicină, 

matematică, fizică, drept, apoi 
un număr mare de ziare şi reviste 
tipărite în România, din care 38 erau 
interzise a circula în Transilvania. 
Cele mai multe ziare existente în de-
pozit erau totuşi cele din Transilva-
nia, 22.000 de exemplare. „Gazeta 
Transilvaniei”, principalul organ 
de informare politică şi culturală 
a românilor transilvăneni era la 
percheziţie în 3.756 de exemplare. 
Mai erau „Tribuna” din Sibiu în 
8.872 de exemplare, „Tribuna Popor-
ului” din Arad în 3.393 de exem-
plare, „Dreptatea” din Timişoara în 
2.036 de exemplare etc. Nu lipsesc 
nici ziarele străine aduse de Cârţan din călătoriile făcute la Roma, 
Viena sau Budapesta, apoi cărţile de literatură italiană, franceză, 
germană, maghiară ş.a.
 Pe autorităţile austro-ungare, incidentul badea Cârţan şi 
depozitul său de cărţi le-a determinat să alcătuiască o listă asupra 
tuturor publicaţiilor editate în România a căror intrare în Ungaria 
era prohibită, o listă primită de consulul general al României la Bu-
dapesta la 12 februarie 1912, în care erau cuprinse 230 de publicaţii 
româneşti (ziare, reviste, almanahuri, manifeste, broşuri şi cărţi), 
tipărite în oraşele din regatul român. Inventarul cărţilor confiscate 
de la Badea Cârţan confirmă pe deplin lista cenzurii aparatului de 
stat austro-ungar asupra cărţilor şi publicaţiilor româneşti.
 Când Cârţan trecea la cele veşnice, în 1911, Nicolae Iorga, 
trecându-l pe acest „fanatic ţăran al romantismului naţional” în 
cartea sa cu „oameni cari au fost”, îl numea „un veşnic colindător 
de drumuri, care gemea sub greutatea cărţilor (...), pentru a le duce 
Dumnezeu ştie unde şi cu ce folos, de multe ori drept în mâna jan-
darmilor şi vameşilor unguri ce-l pândeau!” Se născuse, spunea 
Iorga despre Cârţan, în vremea când „asupra naţiei întregi a trecut 
un mare vânt de speranţe romantice” (Revoluţia de la 1848 – n. I.V.) 
şi când, în numele originii glorioase şi a frăţiei latine, „se cerea dre-
ptate pentru ai noştri cei supuşi barbarilor turanici”. În renaşterea 
naţională românească de după 1848, „o anume conştiinţă nouă şi 
neaşteptate dorinţi” se treziră şi în sufletele ţăranilor de dincolo 
„cari, botezându-şi copiii Cezar şi Octavian, erau siguri că au dat 
ajutorul lor la renaşterea Romei dunărene”. Dintre ei, unul, Gh. 
Cârţan – „şi-a luat toiagul pribegiei în folosul culturii naţionaleşi 
nu l-a mai părăsit niciodată. Aşa a străbătut Italia şi Franţa; a văzut 
Columna lui Traian, la care s-a închinat ca la sfintele icoane din 
stâna lui; s-a minunat de zgomotoasa măreţie modernă a Parisu-
lui... şi se privea pe sine ca un purtător de misiune superioară, ca 
un împlinitor de porunci ce vin mai de sus. Altfel nu se jertfeşte 
liniştea unei vieţi întregi. Şi pentru că porunca-i venise prin cărţi, 
prinse pentru dânsele o dragoste fără margini.” Cel pentru care 
toate cărţile „cuprindeau aceeaşi revelaţie sfântă, ...le ducea cu o 
adâncă reverenţă, cum David purta pe umerii săi arca învoielii cu 
cerurile şi a viitorului celor ce vor veni după dânsul”.
 „Şi – încheia Iorga – după urma lui vor rămânea acea-
sta: credinţa sălbatecă pe care un ţăran a avut-o pentru visurile 
cărturarilor din vremea lui şi nemărginita-i evlavie pentru cartea 
în care vedea numai lumină şi mântuire. Dacă viaţa lui s-a strecu-
rat, aşa muncită şi neîmpăcată, fără vreun adevărat folos, vina e a 
cărturarilor care trebuiau să aibă alte visuri şi să scrie alte cărţi.
 El ne-a arătat însă ce adaos de energie sufletească nebiruită 
poate să dea poporul la ceea ce credem, spunem şi scriem noi.”29

27 Ibidem, p. 24.
28 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 181.
29 N. Iorga, „Oamenii cari au fost”, vol. II, Bucureşti, 1935, p. 23-26.

Mormântul lui Badea Cârţan, 
la Sinaia
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FAMILIA ȘEITAN DIN VĂLENI, CAHUL – REPUBLICA MOLDOVA

Carmen Marin
-Muzeul de Etnografie Brașov - 

amilia Șeitan este o familie 
renumită de mocani din Săcele. 
Membrii acestei familii, cu voință 

și curaj, au reușit să ajungă în câmpiile Do-
brogei și ale Basarabiei cu cârdurile de mii 
de oi. Memoria acestei familii este păstrată 
cu mândrie de către urmași în Republica 
Moldova, în localitatea Văleni, județul Ca-
hul. Aici, turmele de oi ale familiei Șeitan 
erau pe moșia a două sate: Văleni (jud. Ca-
hul) și Șivița (jud. Galați). La 1938 deținea 
în total 800 de capete de oi. Familia Șeitan, 
din spusele doamnei Aurica Vodă (n. Șeitan), a venit din Ba-
sarabia în timpul Primului Război Mondial, trecând Prutul pe la 
vadul de la Șivița. 
 Aurica Vodă (n. Șeitan) evocă viața tatălui său, mo-
canul Ilie Șeitan:  
 „Tata avea butoaie de 500 kg cu brânză; făcea cașcaval 
cu mâna lui, făcea lapte acru, toate  acestea învățându-le de la 
bunelul Dumitru, dar și de la mocanii de la munte. Tata se ducea 

cu oile la munte, căci avea prieteni mocani 
care îl luau acolo. Mergea la munte la în-
ceputul toamnei pentru împerecherea oilor 
cu cele de la munte, care sunt mai mari și 
dau lapte mai mult.
 Mocani din România, avea cunoscuți 
mulți, dar, dacă a început războiul, nu ne-
am mai găsit cu nimeni. Înspre Șivița de 
peste Prut erau oameni care ne întrebau 
„Măi, frați basarabeni, mai trăiește Ilie 
Șeitan?” Dar cine să le răspundă?! Nimeni, 
pentru că-i ducea cine știe unde. Tata a mu-

rit după Foamete1, prin ‘48. 
 Tata avea un frate în România, bădica Duță Șeitan. Era 
cu familia, avea copii și el. Doar doi 
frați au fost, dar fete au fost mai multe, 
ca și noi (...) Și buneii mamei tot de 
peste Prut au fost, la fel ca și cei din 
partea tatălui. Am trecut prin greutăți 
foarte mari, războaie, foamete...câte și 
mai câte... 
 Aveau multe oi. Bunelul Dumi-
tru și bunica Taisia erau unii din cei 
mai bogați oameni din sat. Buneii din 
partea lui tata au fost ridicați în Sibe-
ria. Acolo a murit bunelul.  Bunica Tai-
sia a venit înapoi. Ea era bătrână de tot. A trăit vreo 88 de ani, 
dar nu am întrebat-o niciodată câți ani au trăit acolo și cum 
a fost...așa erau timpurile.”2 (informaţii de la  Aurica Vodă, n. 
Șeitan, 81 ani, sat Văleni, Rep. Moldova, 2018)

F

 

Ecaterina        
n. 1920 –m. 
1999, căs. 

Fabian 

Ilie Fabian 
n. 1955 – 
Custodele 
Muzeului 

Satului 
Colibași, 

Cahul 

Valentina 
(Valea) n. 
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1998 

Olimpia          
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2000 
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n. aprox. 1930 

Aurica 
n. 1938, căs. 
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Grigore 
n. 1944, d. 

1996 

Ilie Șeitan  
n. aprox. 1898 – m. 

1948 
 

Duță Șeitan                     
n. aprox. 1900 

Dumitru Șeitan                             
n. aprox. 1870 

Ilie Şeitan, fiica Ecaterina şi soţia Teodora, 1923

Ilie Fabian, fiul Ecaterinei 
Şeitan, 1955

Arborele genealogic 

1 Foametea din anii 1946-1947 a secerat viața a aproape 250 000 de basarbeni. 
2 Între 2 iulie 1940 și 23 august 1944, basarabenilor le era interzis să vorbească cu cei 
de peste Prut. Cei care intrau în contact cu românii riscau ani grei de pușcărie sau erau 
deportați  cu familia în Siberia sau Kazahstan. Șeitan Dumitru și Taisia au fost deportați 
în Siberia în 1941. Întoarcerea basarabenilor deportați a avut loc după 1956. (constatări 
și interviu realizate de prof. Ghelețchi Ion, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu”, Cahul) 

NE COPLEŞESC ADUCERILE AMINTE...

m trăit cu toţii în această primăvară o experienţă nouă, 
neaşteptată şi unică, sperăm noi, prilejuită de stările de 
urgenţă şi de alarmă din cauza ameninţării pandemiei 

de Covid 19. Asemenea momente de izolare, de introspecţie sunt 
prielnice decantării stărilor sufleteşti şi gândurilor, prilejuind 
revenirea în memorie a unor aduceri aminte care, altfel, ar fi fost 
îngreunate de repetabila povară a grijilor diurne. Şi, parcă, tot în 
asemenea momente, în care atenţia îţi este bombardată de zecile 
de canale media cu ştiri alarmante, cu imagini ale suferinţei din 
întreaga lume, cu medici epuizaţi de efort şi pacienţi care pierd 
lupta cu un virus înşelător şi agresiv, amintirea unor cunoscuţi 
care nu mai sunt printre noi devine mult mai emoţionantă şi mai 
copleşitoare.
 Pentru că suntem în primăvara-vara anului 2020, să ne 
reamintim cu drag de câţiva dintre foştii noştri prieteni şi colegi 
de la „Izvorul”, oameni care au marcat prin munca lor la asociaţie 
şi la revista acesteia destinul celor două entităţi.
 Se împlinesc, aşadar, 15 ani de la plecarea dintre noi a 
domnilor profesori Ilie Cujbă şi Andronic Moldovan, doi din-

tre intelectualii care au aderat plini de entuziasm, cu întreaga lor 
experienţă la abia reînfiinţata revistă „Plaiuri Săcelene”, dornici 
să o ajute şi să-i traseze drumul.
 Primul, un profesionist desăvârşit al catedrei, o figură 
marcantă a învăţământului săcelean, a reuşit să transforme o 
rubrică mult apreciată în „Plaiuri” – „Cronica limbii”, într-un 
îndreptar original pentru folosirea corectă şi elegantă a limbii 
române.
 Cel de al doilea, tot un cadru didactic desăvârşit, şi-a con-
sacrat ultima perioadă a vieţii culturii săcelene, contribuind prin 
zeci de materiale valoroase la redobândirea, fie şi măcar în parte, 
a strălucirii ei de odinioară. A fost domnul profesor un adevărat 
îndrumător al tinerilor săceleni, un deschizător de drumuri în 
noua presă săceleană şi un vizionar optimist al viitorului pe care 
şi-l dorea pentru noile generaţii săcelene. Neobosit, arzând pe 
dinăuntru la flacăra iubirii faţă de aceste meleaguri, domnul pro-
fesor Moldovan şi-a pus inima pe altarul luptei, şi prin cultură, 
pentru propăşirea acestor plaiuri minunate.
 Urme adânci în evoluţia revistei noastre a lăsat şi colabo-

A
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IN  MEMORIAM  DOMNULUI  ING. VASILE  MUNTEANU

rarea unui alt distins cadru didactic, domnul prof. univ. dr. 
Dimitrie Cazacu, de la a cărei dispariţie se împlinesc şapte ani. 
Personalitate copleşitoare, povestitor desăvârşit şi cunoscător 
până la detaliu al vieţii Săcelelor, domnul profesor a încântat 
ani la rând cititorii „Plaiurilor” cu rememorările sale, aducând 
în prezent farmecul unor timpuri care nu se vor mai întoarce, 
dar care fac parte, pentru totdeauna, din moştenirea şi averea de 
suflet a săcelenilor. Domniei sale i se datorează şi acel adevărat 
„hronic al Săcelelor” care este cartea pe care a lansat-o cu 
puţin înainte de sfârşitul său – „O carte pentru săcelenii mei”, 
o adevărată mărturisire a dragostei pe care o avea pentru locul 
natal.
 Tot în această primăvară-vară s-a împlinit un an de 
la trecerea la cele veşnice a altor doi „seniori” ai „Izvorului”, 
domnii Dan Zamfir şi Ioan (Ninel) Eftimie. Crunte, grele şi 
neaşteptate despărţiri care au lăsat îndoliate sufletele celor care 
i-au cunoscut şi au avut şansa să le fie prieteni.
 Harnic şi talentat component al echipei de fotbal a „Iz-
vorului” în anii 1960-1970, Dan Zamfir a transmis peste ani spi-
ritul acesteia la nou înfiinţata asociaţie „Izvorul”, în conducerea 
căreia a fost aproape 25 de ani. Caracter desăvârşit, prieten de 

nădejde, „izvoran” devotat el a lăsat o amintire de neşters celor 
cu care a lucrat atâţia ani la împlinirea visului născut odată cu 
reînfiinţarea „Izvorului”, în 1994.
 Ninel Eftimie a fost, la rândul său, o parte însemnată a 
sufletului „Izvorului”, un stâlp de nădejde al acestuia, un tezaur 
viu de amintiri despre această asociaţie care a aprins mereu 
imaginaţia tinerilor săceleni. Lui i se datorează o bună parte 
din reuşita „Izvorului” de-a lungul timpului, personalitatea sa 
complexă şi benefică pentru asociaţie, făcându-l un adevărat 
„senior” al acesteia, respectat  de toţi ceilalţi.
 Sunt doar cinci dintre personalităţile marcante ale 
asociaţiei şi revistei noastre, de care ne amintim acum, când se 
împlinesc nişte ani de la plecarea lor dintre noi, dar numărul 
„izvoranilor” de valoare, păstrători ai tradiţiilor străbune, mân-
dri că fac parte din marea familie a săcelenilor şi care ne-au 
părăsit este mult mai mare şi ne vom aduce aminte mereu de ei, 
cu pioşenie şi respect, ca despre nişte oameni vrednici ai acestor 
locuri minunate.
 Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Horia Bârsan

omnul Vasile Munteanu s-a născut la 19 
februarie 1935 în comuna Păulești din 
județul Vrancea, fiind fiul lui Ion și al Mariei

Munteanu. 
 Tatăl său este ucis în război  în 1941. Mama 
sa  se va muta la Brașov împreună cu cei doi fii ai săi, 
Vasile și Ștefan. Aici la Brașov, Vasile, va urma cu-
rsurile școlilor primare, gimnaziale și  liceale. După 
absolvirea liceului, în 1961, intră la Institutul Po-
litehnic din Brașov, la Facultatea de Mecanică. După 
absolvire, este repartizat la Intreprinderea ”Steagul 
Roșu” unde își începe activitatea ca inginer stagiar.
 În 1962 se căsătorește cu Adriana Reit, co-
lega sa de facultate. Cei doi copii ai lor, Mihai și Ioan 
se vor naște în 1967 și 1972 devenind bucuria și mândria familiei.
 Munca, cinstea, capacitățile intelectuale și seriozitatea îi 
aduc ascensiunea profesională Până la funcția de Director come-
rcial al uzinei și al Centralei de autocamioane. 
 După revolta muncitorilor de la uzina „Steagul Roșu” din 
1987 este destituit din funcție și  trimis la Intreprinderea de organe 
de asamblare Târgu Secuiesc , oraș în care are domiciliul forțat.
 Revoluția din decembrie 1989 anulează situația  sa de 
surghiunit și îi permite să revină la Uzina de autocamioane ”Ro-

man”. Este ales ca Director general al intreprinderii  
și candidează la un post de deputat în Parlamentul 
României. Este ales și devine Parlamentar de Brașov. 
 În toată activitatea sa parlamentară a depus efo-
rturi deosebite pentru îmbunătățirea situației intre-
prinderii de autocamioane și a angajaților ei. A fost 
un om vesel, jovial, comunicativ, blând și cinstit. A 
ajutat pe toți cei care au apelat la el și a avut mereu un 
cuvânt de încurajare pentru cei aflați în suferință.
 După pensionare, s-a mutat la Săcele, pe strada 
Mocanilor impreună cu soția, pentru a se bucura de o 
viață tihnită. În 1992 o boală nemiloasă îl țintuiește la 
pat. Prin intervențiile chirurgicale deosebit de reușite 
boala este stopată și revine la o viață relativ normală.

 Un accident ceebral îl țintuiește din nou la pat și suferă 
mai mulți ani cu stoicism și seninătate. De altfel, firea sa deschisă, 
jovială, veselă l-a ajutat enorm să îndure îndelungata suferință. 
Rămașițele sale pământești sunt înhumate în cimitirul bisericii 
Adormirea Maicii Domnului din Satulung.
 Dumnezeu să îl ierte și să-l odihnescă in pacea Sa!

Dorel Cerbu

D

 Conducerea Asociaţiei „Izvorul” Săcele aduce şi pe această cale un ultim omagiu celui care a fost medicul stomatolog 
Romulus Niţescu, o personalitate bine cunoscută a comunităţii săcelene. 
 Născut într-o respectabilă familie de intelectuali săceleni, aceea a domnului avocat Ioan Niţescu, domnia sa şi-a dedicat 
viaţa slujirii în folosul sănătăţii săcelenilor, fiind ani la rând un apreciat şi căutat medic stomatolog  pe care numeroşi pacienţi îl 
căutau cu încredere în priceperea şi profesionalismul său. I-a slujit pe toţi cu devotament şi cu pricepere, câştigându-le stima şi 
preţuirea.
 Domnul Romulus Niţescu a fost şi un bun săcelean, apropiat de viaţa oraşului său, cu implicări şi realizări în dezvoltarea 
acestuia. În acest context se înscrie şi participarea sa, ca membru de mulţi ani ai asociaţiei noastre, pe care a apreciat-o şi la 
activităţile căreia a participat cu plăcere şi interes.
 Ne alăturăm şi noi nenumăraţilor săceleni care deplâng trecerea sa la cele veşnice şi ne rugâm bunului Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.
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MIHAI EMINESCU 
– DRUMURI ŞI POPASURI EUROPENE –

”Numai poetul,
Ca pasăre ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea 

timpului
În ramurile gândului,
Unde păsările la el
Se-torc în cântări.”

-au împlinit în luna ianuarie a.c. 170 de ani de la 
naşterea poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, 
opera sa putând fi comparată cu o coloană infinită, ale 

cărei temelii îşi află forţa în Columna lui Traian, simbolizând et-
nogeneza poporului român, Coloana fără sfârşit a lui C. Brâncuşi, 
reprezentând aspirația către înalt, calea neamului românesc prin 
vremi şi veacuri.
 Criticul Titu Maiorescu îl caracteriza în 1872 ca „un poet 
în toată puterea cuvântului” şi a prezis în anul 1889, şi prezice-
rea s-a adeverit, că „literatura poetică română începe în secolul al 
XIX-lea sub auspiciile geniului lui şi limba naţională şi-a găsit în 
poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire, punct de plecare 
pentru toată dezvoltarea cugetării româneşti”.
 Istoricul Nicolae Iorga a văzut în opera integrală a lui 
Eminescu – poezie, proză, teatru, publicistică – „o sinteză a sufle-
tului românesc în vremuri netulburi, sinteza ştiinţei cugetării şi 
simţirii şi instinctului acestui neam.”
 A rămas celebru un pasaj scris de criticul George 
Călinescu: „...Eminescu a cunoscut poporul şi provinciile 
româneşti, a devenit familiar cu speculaţiile filosofice cele mai 
înalte, a iubit fără a fi fericit, a dus o existenţă trudnică şi nesigură, 
a trăit într-un veac ingrat, ce nu corespundea idealului său, a plâns 
şi a blestemat, apoi s-a îmbolnăvit şi a murit prea tânăr; tot ce a 
avut de spus a spus până la 33 de ani; viaţa lui se confundă cu 
opera, Eminescu nu are altă biografie; rareori se întâmplă ca un 
poet să fie sub puterea destinului, să ilustreze prin el însuşi bucuri-
ile şi durerile existenţei şi, de aceea, să rămână în poezia noastră 
nepereche.”
 Pornind de la ceea ce spunea George Călinescu, să 
regăsim paşii poetului pe întregul pământ românesc, în sumar să 
redăm locurile pe care le-a străbătut, care nu au fost puţine, şi în 
ţară şi dincolo de hotarele ei, şi s-au întins pe o perioadă de trei de-
cenii, de la 8 ani până la puţin timp înaintea durerosului său sfârşit. 
A fost un drum de cercetare, începând din septembrie 1858, când 
Eminescu trecea pentru prima dată graniţa, împreună cu fraţii săi, 
prin Mihăileni-Siret, în drum spre Cernăuţi, la studii. A fost aşezat 
de tatăl său nu la orice gazdă, ci la marele profesor, revoluţionarul 
de la 1848 de la Blaj, Aron Pumnul. Casa a biruit timpul, existând 
aproape ca atunci, cu o grădiniţă în faţă, un 
cerdac încăpător şi acareturi ce-i aduceau 
aminte lui Mihai de ograda de la Ipoteşti. 
Cu vremea, în chiliile din apropiere a fost 
aşezată modesta, dar excepţionala bibliotecă 
a gimnaziştilor români, unde copilul s-a de-
dat citirii cărţilor, îndrăgindu-le atât de mult 
încât a devenit custodele lor. Aici va reveni 
Eminescu şi după toamna lui 1860, mereu, an 
de an, până la moartea lui Aron Pumnul din 
12/24 ianuarie 1866. Este casa în care distin-
sul profesor a scris celebrul său „Lepturariu”, 
minunată carte de învăţătură pentru generaţii 
de elevi.

  Străbatem câteva străzi, aceleaşi pe care a umblat spre 
şcoală Eminescu, unde a urmat clasele a III-a şi a IV-a primare, 
între anii 1858-1860, fiind clasificat sl XV-lea, mai apoi al V-lea 
între 82 de elevi. Clădirile şcolii se mai păstrează şi acum. Nu 
departe aflăm şi Ober Gymnazium, liceul în care, la 1860, direc-
torul l-a primit cu aceste cuvinte: „Încă un Eminescu!” În dreapta 
intrării, pe o placă de marmură citim în limba ucraineană: „În 
această clădire, în anii 1860-1863, a învăţat clasicul popoarelor 
român şi moldovenesc – Mihai Eminescu.”
 A locuit în gazdă la birjarul Tirtec, apoi a fost mutat 
de tatăl său în casa profesorului Victor Blanchin pentru a se 
perfecționa în studiul limbii franceze. 
 Cu trecerea anilor, va urmări, cuprins de uimire, din „Ho-
tel de Moldavie”, spectacolele trupei Fani Tardini, iar apoi a fost 
sufleur, în august 1869, în trupa lui Mihai Pascaly.
 Cea de a doua perioadă a drumurilor eminesciene, în 
scopul studiilor superioare, se întinde între anii 1869-1874. 
 Înainte de a ajunge la Viena, Eminescu a trecut prin Pra-
ga, pornind cu trenul de la Lvov – Cracovia, pe linia ferată ce lega 
Varşovia de Viena. Fratele său Şerban, mai mare cu 9 ani decât 
Mihai, a insistat şi a convins familia să sprijine trimiterea poetu-
lui într-un centru universitar şi i-a promis căminarului Eminovici 
că-l va lua sub aripa sa „protectoare” şi se va ocupa de el. 
 În arhiva Universităţii din Praga descoperim în re-
gistrul studenţilor înscrişi la Medicină, în septembrie 1869, nu-
mele Şerban Eminovici, de 27 de ani, născut în Botoşani, „fiul 
lui Georg, de profesie agricultor, naţionalitatea română, religie 
ortodoxă”. La Praga, Mihai şi Şerban au locuit împreună pe strada 
Lipova, în traducere Teiului. Iată că, la Praga, a păşit pe o stradă a 
Teiului, pe podul Karlovy pe malurile Vltavei si la vechiul Hrad, 
dar şi pe Uliţa Mare, unde era atelierul fotografului Jan Tomas, 
care a realizat prima fotografie a poetului.
  Neavând certificat de absolvire, Mihai va părăsi Praga, 
fiind obligat să ia calea Vienei. Aceasta este cea mai cunoscută 
perioadă din vremea şederii lui în străinătate. Viena era cunoscută 
prin prezenţa unui număr mare de studenţi români, peste 100, 
reuniţi în Societatea Academică „România Jună”. S-a înscris, 
aşadar, ca student extraordinar; deşi achita taxele, deşi participa 

la cursuri, nu putea susţine examenele întrucât 
nu prezentase, conform regulamentului, certi-
ficatul de maturitate. 
 Aici, în umbra muzeelor, a parcului 
primăvăratic, în care sunetele primelor val-
suri ale lui Strauss dădeau năvală în inimile 
tinerilor, a cunoscut-o timidul şi visătorul 
îndrăgostit pe Veronica Micle.
 De la Viena, drumurile poetului se 
îndreaptă spre Berlin, la Facultatea de Filoso-
fie, ca student ordinar. Înscrierea era posibilă 
pentru străini printr-un certificat de bună pur-
tare, adus din ţara de origine în lipsa actelor 
de studii.

S

Casa prof. Aron Pumnul, unde Eminescu a 
locuit la Cernăuţi
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 Eminescu apare în scriptele 
Universităţii chiar în 12 decembrie, deşi se 
afla la Berlin încă din octombrie. După 1871, 
când Berlinul a devenit capitala Germaniei, 
Eminescu va lucra la Agenţia Diplomatică 
a României, ca secretar al agentului nostru 
diplomatic, Th. Rosetti. Ce va fi făcut Emi-
nescu în vara lui 1873? În loc să se ocupe de 
serviciu, în chip cu totul neaşteptat, printr-o 
hotărâre de felul celor care i-au modificat a-
desea viaţa, părăseşte Berlinul, îndreptându-
se spre Königsberg, dorind să cunoască şi să 
interpreteze textele filosofului Immanuel Kant, socotind necesară 
o înţelegere a operei marelui filosof pe care îl caracteriza, îm ms. 
2265 „cel mai profund dintre muritori.”
 În vara lui 1874, după ce a văzut Marea Baltică, prin 
Prusia, Silezia, Bavaria a coborât la Cracovia. În vechiul oraş po-
lonez a căutat în arhive documente privitoare la Moldova; a vizitat 
Lvov-ul. Pe linia ferată Lvov-Cernăuţi, prin Burdujeni, ajunge, în 
iulie, la Iaşi, devenind directorul Bibliotecii Centrale Universitare 
şi începe marea creaţie poetică şi publicistică.
 Alte drumuri peste hotare ale poetului aparţin tristei 
perioade a îmbolnăvirii. La 1 noiembrie 1883, porneşte spre Vi-
ena în vederea internării la sanatoriul Oberdöbling, unde rămâne 
până la 26 februarie 1884. La îndemnul medicilor, cu sprijin ma-
terial din ţară, realizează o călătorie de convalescenţă prin Italia, 
aproape o lună. A vizitat Udine, Trieste, Veneţia, Milano, Padova, 

Verona, Florenţa, Medena, Bologna. La 27 
martie 1884, sosește în Bucureşti.
 În august-septembrie 1885, se află 
la tratament lângă Odessa, la Balta Liman, 
dormind în casa doctorului Jachimowicz, po-
lonez de origine, refugiat la Odessa, om de 
aleasă cultură, un bun partener de discuţii al 
lui Eminescu. La 500 de metri de casa doc-
torului erau marea, pescăruşii, pe care le va 
vedea pentru ultima oară aici. 
 În sfârşit, în anul 1887, ajunge în Aus-
tria pentru ultima dată, în staţiunea Hall, în 

vecinătate de Innsbruck, dar nu mai era cel de altădată.
 S-a stins în 1889 precum o stea, dar opera sa luminează 
întregul cer al naţiei, arătând uimirii noastre un uriaş sistem de 
conotaţii care îmbrăţişează viaţa omului şi a Cosmosului în ima-
gini de valoare universală.
 Rămâne pentru eternităţi afirmaţia criticului Titu Maio-
rescu din articolul „Direcţie nouă în poezia şi proza românească”, 
din anul 1872: „În Eminescu am ajuns a recunoaşte pe cel mai 
reprezentativ maestru al nostru; el este pentru noi ceea ce este 
Goethe pentru germani, Shakespeare pentru englezi, Dante pen-
tru italieni; el a fost maestrul care a ştiut alege metalul pur şi nobil 
din minereul brut al sufletului nostru.”

      
  Prof. Florica Lupu

EROS ȘI THANATOS MACEDONSKIAN

nul acesta se comemorează centenarul de la trecerea la 
cele veșnice a scriitorului Alexandru Macedonski, teo-
retician al simbolismului românesc. Aducem un oma-
giu condescendent printr-o relectură și o reinterpretare 

inedită, cu alți ochi decît cei ai tinereții din anii studenției la fi-
lologie.
 Din proza lui Al. Macedonski se detașează net singu-
rul său roman „Thalassa” ca un far pe țărmul mării. Poate nu 
întîmplător titlul romanului trimite la strigătul vechilor soldați 
greci care descopereau marea, la însăși denumirea mării în 
grecește. Macedonski gîndea în termenii simboliști poetici.
 Romanul este singular, chiar unic ca realizare estetică 
pentru început de secol XX și rămas neapreciat la justa valoare 
în timpul vieții, din cauza personalității orgolioase a scriitorului, 
căci, credea E. Lovinescu, „omul a dăunat operei”.
 Publicat într-o primă variantă în Franţa sub titlul „Le Cal-
vaire de Feu” în anul 1906 (și abia peste un deceniu în revistă, res-
pectiv abia în 1969 în volumul Opere V (E.P.L.) în ediția îngrijită 
de Adrian Marino), romanul  este în aparență o 
simplistă poveste de dragoste. Narațiunea nu are 
un fir epic impresionant. Totul se petrece pe o 
insulă pustie (Insula Şerpilor de azi), într-un voit 
decor exotic trăit în plan senzorial de protagonis-
tul eponim. Viguros și atletic precum soldații greci 
dintr-o epopee (nu întîmplător romanul este sub-
intitulat „Epopeea simțurilor”), Thalassa trăiește 
plenar o simfonie explozivă a simțurilor, deve-
nind „robul şi împăratul insulei” şi prizonier al 
propriilor trăiri în care senzualitatea este biciuită 
pînă la exacerbare. Tînăra Caliope adusă la mal de 
naufragiul unui vapor pare la prima impresie pere-
chea ideală, ca în mitul androginului. În fapt ea 
se transformă într-o pradă voluptoasă care nu mai 

poate scăpa de instinctele erotice priapice ale pro-
tagonistului. Iată noutatea vizionară bulversantă 
a lui Macedonski! Pentru început de secol XX, 
cînd se manifesta plenar sămănătorismul ori poporanismul, ro-
manul său este de o îndrăzneală deranjantă. Nu este nici psiho-
logic, nici filosofic, ci mai curînd un decadent poem în proză, o 
îngemănare modernistă de profund liric și vag epic. Un roman 
erotic ce anticipează post modernismul de la sfîrșit de secol XX. 
Voluptoasa scenă a iubirii carnale dintre cei doi îndrăgostiți poate 
fi o pagină antologică pentru literatura de profil:
 „…Dar — ora lui Priap fu peste Caliope, și un strigăt, 
urmat de vorbe îngînate și alte strigăte, tăie aerul.
 Pe jertfelnic se mișcă o luptă ce, amestecată cu strigătele, 
se răsuci într-o încolăcire de vîrtej și carnea feciorelnică se mun-
ci ea singură, spre a face via teacă a unui paloș […] Cărnurile ei 
sfîșiate țipau zadarnic. Un nou vîrtej o luă pe limbile lui de foc și 
o ridică de la pămînt. Pereții, jertfelnicul pe care era răstignită, 
tavanul se puseră în mișcare și, amețind-o și sfîșiind-o, luîndu-i 

văzul și răsuflarea, o ridicară cu capul în jos într-
o vîltoare de întuneric roșu.
  Mîinile de foc ce treceau peste ea o 
frămîntau ca pe o pîine și, nimicindu-i intenția 
oricărei mișcări, făceau loc unei nemilostenii ca 
de rît, ce i se înfigea în cărnurile rănite, ce i le sco-
tocea cu lăcomie, și ce, croindu-și făgașul printre 
ele, și-l adîncea. […] Thalassa […] o stăpînea cu 
întregul corp aplecat spre gîtul ei, pe după care își 
trecea un braț, pe cînd, cu șoldurile și cu brațul 
care îi rămăsese liber, o împingea către mistu-
itorul pisc al voluptăților, de unde, apoi, o făcea 
să-și ia vînt, să sară cu el în soare, unde cădea în 
mijlocul unor împroșcări de aur topit, ce intrau în 
ea și ce i se vărsau împrejuru-i.”

A

Universitatea din Berlin, unde a studiat
Eminescu până în 1873
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 Thalassa copilărise în Smirna și fusese crescut de un 
preot cucernic. S-a preumblat  prin mai multe locuri pînă ce 
a sosit la Sulina. Aici ia locul bătrînului paznic de far din In-
sula Şerpilor, ca neînsemnat slujbaş al Comisiei europene la 
gurile Dunării. Motivul solitudinii devine, ca mai tîrziu în ro-
manul „Alesul” al lui Thomas Mann, pretextul inițiatic  al unei 
metamorfoze.Tînărul de optsprezece ani devine simbolul neofitu-
lui inițiat de zeitățile grecești primordial – instinctuale: Eros și 
Priap. Primul îi trezește simțurile latente ale virilității apolinice, 
iar al doilea îi acutizează trăirile pînă la demența unei supradoze 
contemporane de Viagra. Precum în filmul „Laguna albastră”, cei 
doi eroi (demonic și angelic, la fel ca Ieronim și Cezara în nuvela  
eminesciană) descoperă iubirea și senzualitatea fără a cunoaște 
însă puternica forță distrugătoare a erotismului. Ei refac mitul 
erotic al lui Adam și Eva, jucîndu-se într-un cadru paradisiac fără 
conștiința păcatului trupesc. Caliope îi admiră virilitatea atletică 
de zeu, îl învață inocentă jocul de-a calul și călărețul, crezînd 
că-l va putea salva de energiile sexuale exomorfice. Ca pradă 
condamnată apriori, nu poate bănui că feromonii ei vor trezi in-
stincte atavice incontrolabile, ca în cazul unui viol. „Cu toate 
acestea, hotărîtoarea mișcare ce o făcu — și o făcu chiar de ar fi 
fost să moară în urmă dintr-însa, iar, ca să-l scape, se aruncă cu 
iuțeala fulgerului asupra bestiei, o apucă de mijloc, își încleștă 
degetele pe ea, voi să-i înăbușească odată cu viața, urîțenia, și, 
smucind-o cu putere, cercă s-o urnească din loc și să-i strivească 
capul de pereți. Dar amorțita ciudățenie îi zvâcni fără veste în-
tre degete, se lungi și își umflă inelele, fumegă și se îngroșă a 
turbare, și Caliope simți că, aproape în același timp cu bestia 
ce dintr-un salt îi scăpă din mînă, încape între brațe ce se închid 
asupra-i, ce-o prăvălesc între sîngeriile brazde ale cutei manta-
lei, pe cînd dinți și unghii ca de pasăre de pradă o sîngerează, îi 
sfîșie hainele, o des¬poaie toată.”

 Cînd tînăra de treisprezece ani Caliope încearcă să do-
mine bestia (identificată cu șarpele, ca simbol al sexului, sau e-
nergia Kundalini) simțurile explodează furibund și frumoasa va 
sfîrși sugrumată, ca pedeapsă pentru ispitirea bărbatului adamic. 
Lexicul clipei e o îmbinare de sacru și profan.
 „Grijania leturghiei de foc cu care lua cunoștință îi era 
turnată iute — foarte iute —, dar clipele erau veacuri, printre 
care Priap încetinea mișcările lui Thalassa, i le oprea chiar, spre 
a-l repezi și mai năbădăios către iconostasul din fundul altarului 
Venerei, și pe care, ajungîndu-l, îl zguduia cu țepene lovituri ca de 
berbece cînd bate taracii la o moară.”
 Încordarea priapică este însă fatală și pentru Thalassa, care 
se stinge contopindu-se în apele mării. Aripile de lebede care-l 
îmbrățişează pe Thalassa și îl înalță amețitor spre cer simbolizează 
ultimul cîntec. Sînt de fapt aripile lui Thanatos ce-l poartă pe dru-
mul fără de întoarcere. În același timp, ca într-o contopire pentru 
ultima oară a celor doi îndrăgostiți, un cutremur zguduie adîn-
curile insulei şi un stei de piatră acoperă intrarea peşterii în care 
zăcea Caliope şi o transformă în mormînt. Dispariția lui Thalassa 
în mare, identificarea lui cu  Apollo și stingerea fetei, respectiv 
îngroparea ei, sînt simboluri ale victoriei eterne a lui Thanatos.
 „Marea epopee pe care am scris-o este, desigur, 
primejdioasă, dar ea va rămîne Cartea bărbăţiei, a dezrobirii de 
prejudecăţi şi a unor adînci cercetări sufleteşti” mărturisea Ale-
xandru Macedonski, convins de sinestezia simbolistă că fiecare 
capitol al epopeii sale ar trebui să dea senzația unei culori prin 
imaginile întrebuințate,  pretinzînd ca fiecare capitol să fie tipărit 
pe o hîrtie de o nuanță cromatică diferită, spre a sugera controver-
satele stări sufletești.

Nicolae Munteanu
(articolul a apărut și în revista Uniunii Scriitorilor din jud. Bistrița „Mișcarea 
literară”, aprilie 2020)

parte dintre cele 13 nume sunt foarte cunoscute în spațiul 
public românesc, altele mai puțin, dar în configurația 
morală a autorului ele au valoare egală, fiecare a însem-

nat ceva, ceva decisiv, în evoluția ”spre adevăr, bine și frumos”.
 Petre C. Baciu, Petru Velescu, Gheorghe Grigoraș, Ioan 
Belciu, Virgil Velescu, Marcel Petrișor, Iustin Pârvu, Neculai 
Popa, Gheorghe Calciu, Demostene Andronescu, Ion Gavrilă 
Ogoranu, Bartolomeu Anania, Vasile-Jaques Iamandi sunt cei 13 
care au întins o mînă salvatoare spre ființa și personalitatea lui 
Claudiu Târziu.
 Ce îi unește pe cei 13? Toți 13 au fost în confruntare cu 
istoria recentă, toți 13 au fost închiși pentru vinovăția de a iubi 
patria și Biserica, toți 13 au ajuns eroi în mentalul 
colectiv românesc după ce ideologia mincinoasă 
comunistă a deturnat sensul unei nații, sensul isto-
riei, sensul culturii, sensul credinței.
 Modelul Iisus Hristos a fost model pen-
tru toți cei 13, el este preluat și de discipolul care 
privește admirativ monumentele de forță și tărie 
morală care au depășit cea mai cruntă perioadă din 
istoria noastră.
 Personalitățile surprinse în carte au cîte un 
profil explicativ, sunt intervievate, sunt contextua-
lizate momentului, dar și istoriei pe care au trăit-o. 
Stilul jurnalistic îmbină evocarea cu anecdotica, în-
trebarea provocatoare cu răspunsul plin de miez, de 
sens, de rost.

 Părintele Iustin Pârvu îi mărturisește, în convorbirea 
avută, la modul abrupt, fără rest: ”Cine crede în Dumnezeu nu se 
teme de moarte”. A demonstrat-o.
 Marcel Petrișor, întrebat dacă mai este posibilă o 
resurecție a dreptei românești, spune: ”E posibilă și necesară. Cu 
condiția ca toți cei de dreapta să fie realizați în perspectiva unei 
viziuni național – creștine a omului. Pentru început: să nu mintă, 
să nu fure, să nu înșele”.
 Vă dați seama ce ar însemna pentru clasa politică de azi 
să nu mintă, să nu fure, să nu înșele? Greu de imaginat. Am mai 
reținut de la Marcel Petrișor, pentru frumusețea replicii, ceea ce 
îi spunea bunica sa, cînd era vorba de cărți: ”Eu știu tăt ce scrie-n 

cărți, da-n cărți nu scrie tăt ce știu eu”.
 Părintele Bartolomeu Anania spune că ”omul 
liber nu târăște umbre după el” iar mai apoi, refe-
rindu-se la construcția Uniunii Europene, spune că 
aceasta va fi completă și solidă numai atunci cînd va 
lua în serios religia și viața spirituală, liderii politici 
trebuind să-și amintească de rădăcinile creștine ale 
bătrînului continent.
 Demonstene Andronescu, ca și părintele Iustin 
Pârvu altă dată, spune că ”n-aș fi supraviețuit în în-
chisoare fără poezie” și că ”moartea sufletească în 
detenție” atrage imediat și moartea trupească.
 Părintele Gheorghe Calciu spune că ”Cetatea se 
mîntuiește prin Biserică” și că Biserica trebuie să se 
implice în politică, dar nu prin prezența preoților în

O

CRONICA DE CARTE

CLAUDIU TÂRZIU – „CEI 13 CARE M-AU SALVAT”
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Parlament, ci prin susținerea unor civili devotați valorilor creștine, 
necorupți. Această idee o susținem și noi de multă vreme.
 Vasile-Jacques Iamandi are un destin halucinant: închis 
de comuniști fuge din țară și ajunge în ”legiunea străină”, revine, 
este din nou încolțit, fuge din nou, în Canada. O cinematografie 
serioasă ar fi făcut un film fulminant din povestea lui. Din păcate, 
filmele românești găsesc subiectele într-o realitate secundară, 
morbidă, neserioasă, artificioasă. Nu avem nicio realizare majoră, 
în plan cinematografic, a perioadei concentraționare, a fenomenu-
lui Pitești, a Aiudului sau a Sighetului...
 Cartea lui Claudiu Târziu îl provoacă pe cititor la ”re-
rostuire” interioară, fiecare se gîndește care au fost cele 13 sau 
mai multe întîlniri mirabile, care i-au îmbunătățit mintea și sufle-
tul, care i-au deschis o cale.... Pe lîngă cele 13 portrete, cartea lui 
Claudiu Târziu este completată cu o consistentă ”addenda” cu 
documente despre ”lichidarea elitei românești”, despre ”procese 
politice de grup”, despre ”mișcarea rugul aprins”, despre ”reedu-

carea națională”, despre eroii anonimi din ”mausoleul anticomu-
nist”.
 Dacă părintele Gheorghe Calciu a ieșit din închisoare și a 
scris o carte întitulată ”Suferința ca binecuvîntare”; dacă părintele 
Dimitrie Bejan a scris, la fel, după ani de prigoană și pușcărie, 
”Bucuriile suferinței”; dacă părintele Iustin Pârvu a vorbit despre 
”viața cîștigată în pușcăria comunistă”; dacă Nicolae Steinhardt 
își esențializează și își justifică viața cu toate deturnările și dra-
mele ei și scrie ”Jurnalul fericirii”, atunci e limpede că acest război 
aproape total dus împotriva credinței și a tradiției și a moralității 
a avut cîțiva învingători care stau la temelia unei nații care nu are 
voie să decadă în istorie.
 Cartea lui Claudiu Târziu este o probă de ”transmitere”, 
concept și stare, e o demonstrație că adevărul, mărturisit, iese la 
suprafață indiferent de condiții, așa cum iese primăvara, irepresibil, 
firul de iarbă cu piatra în gură.

  Adrian Alui Gheorghe

”OMUL NU POATE FI RAŢIONAL DECÂT DACĂ ESTE IUBITOR”
-Dialoguri despre rațiune și iubire 

cu Părintele Ioan Șișmanian de la  mănăstirea Petru Vodă- Partea I

ntors în tinerețe de la taoism la 
Hristos de către părintele Constan-
tin Galeriu, Laurențiu Șișmanian – 

viitorul ieroschimonah Ioan – se hotărăște să 
intre în mănăstire. Informatician de formație, 
iubitor de lectură și de poezie, părintele 
Ioan este de mai bine de 25 de ani monah în 
mănăstirea Petru-Vodă. Cea mai mare parte 
din viața de monah și-a petrecut-o alături de 
părintele Iustin Pârvu, al cărui ucenic este. 
Părintele Ioan este, înainte de orice, un om 
viu. Din acest motiv poate, a fost preocupat 
dintotdeauna de tema centrală a mesajului lui Hristos: iubirea de 
Dumnezeu și de aproapele. 

  “Doar în ecuațiile misterioase ale iubirii se poate găsi 
ceva raţional.”

- Părinte Ioan, de peste 25 de ani sunteți monah, ce i-ați spune 
omului contemporan, omului din lume despre Dumnezeu?
 Dumnezeu este iubire. Iubirea lui este tainică. Aș vrea 
să pornim discuția de la un film – “O minte sclipitoare” (“Beatiful 
Mind”). Este un caz al unei vieți reale. Este ceva de o profunzime 
înfricoșătoare. Cum un om care a trăit cu adevărat poate spune lucruri 
adevărate. John Nash, matematician de excepție, laureat al premiului 
Nobel, a fost schizofrenic după evaluarea medicinei actuale. După le-
gile duhovnicești eu spun că Nash a fost demonizat. Eu așa cred. Și 
unii medici psihiatri recunosc că schizofrenia are foarte mari potențe 
demonice. Ea are și valențe somatice. Poate varia de la o proporție 
mai mare somatică la una mai mică somatică. Lucrarea diavolului 
poate afecta trupul. Mă refer la transformări, la scurtcircuituri cere-
brale. 
 Revenind la marele matematician Nash, a fost la un pas de a 
pierde tot, de a deveni o legumă. La un moment dat, a refuzat să mai 
ia pastilele. Pastilele îl aduseseră într-o stare de legumă. Ceea ce l-a 
salvat pe Nash a fost dragostea soției sale, dăruirea ei necondiționată 
pentru el. Și un lucru foarte frumos care trebuie menționat, Nash îi 
este profund recunoscător soției sale, spunând la un moment dat că 
ei îi datorează totul. Ea este cea care l-a salvat, dragostea ei. Ceea ce 
m-a frapat pe mine foarte mult a fost discursul lui de la Stockholm, 
când i-a fost decernat premiul Nobel. Discursul este cel din film. John 

Nash spune așa, citez din memorie: ”Toată viața am crezut în numere, 
în ecuații, în logică…. După o viață întreagă dusă în căutarea logi-
cii, mă întreb ce este cu adevărat logica, rațiunea? Cine decide care 
sunt motivele pentru care se întamplă un anumit lucru? Această între-
bare m-a condus în spațiul fizic, în cel metafizic, în cel al iluziilor și 
înapoi. În final, am făcut cea mai mare descoperire a carierei mele, 
cea mai mare descoperire a vieții mele. Doar în ecuațiile misterioase 
ale iubirii se poate găsi ceva raţional.” Extraordinar! Să spună asta 
un matematician! Asta pentru mine înseamnă că Dumnezeu naște cu 
adevărat pe Fiul Său, Cel Unul Născut, Logosul întrupat. Iubirea naște 
Rațiune. Aceasta este ortodoxia. Există doar rațiune iubitoare, cea care 
nu este iubitoare este antirațiune, este demonică. Mi se pare extraor-
dinar. Ne-a spus Dumnezeu: “Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi 
unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul 
pe altul.” (Ioan, 13, 34). De aceea, pentru noi astăzi cred că cel mai 
important lucru este să citim cuvântul lui Dumnezeu. Să cunoaștem 
acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și toate frământările, neințelegerile și 
neconcordanțele să le punem ca un strigăt: Doamne fă ceva cu mine 
să Te cunosc. Pentru că dacă nu Te cunosc, am trăit de pomană. Nu 
știu unde ajung. Tu spui că este Iad, Rai. Eu nu știu, inima mea nu e 
convinsă. Citesc niște cuvinte de-ale Tale. Credința mea este atât de 
slabă încât eu nu pot să spun: “Cred Doamne, ajută necredinței mele.” 
(Marcu, 9, 24). Crezul meu este atât de slab. Doamne, dacă Tu exişti, 
sunt convins că nu o să Te scârbești de mine care sunt un prăpădit. Dar 
Tu te vei milostivi de mine și vei avea dragoste pentru sufletul acesta, 
pentru acest om pentru care Tu ți-ai pus viața și inima. Eu te caut cu 
disperare, nu cu înfumurare, cu disperare. 

 “Doamne, Tu ești acolo, ajută-mă să pot să dau copiilor 
mei lumina veșniciei Tale, să pot să trăiesc în Tine.” 
 Doamne, Tu ești acolo, ajută-mă să pot să dau copiilor mei lu-
mina veșniciei Tale, să pot să trăiesc în Tine. Eu așa simt că nu trăiesc, 
că vegetez. Asta nu e viață. Am nevoie de călăuzirea Ta. Am nevoie 
de călăuzirea părinților mari: părintele Arsenie Papacioc, părintele 
Cleopa, părintele Iustin Pârvu, părintele Calciu, și mulți alții. Câți nu 
au fost plini de har? Toți aceștia au fost gata să-și dea viața pentru 
libertate. Ce fel de libertate? Libertatea de păcat. Pentru că trăim într-
o societate care ne împinge la păcat. Păcatul cel mai mare este să Te 
negăm pe Tine, să negăm Viața însăși. Ce pot să trăiesc atunci? Să 
ajung să spun că fericirea este să am bani? Fericirea nu sunt banii.

Î
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Fericirea este definită în Evanghelie. Și e înfricoșător să ne dăm seama 
ce fericiri sunt acolo. Mergem la Sfânta Liturghie și ascultăm două 
cântări extraordinare, una la Utrenie și una în cadrul Sfintei Liturghii, 
la Vohodul cel mare, Imnul Heruhiv: “Noi care pe heruvimi cu taină 
închipuim…toată grija cea lumească să o lepădăm.” De ce să o 
lepădăm? Pentru că aceasta este chemarea. Trebuie să lepădăm defini-
tiv grija lumească. Nu mai am nici un fel de grijă. Asta nu înseamnă că 
sunt nepăsător. Nu mai am însă starea asta de îngrijorare. Cum spunea 
foarte frumos Mitropolitul Bartolomeu Anania, starea de frământare. 
Doamne, tu ești cu soluțiile, noi suntem cu întrebările. Noi știm că Tu 
vei da soluțiile cele bune la întrebările noastre. Dacă întrebările sunt 
însă rele, soluțiile nu pot fi bune, evident.

 “Noi nu suntem raționali, pentru că rațiunea noastră nu 
mai este iubitoare.”

-Părinte, sunt mulți cei care nici nu-și pun problema asta, 
sunt indiferenți față de tot ce înseamnă viață sufletească, 
duhovnicească.
 Sunt trei uriași care ne ucid, și îi cunoaștem: ignoranța, 
uitarea și lenea. Eu ce să fac pentru ei? Eu stau și plâng. Dumnezeu 
va vedea adâncul fiiței lor. Au ajuns așa din cauza faptului că s-au 
înrădăcinat într-o îndărădnicie a cunoașterii lui Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu ne-a făcut pe toți după chipul Său, după chipul iubirii 
ne-a făcut. De aceea putem înțelege de ce în orice cultură universală 
găsim aspectul iubirii jertfelnice hristice. În orice poveste tradițională 
universală găsim asta, indiferent unde, la papuași, la japonezi,…Orto-
doxia mărturiseşte, Hristos este în noi, fie că vrem fie că nu vrem să 
acceptăm lucrul acesta. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu. 
Fiind așa, este evident că iubirea este în noi, Rațiunea este în noi. De 
aceea spune sfântul Antonie cel Mare: “Oameni se socotesc raționali. 
Însă pe nedrept, căci nu sunt raționali… Dar raționali sunt numai 
aceia care au sufletul rațional, pot să deosebească ce este binele și 
ce este răul, se feresc de cele rele și toată grija o au spre cele bune 
și folositoare sufletului; iar acestea le săvârşesc cu multă mulțumire 
către Dumnezeu.” Omul rațional nu face nimic împotriva lui Dum-
nezeu. Omul așa zis rațional, crede că e rațional dar nu este rațional, 
spune sfântul Antonie. Unii au studiat mult, dar numai cel care trăiește 
în Hristos este rațional. Noi nu suntem raționali, pentru că rațiunea 
noastră nu mai este iubitoare. Este o raţiune care vrea să devină 
stăpânitoare, e demonică.
 Lucrurile sunt și mai limpezi pentru acești oameni care nu 
vor să înteleagă de fapt. Să se gandească puţin logic. Ce au ei ca și 
esență a vieții lor? Ori zic vie împărăția mea, facă-se voia mea și în 
clipa aceea au declarat război lumii întregi, pentru că fiecare vrea să 
fie stăpân în propria lui împărăție care ar trebui să fie cât mai mare, 
peste toți ceilalți. Vor să cucerească totul. Ori spunem, Doamne vie 
Împărăția Ta, facă-se voia Ta. Ce împărăție? Este împărăția iubirii. 
Căutăm astfel să ne luptăm cu propriile noastre neputințe și robii și 
uriașii care ne chinuie: pofta trupului, pofta ochilor, trufia vieții.

 “Esențial este să trăim în Hristos.”

-Și cum poate creștinul care merge la biserică, la duhovnic, să 
scape de acești uriași, de aceste patimi? 
 Ce este important pentru un creștin care vine la duhovnic 
este să facă ce i se spune. Ca și la doctor. Doctorul iți spune: ține regin, 
nu mai mânca asta, nu mai mânca din cealaltă. Totul pleacă de aici, 
pentru că boala mea pleacă de la pierderea unor legi fireşti, de viaţă. 
Unii spun că e stresul, că e presiunea, că nu am aia, că nu mănânc 
ce trebuie, că alimentele au fel de fel de chimicale. Acestea sunt cu 
adevărat rele. Dar nu acesta este esențialul. Esențial este să trăim în 
Hristos.
 Fac o paranteză. Și principiile medicinei sunt uneori al-
terate. Medicina a aplicat din vechime și până astăzi un principiu 
esențial: primum non nocere (în primul rând nu face rău). Astăzi, de 
multe ori, mai întâi se face rău. Asta pentru a mai scoate ceva bani de 

la om. Dacă un copil se naște cu niște slăbiciuni mari, el moare. De 
ce să-l chinuim? Se spune apoi că, după intervențiile medicale, a mai 
trăit 10 ani. Dar asta a fost viață? Vă dau un exemplu. A venit aici la 
mănăstire un om bolnav de cancer la stomac. Toată viața a fumat și 
a băut. I-a spus părintele Iustin să nu mai ia nimica, nici un medica-
ment, să rămână la mănăstire. Să se roage, să muncească cu pace, cu 
liniște, să mănânce ce e curat aici.  Să facă tratament naturist și o să 
vadă că o să fie mai bine. Părintele Iustin voia să-l determine să se 
schimbe, să-l trezească la o nouă viață. Toate bune. A petrecut omul 
la mănăstire vreo două luni de zile, s-a simțit mai bine. La un mo-
ment dat s-a supărat de ceva. A început iarăși să-l doară stomacul. S-a 
dus la părintele Iustin și i-a spus: părinte, mă doare. Părintele Iustin 
i-a spus că o să treacă. Să se roage și o să treacă. Omul s-a hotărât 
însă să meargă să se opereze la stomac. Părintele l-a sfătuit să nu se 
opereze. S-a dus și s-a operat la Bucureşti. I-a fost extirpat aproape 
tot stomacul, nu însă și bila. După operație, sucurile biliare urcau pe 
esofag provocând dureri mari. După asta a făcut și chimio-terapie. 
Omul a imbătrânit în câteva luni cu 50 de ani. Vârsta lui biologică 
era de 35-40 de ani. Arăta bine înainte de operație. După, era alb cu 
totul, scofâlcit. După două luni de zile se schimbase total. Întors la 
mănăstire, a început să plângă spunând: “Doamne, părinte, cine m-a 
pus să mă operez?!? Asta nu e viață. Mai mare chin nu se poate.” 
După doi ani de zile a murit în niște chinuri cumplite, cerându-și însă 
iertare de la Dumnezeu. Sigur, a avut biserica aproape. S-a spovedit, 
s-a împărtășit. 
 Desigur, fiecare om este unic. Fiecare om are nevoile, du-
rerile, bucuriile, particularitățile lui. Sfatul părintelui Iustin pentru 
acest credincios trebuie înțeles în acest context. Părintele Iustin căuta 
soluția potrivită pentru fiecare suflet în parte. Medicina are evident 
rolul ei important și bine definit. Ea este lăsată tot de Dumnezeu pen-
tru ajutorarea omului, pentru vindecarea trupului. Dacă vindecăm 
însă doar trupul și uităm de suflet nu rezolvăm problema. Ar trebui 
să vindecăm sufletul și trupul împreună. Omul întreg este suflet și 
trup. Asta dorea părintele Iustin. Să ne trezească la o nouă viață, să 
ne vindece sufletește. Dacă sufletul este sănătos, lipsit de patimi, se 
înviorează și trupul.    
 Părintele Iustin tot de cancer a murit. A dus totul cu pace, cu 
dragoste multă. Și a răbdat până în ultima clipă fără un pic de morfină. 
A murit mântuindu-se, a murit cu multă pace. Noi vrem să trăim. Dar 
nu vrem să trăim pentru Viată. Pentru ce vrem să trăim? Vrem să trăim 
ca să continuăm ce am început, pentru distracție. Sunt termeni pe care 
trebuie să-i înțelegem. Una este recreerea (de la a re-crea, a crea din 
nou), alta e distracția, distrugerea. Sunt termeni antinomici. Recreerea 
mă restaurează, mă ajută. Nu pot să spun că mă distrez la munte, mă 
recreez. La fel, nu pot spune că mă recreez la discotecă, acolo nu mă 
pot decât distra.

 “Iubirea nu există decat în jertă, este iubirea dăruirii.”

-Dacă am pierdut credința în veșnicie, încercăm să ne înveșnicim 
biologicul.  
 Exact. Asta se întâmplă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spu-
nea că omul fuge după plăcere și dă de durere. Dând de durere, iarăși 
fuge după plăcere. Omul nu vrea să priceapă că durerea este atrasă 
de plăcere. Este practic un ciclu infinit dacă ne lăsăm prinși de acest 
joc. E un cerc vicios. Acest demers irațional poate ajunge până acolo 
încât să fac din plăcere durere. Sadomasochismul acolo ajunge. Este 
o demență. Și atunci unde mai e viața? Nu mai e nici un fel de viață. 
Asta este moarte. Nu putem trăi așa. Nu putem trăi în acest mod ab-
surd de a gândi lucrurile.  Singura soluție pentru noi este să înțelegem 
și să urmăm aceste legi existențiale. Trebuie să înțelegem că durerea 
pe care o simțim ne-a fost data de Dumnezeu pentru a reacționa și 
pentru a înțelege ruperea noastră de El. Durerea de acolo pleacă, de 
la ruperea noastră de El. Odată confruntați cu durerea, avem două 
modalități de a o procesa, de a ne raporta la ea. Ori devine chin din cau-
za imaturității noastre duhovnicesti, a refuzului nostru de a o asuma.
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Noi trăim atunci aceași stare de revoltă și de răsfăț pentru că vrem ca 
cineva să ne gâdile, să ne mângâie, să ne vadă poziția de victime. Chi-
nul acesta duce la moarte, la descompunere. Dar durerea mai poate fi 
văzută și ca suferință. Iată doi termeni frumoși: chin și suferință. Doi 
termeni antagonici, pentru că ei exprimă lucruri diferite. Durerea - 
chin este durerea revoltată și ucigătoare pe când durerea – suferință 
este durerea asumată și născătoare de viață. De aceea expresia chi-
nurile nașterii este o expresie greșită. Ar trebui spus suferința nașterii 
pentru că este dătătoare de viață. Cu adevărat, femeia după ce naște, 

după această suferință, trăiește o bucurie de negrătit, bucuria de a ve-
dea viața care a ieșit din ea. Asumându-ne astfel învățătura sfinților 
părinți, mărturisim că singurul izvor al bucuriei este suferința, durerea 
asumată, biruită. Înțelegem atunci cuvântul acesta extraordinar că bu-
curia nu este posibilă fără durere. Iubirea nu există decat în jertfă, este 
iubirea dăruirii. 

Interviu realizat de Ciprian Reglean
(continuarea în numărul viitor)

CINSTE EROILOR SĂCELENI DE ZIUA LOR !

i în acest an, Ziua Eroilor a fost sărbătorită 
la Săcele prin slujbele speciale săvârşite în 
toate bisericile ortodoxe şi prin depunerile 

de coroane şi flori la monumentele şi troiţele ridicate 
de săceleni întru cinstirea eroilor locali căzuţi pe 
toate câmpurile de luptă. Din cauza condiţiilor spe-
ciale şi restricţiilor impuse de pandemia provocată de 
noul coronavirus, nu s-au mai organizat obişnuitele 
manifestări dedicate acestei zile. Totuşi, eroii noştri nu 
au fost uitaţi şi administraţia locală a depus coroa-
ne de flori la Monumentul Eroilor Săceleni din piaţa 
Libertăţii, la troiţele din Piaţa Unirii din Turcheş şi 
strada Crişan din Baciu şi la troiţa din cimitirul bi-
sericii „Sf. Adormire” din Satulung. Tot aici, preoţii 
parohi au săvârşit o slujbă de pomenire în memoria 
eroilor din Satulung căzuţi în cele două războaie 
mondiale, pomenind, după obicei, numele fiecăruia 
dintre ei. Au fost prezenţi, respectând toate condiţiile 
de restricţie impuse de starea de alertă, credincioşi ai 
bisericii, printre care numeroşi membri ai asociaţiei 
„Izvorul”. În numele acesteia a luat cuvântul dom-
nul Dumitru Voinea, preşedintele de onoare al asociaţiei, a cărei 
alocuţiune o prezentăm în continuare:

 Onorată asistenţă,

 În semn de recunoştinţă pentru eroii Patriei care au căzut 
în Primul Război Mondial, autorităţile statului român au hotărât, 
prin Decretul-lege, din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată 
sărbătoare naţională şi să fie celebrată, cu mare fast religios, şcolar, 
militar şi naţional, în ziua Înălţării Domnului. Decizia a fost preluată 
de Parlamentul României în anul 1995, iar în 2003, prin Legea pri-
vind regimul monumentelor şi operelor comemorative de război, 
sărbătoarea Înălţării Domnului a fost proclamată sărbătoare naţională 
a poporului român.
 Toţi marii noştri istorici, toţi oamenii noştri de cultură s-au 
aplecat cu pioşenie, dar şi cu hotărârea celui ce are de învăţat din 
trecutul poporului său, asupra faptelor de arme ale eroilor neamului 
şi le-au înfăţişat în toată măreţia lor. Eroii noştri au dat dovadă de 
loaialitate, de vitejie, curaj în faţa morţii, clădind, din jertfa, sacrificiul 
şi durerea lor sfântă gloria noastră ca neam.
 Ne plecăm şi noi astăzi, aici, în această Agora sfântă a 
Săcelelui, frunţile în faţa măreţelor fapte de vitejie ale eroilor săceleni, 
străjuiţi fiind de simbolurile sacre ale neamului nostru românesc: Bi-
serica, apărătoare a credinţei străbune, Şcoala, formatoare a viito-
rilor cetăţeni demni ai Patriei şi Troiţa Eroilor, simbol de cinstire şi 
recunoştinţă pentru sacrificiul lor. Prezenţa noastră aici, an de an, este 
şi o încercare de păstrare vie a cultului eroilor noştri, de luptă îm-
potriva uitării care le-ar şterge amintirea din inimile noastre, dar şi 
de preţuire a moştenirii lăsate sub semnul sacrificiului suprem şi al 
apărării idealului naţional.
   Ei, eroii noştri, sunt astăzi printre noi, ne veghează şi ne 

întăresc credinţa că un popor se naşte 
şi trăieşte prin păstrarea în suflete a 
dragostei faţă de înaintaşi şi de încre-
dere în viitor, iar atunci când acestea se sting, când 
viforul credinţei ne părăseşte inimile, când liniştea 
nepăsării sau nevolniciei ne goleşte trupul de orice 
vlagă, viitorul nostru însuşi este ameninţat.
     Cimitirul şi Troiţa Eroilor lângă care suntem astăzi 
sunt realizate de comunitatea noastră din Satulung în 
amintirea învăţătorilor bucovineni Dumitru şi Ioan 
care, refuzând să lupte împotriva fraţilor români, în 
Primul Război Mondial, au fost ucişi de austro-ungari 
pe aceste meleaguri. În zilele de după evenimentele din 
1989, placa de marmură fixată pe troiţă poartă înscrise 
pe ea numele eroilor din Satulung căzuţi în cele două 
războaie mondiale şi în zilele lui decembrie 1989.
    La nivel naţional, în masa sfântă din altarul 
Catedralei Neamului se găseşte pomelnicul cu cei 
350.000 de eroi români căzuţi în încleştările celor 
două războaie.
        Pe altarul amintirii lor aşezăm florile recunoştinţei 

noastre, udate cu roua lacrimilor celor care i-au cunoscut.
 Sunt prezenţi în inimile noastre eroii neamului din bătălia 
de la Călugăreni, cântecele de jale şi de biruinţă ale celor căzuţi în 
Războiul de Independenţă, care prin jertfa lor supremă au pus bazele 
României de azi, faptele de vitejie ale soldaţilor noştri în bătăliile din 
Moldova în 1917, ca şi ale eroilor din al Doilea Război Mondial.
 În aşternutul său însângerat, tânărul erou dintodeauna se 
alătură celor scrise de poet:
 „Avem un vis neîmplinit, copil al suferinţei,
 De jalea lui ne-au răposat şi moşii şi părinţii.
 Din casa noastră unde-n umbră
 Plâng doinele şi râde hora,
 Va străluci, odată, vremii,
 Norocul nostru, al tuturora.”
 Crucile, troiţele şi mormintele soldatului necunoscut, 
răspândite în toată ţara, ne spun că avem atâţia morţi, atătea oseminte, 
că ni-i fruntea grea de amintirea lor. Moartea celor căzuţi pe câmpurile 
de luptă este moarte pentru salvare, pentru viitor, la care nu se plânge, 
ci se fac jurăminte pentru viitor.
 Pentru generaţiile care au urmat eroilor de la Smârdan şu Ra-
hova, a celor de la Mărăşeşti şi Oituz, celor care au căzut pentru eli-
berarea Transilvaniei, această Ileană-Cosânzeană a tuturor românilor, 
mesajul este unul simbolic: ele trebuie să se îngrijească de buna rodire 
a sângelui vărsat pentru independenţa patriei, pentru păstrarea şi înflo-
rirea ei.
 Săcelenii, mai tineri sau mai în vârstă, au dovedit mereu că 
mai presus de orice este Ţara şi că ştiu să se închine duhului porunci-
tor al neamului ori de câte ori vatra străbună şi-a doinit chemarea. 
Aici, în Săcele, cinstirea eroilor neamului s-a făcut dintotdeauna, la 
troiţe, în cimitire, la monumentul din Cernatu, dar, mai ales în sufletele
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MOCANII AU TALENT ŞI LA...PRO TV

ntr-o lume modernă care se mișcă cu viteza luminii, este tot 
mai greu să aduci înaintea oamenilor tradițiile și obiceiurile 
strămoșești.

 Municipiul Săcele are o tradiție veche de sute de ani, iar, 
dacă nu este adusă în prezent, s-ar putea pierde. Din dragoste pen-
tru muzică, tradiție și frumos a luat naștere ansamblul „Zestea 
Săceleană”, care, deja cunoscut în zona noastră, a încercat să aducă la 
rampă această comoară nestemată.
 Însuflețiți de Fane Lupu, membru și instructor al ansamblu-
lui ,,Zestra Săcelenă’’, ne-am înscris la 
emisiunea „Românii au talent”, de la 
PRO TV.
 Șerpuind ca turmele de oi ale 
mocanilor de odinioară, grupul nostru 
de oameni inimoși, urmași ai mocanilor 
săceleni, a pornit agale, cu sufletul cât 
un purice de emoții și cu nădejdea că 
acolo unde vom ajunge, la București, 
vom străluci în lumina reflectoarelor pe 
marea scenă a PRO-TV-ului.
 Cu emoție, dar și multă bucu-
rie, muzica și dansul săcelean au strălucit 
pe scenă, impresionând atât publicul, dar și onoratul juriu, care a avut 
privilegiul să guste minunatele plăcinte mocănești făcute de gospo-
dinele din Săcele.
 Emisiunea ,,Românii au talent’’ a fost o oportunitate de a 
aduce în lumina reflectoarelor frumoasele costume, obiceiurile şi 
tradiţiile mocăneşti, dar, totodată, a sporit şi faima Săcelelor noastre.
 Momentul prezentat a fost rodul multor ore de repetiție, din 
dorința de a fi unic și aproape perfect. 
 Odată ajunși pe platourile de filmare, am intrat în vâltoarea 

pregătirilor și emulației artistice şi am îmbrăcat cu multă emoție, ros-
tind  şi multe rugăciuni, minunatele costume.
 Pe parcursul filmărilor  au fost trase numeroase cadre, care, 
din cauza timpului prea scurt impus de realizatorii TV, nu au putut fi 
prezentate.
  În așteptarea urcării pe scenă am intrat în contact și cu alți 
competitori care ne-au lăudat și apreciat (în  special pe frumoasele 
mocance).
 Întreg momentul a fost emoționant și, după cum s-a putut 

observa, noi ,,zestrașii”, am căutat să 
transmitem juriului și publicului emoția 
și mesajul nostru. Am şi reuşit acest 
lucru, judecând după mulţimea aplau-
zelor primite la scenă deschisă şi după 
frumosele aprecieri din partea juriului, 
format din oameni reprezentativi ai 
show-bizzului românesc: Andra, Andi 
Moisescu, Florin Călinescu şi Mihai 
Petre.
 Nădăjduiesc că după frumoa-
sele turnee din Muntenegru și Grecia 

și după  participările numeroase de pe 
scenele din zona noastră, participarea la acest show de televiziune va 
marca adevărata consacrare pe plan artistic.
 Mulțumesc inimosului și răbdătorului mentor Fane Lupu, 
precum și tuturor confraților  din „Zestrea Săceleană” pentru deose-
bitul spirit de echipă și promitem să vă bucurăm și pe  mai departe, 
dezvăluind din comorile înaintașilor  noștri, mocanii din cele Şapte 
sate săcelene.
     Adrian Robu

Component al ansamblului „Zestrea Săceleană”

oamenilor, în gândurile lor de recunoştinţă şi preţuire. Pe Monumen-
tul Eroilor din Piaţa Libertăţii, în centrul oraşului nostru, stau gravate 
pentru veşnicie versurile:
„Eroi, dormiţi în pace,
În tainicul mormânt.
Oriunde aţi fi
O ţară vă plânge la mormânt”
 Viii şi morţii sunt uniţi peste pragul dintre timpul trecător şi 
cel etern într-o lumină tainică, venind de sus, care învăluie în faldurile 
sale generaţii unite în aceleaşi idealuri şi trăiri pentru Patria străbună. 
În memorialul lui Vasile Pârvan, închinat memoriei camarazilor căzuţi 
în Războiul Sfânt pentru reîntregire, citit în data de 20 noiembrie 

1918, cu ocazia redeschiderii cursurilor de istorie ale Universităţii 
din Bucureşti, acest lucru este cât se poate de relevant: „O, cum am 
iubit-o de credincios patria, ei, morţii noştri care au căzut pas cu pas 
pentru a face însemnarea cu fragedele lor trupuri jertfite, că fiecare 
deal, fiecare apă, fiecare pădure a fost apărată pentru a mărturisi 
veşnic că ei n-au fost biruiţi, ci au fost străpunşi sub trădarea altora 
care fugeau. 
În Cosmos sunt toate cum au fost
Pe pământ e iarăşi pace
Somn uşor, camarazii mei, copiii mei.”

Redacția Plaiuri Săcelene
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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE SĂCELENE

n condiţii de distanţare socială şi de 
respectare a condiţiilor impuse de 
starea de alertă din cauza pandemiei 

de Covid 19, săcelenii au ţinut totuşi să-l come-
moreze pe marele Poet Mihai Eminescu la îm-
plinirea a 170 de ani de la trecerea sa la cele 
veşnice. În faţa bustului Poetului din parcul cu 
numele său din Satulung, reprezentanţi ai cleru-
lui, ai Primăriei, ai asociaţiilor culturale ASTRA, 

„Izvorul”, „Zestea Săceleană” şi „Mocani 
săceleni”, împreună cu cei câţiva săceleni 
prezenţi, au ţinut un moment de reculegere 
în memoria lui Mihai Eminescu, au partici-
pat la o depunere de flori şi coroane şi la o 
slujbă de pomenire săvârşită de prea cucer-
nicii părinţi Mircea Leb, Antonio Aroneasa şi 
Raul Şerban şi au ascultat alocuţiunea dom-
nului profesor Liviu Dârjan.

Î

•   •   •
■  Primăria Municipiului Săcele a analizat masa impozabilă şi ca-
tegoriile de impozite şi taxe locale aplicabile pe teritoriul munici-
piului Săcele şi a propus ca nivelul impozitelor şi taxelor locale sta-

bilit în sumă fixă să fie indexat pentru anul 2021 cu cota de 3,8%, 
reprezentând rata inflanției, iar cotele de calcul stabilite procentual 
să se menţină la nivelul anului 2020.
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ilviu Bălan este unul din cei mai cunoscuți 
oameni de munte din România. Activitatea 
sa nu se oprește numai la cariera de sportiv, 

fiind și un foarte apreciat organizator de competiții 
sportive și ghid montan. 
 Născut la Săcele, absolvent al liceului teo-
retic G. Moroianu și al Facultății de Cadastru Brașov, 
a primit pasiunea pentru munte de la părinții săi. La 
3 ani a urcat prima dată în Piatra Mare și la 11 ani a 
urcat în Bucegi, pe Valea Caraimanului. La 7 ani a 
învățat să schieze de la tatăl său și de atunci iarna a 
devenit anotimpul preferat. De altfel, primele concur-
suri la care a participat, la vârsta de 11 ani, au fost cele de schi alpin, 
printre ele fiind și tradiționala Cupă I. Tocitu, precum și concursurile 
din Bunloc. După cum mărturisește: ”competiția o ador și aceasta 
mă definește pe mine ca și om. Îmi doresc să-mi depășesc limitele, 
să cunosc cât mai mult și să mă implic în diverse proiecte cu scopul 
de a promova muntele și sportul. Întotdeauna îmi trasez obiective și 
îmi creez noi visuri, pentru care ulterior să mă pregătesc pentru a le 
îndeplini. Îmi place sa fiu înconjurat de prieteni, dar și să fiu solitar, 
îmi place să admir un apus de soare “sus” pe creste sau să ascult un 
cântec de chitară, la un foc de tabără.”
 Sport de performanță a început să practice din liceu. 
Suprinzător, sportul practicat era un sport diametral opus cu schiul sau 
alergarea, și anume, haltere. Munca depusă a venit cu mai multe re-
zultate bune la nivel de juniori, cu clasări pe podium la campionatele 
și concursurile naționale, dar și cu probleme fizice, în special în zona 
spatelui.
 Anul 2008 a fost anul schimbărilor pentru cariera lui Silviu 
Bălan. Intrat la facultate, a descoperit unul dintre cele mai vechi clu-
buri de turism montan din România, CPNT (Clubul pentru Protecția 
Naturii și Turism).  Prin intermediul CPNT-ului a participat la câteva 
cross-uri de 5 km în cadrul Federației Române de Turism Sportiv, 
iar apoi a descoperit alergarea montană prin primul maraton mon-
tan organizat în România, „Maraton Piatra Craiului (MPC)”. Anul 
următor, în 2009, tot printr-un concurs , Postăvaru Night, a descoperit 
cea mai mare pasiune a sa, schiul de tură, și implicit varianta acestuia 
de performanță, schi alpinism. Din acel an, sportul de performanță 
a revenit în viața lui Silviu Bălan, mai întâi fiind legitimat în echipa 
Sponser, apoi la secția schi-alpinism a CSAM Bucegi Predeal, care 
din anul 2018 a fost preluat de Steaua București. Tot din anul 2009, 
datează și prima experiență ca organizator de competiții montane, 
Silviu Bălan organizând alături de CPNT, al doilea concurs de aler-
gare montană din România, după MPC, și anume „Maraton 7500”, 
cel mai dificil concurs de alergare montană din România și astăzi. 
Performanța în alergare montană și în schi alpinism a început  odată 
cu întâlnirea cu Lucian Clinciu, cel care i-a devenit antrenor, sponsor, 

îndrumător și prieten. 
        Începând cu anul 2012, implicarea în orga-
nizarea de competiții sportive montane a crescut și 
mai mult, împreună cu Asociația „Sport La Orice 
Vârstă” punând bazele unei serii de 5 concursuri care 
astăzi sunt consacrate în România. Anul 2012 a fost 
unul cu amintiri frumoase și din punctul de vedere 
al performanței, fiind anul în care Silviu a cîștigat 
„Marathon 7500”, a participat la „Ultra Trail du Mont 
Blanc (UTMB)”, cel mai important maraton montan 
din lume și a urcat pentru prima dată pe Mont Blanc. 
    Anul următor, 2013, a reușit o ascensiune 

Fast&Light pe Mont Blanc, urcând și coborând de la bază până pe 
vârf în 10 ore. 
 A urmat participarea la Campionatul Mondial de Sky Run-
ning, „Marathon du Mont Blanc”, în iunie 2014 și clasarea în elita 
mondială, apoi în 2015 titlul de Vicecampion Național la Vertical Race 
în Schi Alpinism și locul II în Cupa României la Schi Alpinism, iar 
la alergare montană (pe care o practică vara din cauza imposibilității 
de a practica schi alpinism) a câștigat prima ediție a „Circuitului 
Carpațiilor” și a alergat Creasta Făgărașului într-un timp record de 13 
ore și 18 minute.
 Anul 2015 a fost anul de încercare pentru cariera lui Silviu 
Bălan, fiind diagnosticat cu hernie de disc. Evident că nu a stat de-
geaba, ci a pus bazele proiectului Tabere şi Circuite, care a ajuns astăzi 
unul dintre cele mai cunoscute proiecte de tabere montane de alergare, 
schi alpinism și MTB. În anul 2016, Silviu Bălan și-a îndeplinit visul 
de a organiza o competiție în locul copilăriei și a pus piatra de temelie 
a Festivalului Sport Montan Săcele, prin organizarea „Bunloc Verti-
cal Race”, competiție care a ajuns trei ani mai târziu, în 2019, la 1000 
de concurenți care se întrec în luna octombrie, la alergare montană, 
MTB, parapantă și orientare în alergare. 
 În anul 2017 a revenit la activitatea competițională si de 
atunci viața sa se împarte între cea de sportiv de performanță și ghid/
instructor la TabereşiCircuite.ro, iar spre sfârșitul anului, de organiza-
tor al „Festivalului Sport Montan Săcele”. Performanțele au continuat 
să vină pentru Silviu și după reluarea activității: în 2019 participa-
rea la Campionatul Mondial de Schi alpinism (Elveția) cu un loc 8 
pe echipe și un loc 18 la Sprint cele mai bune performanțe, un loc 
2 la „Bokamy Cup”, o competiție tradițională de schi alpinism din 
munții Tatra (Slovacia), iar anul acesta, 2020, un loc 2 la Campionatul 
Național individiual și un loc 3 la Campionatul Național Individiual 
de schi alpinism. Din păcate, exact în lunile în care urmau cele mai 
importante competiții internaționale a venit actuala pandemie, iar 
toate competițiile au fost anulate. 

A consemnat Mădălin Iacob

SPORT LA SĂCELE
PORTRET SILVIU BĂLAN – SCHI ALPINISM ȘI ALERGARE MONTANĂ

• Sport

 În cadrul ședinței ordinare din aprilie, Consiliul Local 
Săcele a aprobat propunerea administrației locale privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale. Astfel, Primăria Municipiului Săcele 

nu a mărit taxele și impozitele locale pentru anul 2021, ci doar le-a 
indexat cu rata inflanției, conform prevederilor din Codul Fiscal. 
(sursa: Primăria Săcele)

•   •   •
■  Peste 24 ha au fost reîmpădurite la Săcele în această primăvară 
de către Regia Publică a Pădurilor Locale Săcele (RPLP). În cam-
pania de reîmpădurire din acest an, 4 ha de teren forestier au fost 
reîmpădurite, pe 14 ha s-a făcut completarea regenerării naturale, 
iar pe o suprafață de 6,45 ha s-a realizat completarea lipsurilor în 
plantații cu reușită provizorie.
 În total, 112.880 de puieți au fost plantați la Săcele 

în această primăvară, dintre aceștia 50.550 de bucăți fiind din 
producție proprie. Puieții forestieri folosiți la reîmpădurire sunt din 
speciile brad, molid, larice și paltin de munte.
 Tot în această primăvară, RPLP Săcele a început lucrările 
în pepiniera Vaida (zona Babarunca), unde vor fi crescuți un număr 
de 65.000 de puieți de larice și molid, care vor putea fi folosiți în 
campania de reîmpădurire din anul 2022. (sursa: Primăria Săcele)

S
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.II 2020

1 Agache Adrian
2 Aldea Georgeta
3 Alexandrescu Dana
4 Arion Mircea
5 Aroneasa Antonio
6 Balan Eugen
7 Banciu Maria
8 Banciu Neculai
9 Bandi Şeitan Maria

10 Barbu Dan Mircea
11 Barbu Liviu
12 Barbu Nicolae
13 Băilă Gheorghe
14 Bărbat Claudiu Octavian
15 Bărbat Octavian
16 Bârsan Horia
17 Beciu Ioan
18 Beleuţă Eugen
19 Benga Gheorghe Dănuţ
20 Bilan Florin
21 Biriș Mirel
22 Bîja Ioan
23 Bîrsan Teodor
24 Blaga Sorin
25 Bobeş Gheorghe
26 Bobeş Ioan
27 Bobeş Ovidiu
28 Boca Gabriel
29 Bogeanu Alexandru
30 Bratosin Canu Raluca
31 Bratosin Sanda
32 Brăinaş Mihai
33 Brânzei Ilie
34 Bucurenciu Sandu
35 Bucurenciu Ana
36 Buda Daniela
37 Bulat Elena
38 Bulat Florentin
39 Bulgărea Cătălin
40 Burlacu Dan
41 Butu Gabriel
42 Butu Nicoleta
43 Caian Pandrea Aurel
44 Califaru Gavril
45 Cățeanu Nicolae
46 Cerbu Dorel
47 Chiric Ilie
48 Cimisliu Ioan
49 Cimpoaie Gabriel
50 Cioromila Otilia
51 Cirica Alexandru
52 Ciupală Mariana
53 Ciurea Daniel
54 Clinciu Sorin
55 Coliban Nicolae
56 Colţ Radu
57 Coman Enescu Șerban
58 Comşa Eugen
59 Copoț George
60 Cora Nicolae

61 Corfariu Iunian Onoriu
62 Cornea Ioan
63 Cosma Maria Teodosia
64 Cosmeanu Moroianu 
65 Coșerea Vasile
66 Cozma Corneliu
67 Crăcană Petru
68 Crăciun Florin
69 Crăciun Gentiana
70 Crăciunescu Dana
71 Curte Cristian
72 Curte Remus
73 Dalaban Tudoran Ileana
74 Damian Alexandru
75 Dan Liviu
76 Daneş Dumitru
77 Diaconescu Adrian
78 Dinu Virgil
79 Dopovecz Iuliu
80 Dragomir Dănuţ
81 Drăghici Valentin
82 Eftimie Bogdan
83 Eftimie Rodica
84 Ene Tudoran Anca
85 Ene Gheorghe
86 Filip Constantin
87 Flangea Roxana
88 Florea Traian
89 Florescu Gheorghe
90 Fodor Levente
91 Fulea Lia
92 Găitan Ovidiu
93 Georgescu Alexandru Ioan
94 Ghişoiu Dorin
95 Grozea Gheorghe
96 Grozea Victor
97 Guiu Adrian
98 Homorozean Gheorghe
99 Iacob Mădălin

100 Iancu Eugenia
101 Ionescu Ghe. Nae
102 Iordache Dumitru
103 Ivan Daniel
104 Jerău Gheorghe
105 Jinga Romulus
106 Jinga Victor
107 Leb Mircea
108 Leucuţa Cristina
109 Leşescu Sorina
110 Lipan Florin
111 Luca Teodor
112 Lukaci Mihai
113 Lungu Constantin
114 Lungu Mihaela
115 Lupu Florica
116 Lupu Nicolae
117 Lupu Ștefan
118 Manciulea Laurentiu
119 Manea Vasile - SUA
120 Măinescu George - SUA

121 Măţărea Ovidiu
122 Median Ghia Maria
123 Mihaiu Aura
124 Mihalache Ștefan
125 Miklos Levente
126 Mircioiu Lucian
127 Mircioiu Sebastian
128 Miron Stela (SUA)
129 Mitrea Mihai Iustin
130 Mocanu Elena
131 Moldovan Vasile
132 Moldoveanu Ghia Roxana
133 Moraru Adrian
134 Moraru Florin
135 Moraru Ștefan
136 Morogan Alexandru
137 Munteanu Dan
138 Munteanu Gheorghe -Univ.
139 Munteanu Gheorghe
140 Munteanu Livia
141 Munteanu Vasile
142 Muscalu Vasile
143 Nagy Gabor
144 Nechifor Septimiu
145 Necula Dan
146 Necula Stelian
147 Nicolaescu Marinel
148 Nițescu Ciprian
149 Niţescu Romulus
150 Obancea Dan Nicolae
151 Oncioiu Maria
152 Oprin Gabriel
153 Panzariu Stefan
154 Pelin Matei Alina
155 Penciu Aurel
156 Perciog Gheorghe
157 Peter Sara
158 Petrea Ştefan
159 Petrică Ioan Alexandru
160 Piscoci Romică
161 Poenaru Lautenţiu
162 Poenaru Roxana
163 Pop Mircea
164 Pop Olga
165 Popa Florin
166 Popa Ștefan
167 Popa Virgil
168 Popescu Gabriela
169 Primăvăruş Elena
170 Purcăroiu Nicolae
171 Pușcaș Emil
172 Radu Gheorghe
173 Răuță Valeriu
174 Rîşnoveanu Marius
175 Rîşnoveanu Ştefan
176 Robu Adrian
177 Sarafie Ion
178 Saraolu Veronica
179 Sârbu Corneliu
180 Sburlan Mircea

181 Sîrbu Adriana
182 Sîrbu Tudoran Constantin
183 Slăbilă Gheorghe
184 Souca Georgeta
185 Stanciu Vasile
186 Stirliciu Mihaela
187 Stoea Gheorghe
188 Stoian Emilia
189 Stoica Radu
190 Stroe Aurora
191 Stroe Cornelius
192 Şerban Eugen
193 Şerban Ioana
194 Şerban Raul
195 Șerbănuț Ioan
196 Ştefănescu Constantin
197 Ștefănescu Elena
198 Tagarici Laurenţiu
199 Taraş Ioan
200 Taraş Mircea
201 Taraş Lucia
202 Taraş Răzvan
203 Taraş Emil
204 Tăbăraș Emilian
205 Tătaru Emilia
206 Teacă Dorin
207 Teşileanu Costin
208 Teșileanu Ghia Eugenia
209 Ticu Gheorghe
210 Tiru Cristina
211 Tocitu Viorel
212 Tudor Dan
213 Tudoran Dejan Dorel
214 Tudoran Iulian
215 Tudoran Moroianu Vasile
216 Țăruș Nicolae Remus
217 Țeposu Iulia
218 Ursuţ Gabriel
219 Vlad E. Adriana
220 Vlad Adriana
221 Voicescu Nicoleta
222 Voinea Dumitru
223 Voinea Emilian
224 Vrabie Cristina
225 Vrabie Ioan
226 Vrabie Decebal
227 Zaharia (Șeitan) Cristina
228 Zamfir Bogdan
229 Zangor Lucian
230 Zangor Traian
231 Zavarache Constantin
232 Zbarcea Maria
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