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ANUL GEORGE MOROIANU (1870 – 1945)

DIN PREOCUPĂRILE ETNOGRAFICE ALE LUI GEORGE MOROIANU
de Olivia Moraru

n complexul activităţilor atit de variate ale lui George 
Moroianu, un loc de seamă il ocupă strădaniile de neo-
bosit cercetător a culturii materiale şi spirituale popu-

lare, specifice satului natal - Satulung - , strădanii pe care a în-
cercat să le pună in valoare, prin mărturiile scrise ce ne-au rămas 
de la el.
 Meritul lui George Moroianu este cu atit mai insemnat 
cu cit, prin publicarea, in anul 1938, a volumului “Chipuri din 
Săcele”, inmănunchează o sumedenie de date asupra problemelor 
de etnografie, fără a avea însă pretenţia de a se erija în postura unui 
cercetător consacrat. Aceste date consemnate în volumul amintit 
mai sus, izvorăsc însă din profunda cunoaştere a realităţii satului, 
din trăirea nemijlocită a tuturor aspectelor de viaţă materială şi 
spirituală. Generalizind informaţiile transmise de George Moroia-
nu, ele pot fi extinse la toate localităţile care, din punct de vedere 
etnografic, sînt cuprinse în zona Ţării Bîrsei, subzona Săcele.
 Încercări de publicare a unor aspecte cu caracter de artă 
populară sau legate de ocupaţiile practicate de locuitorii Săcelelor, 
în revista “Plaiuri Săcelene”, au existat înainte şi chiar şi după 
apariţia volumului “Chipuri din Săcele”, dar cu totul izolate. Chiar 
şi George Moroianu publică cîteva articole, dintre care amintim: 
“Industria casnică din Săcele” (în  Plaiuri 
Săcelene”, apărută în anul 1939, nr. 8-9 
pag. 103).
 Ne vom referi în cele ce urmează 
mai mult la problemele de etnografie, pe 
care autorul le abordează în scrierile sale.
  În volumul “Chipuri din Săcele”, 
autorul nu tratează ca subiect principal 
teme de specialitate etnografică, ci, aşa 
cum scrie Cezar Petrescu, în recenzia sa 
din anul 1939, despre: “Chipurile . . . sim-
ple şi tari, ferm conturate, aşa cum au re-
zistat oamenii satelor ardelene, fără 
sumeţie gălăgioasă, dintr-un neclintit ins-
tinct, la toate încercările . . , “1.
 Asemuind cartea “Chipuri din Săcele” a lui George Mo-
roianu, cu amintirile din lumea satelor ale lui Ion Pop-Reteganu, 
Ion Slavici, Liviu Rebreanu, cu substanţa de autentică realitate 
din poeziile lui George Coşbuc, Şt. O. Iosif şi Octavian Goga, 
recenzentul spune în continuare: “Poate că numai cu această 
carte de amintiri directe, alăturate amintirilor lui Creangă ori Sa-
doveanu, prin comparaţia stărilor, a episoadelor, a atmosferei, a 
condiţiilor de existenţă . . . numai prin atât şi încă s-ar preciza 
unitatea, continuitatea, identitatea vieţii de sat românesc, aceeaşi 
dincolo şi dincoace de Carpaţi “2.
 Paralel cu portretizarea fizică şi spirituală a unor figuri 
de oieri săceleni, cu a femeii săcelene, în sarcina căreia trecea 
rezolvarea tuturor problemelor legate de gospodărie, de creşterea 
şi educarea copiilor, atîta timp cît soţul era plecat cu turmele pe 
munte sau la iernat în “ţară”3; de asemenea, cu portretizarea prin 
câteva exemple a acelei categorii de ţărani cărturari4 transilvăneni 
specifică perioadei de dinaintea primului război mondial, “care 
nu şi-au lepădat straiul, şi nu şi-au părăsi îndeletnicirile brazdei, 
fiindcă s-au intors de la şcolile înalte cu strălucite diplome, ci, 
dimpotrivă, cu învăţătura lor, au rămas mai departe la coarnele 
plugului, gospodărindu-şi mai a multe ştiutori avutul”5. George 
Moroianu  ne dă, mai ales în “Chipuri din Săcele”, informaţii 
asupra tuturor problemelor de etnografie ce pot sta la baza 
cercetării ocupaţiilor practicate de locuitorii săceleni, ca şi asu-

pra meşteşugurilor şi îndeletnicirilor specifice celor şapte sate 
săcelene .
 În ceea ce priveşte păstoritul, care, alături de agricultură, a 
constituit secole de-a rîndul ocupaţia de bază a mocanilor, George 
Moroianu, ca fiu de oier din Satulung, face astfel de referiri încît, 
din ele se pot trage anumite concluzii care concordă perfect cu 
uItimele cercetări în acest domeniu. În tipologia păstoritului la 
români, cel practicat de săceleni se încadrează în păstoritul bazat 
pe păşunea alpină şi iernat în cîmpie, deci pe o mare răspîndire 
în munţi în timpul verii, precum şi pe o pendulare în timpul ier-
nii, care cupnindea o bună parte din regiunile de cîmpie ale ţării. 
Munţii folosiţi aproape în permanenţă de mocanii săceleni pen-
tru vărat au fost: Munţii Bîrsei, Gîrbovei, ai Prahovei, Bucegii, 
Munţii Ialomiţei, Buzăului, Vrancei şi Ciucaşul. Periodic şi într-o 
măsură mai redusă, mai frecventau Carpaţii Orientali, Ceahlăul, 
Că1imanii şi Munţii Rodnei”6.
 La tîrla mocănească din Podurile saşilor (Munţii Pra-
hovei), George Moroianu şi-a petrecut vacanţele copilăriei în 
tovărăşia bunicului său, Moş Vasile Gologan, a bacilor şi a scu-
tarilor. Despre Podurile saşilor, autorul “Chipurilor din Săcele” 
spune: “Era un  munte de Ţara Românească . . . servea vara din 

vremile cele mai depărtate, de păşunat 
turmele de oi ale mocanilor săceleni, şi 
fără îndoială că acest munte trebuie să fi 
fost păscut odinioară şi de caii şi de vaci-
le sterpe ale saşilor, din Ţara Bîrsei, de la 
cari şi-a  luat pesemne numele de Podurile 
saşilor”7. Nefiind numai un simplu spec-
tator, ci şi un interpret, George Moroianu, 
analizează condiţiile care au favorizat 
mişcarea păstorilor săceleni, condiţii 
ale reliefului şi ale climei şi cele de or-
din social şi economic: “Pe cînd mocanii 
săceleni erau în floare, toţi din cele şapte 
comune ale Săcelelor: Satulung, Cer-
natu, Turcheş, Baciu, Zizin, Tîrlungeni şi 

Purcăreni, aveau împreună peste şapte-opt sute de mii de oi dacă 
nu şi mai multe. Erau cei mai mari oieri ai Ţării Româneşti, căci 
aici îşi aveau ei avutul lor. La munte erau aduse numai o parte mai 
mică din ele în fiecare primăvară. Celelalte vărau dincolo, la cîmp 
şi la baltă. Erau tîrlaşi în Săcele care aveau turme de patru, cinci, 
şase, şapte mii de oi şi peste. Şi, pînă prin anii 1860 cînd s-au 
secularizat moşiile mănăstireşti şi s-a făcut întîia împroprietărire 
a ţăranilor sub Cuza Vodă, fiind încă păşuni din belşug în Ţara 
Românească, numeroşi mocani din Săcele mai aveau pe lîngă oi 
şi alte o sută, două şi trei sute de cai în herghelie şi tot pe atitea 
vite mari cornute şi unii şi mai multe”8. 
 Avînd deci mocanii un număr considerabil de oi, dar ne-
dispunînd de rezerva de fîn necesară, nu-şi puteau ierna turmele 
numeroase decît recurgînd la o singură soluţie posibilă: plecarea 
la cîmpie, ajungînd astfel ca dintre toate tipurile de păstorit cel al 
mocanilor să se remarce, alături de cel al poienarilor, prin cea mai

Târlă de oi a mocanului I. Coltofeanu,
prin munții Mșcinului

Î

1 Cezar Petrescu, Din obîrşia ţărănească a Ardealului, în ,.România “, Bucureşti, 10 
III  1939.
2 Ibidem
3 Maria Giuglea, Chipuri de femei secelene, în “Preocupări literare”, Bucureşti, iunie 
1939
4 Cezar Pectrescu, op. cit., în , . România “ , Bucureşti, 10 III 1939. 
5 Ibidem.
6 S. Opreanu, Transhumanţa din Carpaţii Orientali, 1930, p . 226.
7 George Moroianu, Chipuri din Săcele, Bucureşti, 1938, p. 5.
8  Ibidem, p. 24.
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dezvoltată pendulare.
 Examinînd trăsăturile mai de seamă ale păstoritului mo-
canilor din secolul al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, Ro-
mulus Vuia, în cartea sa “Tipuri de păstorit la români”, ii include 
pe aceştia la capitolul “Păstoritul bazat pe păşunea alpină şi iernat 
la cîmpie”, formulînd totodată şi trăsăturile caracteristice, dintre 
care cităm numai pe cele de la punctul 5 şi 7, trăsături ce reies şi 
din informaţiile transmise de George Moroianu.
 “Un număr atît de mare de oi nu putea fi întreţinut decît 
în cadrul unui păstorit pe o vastă suprafaţă, atît în ce priveşte 
numărul munţilor folosiţi pentru vărat, cît şi drumurile de pendu-
lare în timpul iernatului în cîmpie”9 
 “O altă caracteristică a acetei forme de păstorit a fost 
o industrializare şi o comercializare mai intensivă a produselor, 
tocmai datorită acestui păstorit de mari proporţii”10.
 Prima caracteristică fiind dezvoltată mai sus, ne vom 
ocupa in continuare de cea de-a doua, asupra căreia a insistat şi 
George Moroianu. Mocanii practicau păstoritul nu numai pentru 
acoperirea nevoilor casnice în produse de lapte şi spre a avea lina 
absolut necesară pentru îmbrăcămintea lor şi păturile şi strai-
ele pentru aşternut, ci şi cu scopul de a face negoţ cu derivatele 
laptelui şi alte produse, ca pielea, lîna, seul oilor. 
 La stîna “bîrsănească” din Podurile saşilor, caracteristică 
păstoritului mocanilor din Ţara Bîrsei, 
“vreo cincisprezece proprietari de turme 
de oi, aduceau în fiecare dimineaţă, cam 
două luni şi jumătate in fiecare an, caşul 
proaspăt - de la vreo douăzeci de stîni 
... Căci din această primă producţie de 
lapte şi de caş se pregătea toată canti-
tatea de caşcaval din Podurile Saşilor. 
... munte pe care moşu Vasile il ţinea în 
arendă de multe zeci de ani împreună 
cu alţi munţi de primprejur de la Eforia 
Spitalelor din Bucureşti”11.
 Din publicaţia lui George 
Moroianu reiese şi inventarul veselei 
utilizată la prelucrarea laptelui şi însuşi procesul de prelucrare: 
“Baciul stînii dădea cheag la laptele gras de oi, scotea caşul 
dulce şi-1 punea în tăgîrţe de pînză de cînepă rară, agăţîndu-1 
de prăjina din comarnic ca să se scurgă… fiebea zerul in cazanul 
mare, curăţind urda de deasupra cu lingura lată de lemn şi punînd-
o în zăgîrnă să se scurgă . . . După ce caşul dulce dospea, căşarii 
îl frămîntau în crinte sub supravegherea baciului, apoi îl rupeau 
în bucăţi cocoloşindu-l în miini pentru a-1 aşeza apoi în tiparele 
ovale cu iniţialele stăpînului”12.
 După alte cîteva operaţii prin care trecea caşul, printre 
care şi ţinutul la saramură cu zăr, acesta era pus la uscat şi abia 
după două, trei săptămini, timp în care era aşezat in başalmale 
la loc răcoros, putea fi pus în consumaţie .. Chirigii din satele 
învecinate transportau caşcavalul pînă la gara Comarnic de unde 
se expedia în toate părţile. 
 Se comercializa şi untul topit ce se scurgea de la 
frămîntatul caşcavalului, fiind trimis la cei mai vestiţi cofetari din 
Bucureşti, Ploieşti, Buzău şi Braşov.
 Nenumărate izvoare documentare din secolele XVIII şi 
XIX vorbesc despre comerţul cu piei şi lînă pe care-l practicau 
săcelenii, mai ales prin intermediul marilor negustori braşoveni 
Mihail Ţumbru şi Mişa Alexovici şi Dumitrie Lupu din Sibiu. În 
anul 1792 august 29, postelnicul Hagi Stan Jianu din Craiova sc-
rie lui Mihail Ţumbru şi comp. să-i răspundă ce cantităţi de lînă a 
cumpărat din lalomiţa şi Săcele şi cui le trimite la Viena13. Mihail 
Ţumbru şi comp. face socoteală în anul 1795 dec. 3, la Braşov, 
pentru 40 turale (greutăţi) de cordovane (piei) albe cumpărate de 
la săceleanul Goaga Tabacu şi Dinu Boghici14.

 În ianuarie 1802, acelaşi Mihail Ţumbru face insemnare 
in prohiron că a cumpărat în tovărăşie cu Ioan Ieremia Pascu din 
Baciu, 359 bucăţi piei verzi de la Vlăduc din Cernatu cu 2 fl . ung. 
39 aspri bucata.15 
 În scrierile sale cu caracter etnografic, George Moroianu 
surprinde aspectele care subliniază rolul concret a1 diferitelor 
ocupaţii în procesul de dezvoltare a meşteşugurilor şi, în ultimă 
instanţă, al artei populare. Practicarea păstoritului şi a agriculturii 
a oferit mijloacele pentru satisfacerea trebuinţelor materiale, pre-
cum şi a celor de ordin estetic. Creşterea oilor şi practicarea agri-
culturii asigurau lîna şi cînepa necesare multor ţesături de uz cas-
nic şi de port, pielea şi părul utilizate la confecţionarea unor piese 
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte. Paza oilor oferea păstorilor 
răgazul din timpul zilei, in care aceştia se ocupau cu sculptura 
în lemn şi confecţionatul obiectelor păstoreşti: bîte ciobăneşti, 
păpuşare, fluiere, cavale, prepeleacuri, veselă, răbojuri, căci, aşa 
cum “moşu Vasile îşi purta socotelile întinselor lui daraveri, mai 
numai cu răbojul”16, desigur că şi alţi oieri recurgeau la aceeaşi 
metodă de evidenţă. 
 Pe lîngă numeroasele documente din secolele XVII-
XIX, din care aflăm despre prelucrarea pieilor de animale, 
George Moroianu ne transmite prin scrierile sale preţioase date 
cu privire la aceste meşteşuguri. Tăbăcari ca Niţă Ieremia şi 

Gheorghe Goagă, din Săcele, menţionaţi 
în documente prelucrau pieile de oaie şi 
capră atît pentru nevoile proprii, cît şi 
pentru comerţ, cunoscut fiind faptul că 
tăbăcarii din Săcele lucrau şi pentru Va-
lahia. Ce se făcea din aceste piei ne-o 
spune tot George Moroianu: “cojoace 
mari, cojocele şi pieptare înflorite cu 
arnici, de diferite culori pentru bărbaţi, 
se căptuşea cu ele ghebele bărbaţilor şi 
ale femeilor. Dar, cea mai mare parte se 
smultureau, adică se smulgea lîna de pe 
ele, care se vindea spălătoriilor de lînă 
din Braşov17.

 O altă materie primă provenită din ocupaţia de bază 
a păstoritului era şi seul, din care  “mai fiecare gospodărie din 
satele noastre, îşi fabrica singură pe atunci lumînările de seu de 
care avea nevoie”18.
 În istoria culturii materiale se menţionează numeroase 
materii prime prelucrate în vederea confecţionării pieselor pentru 
îmbrăcămintea omului şi pentru interiorul locuinţelor. În Săcele, 
materiile prime de bază pentru ţesături, alesături, cusături şi îm-
pletituri erau asigurate în trecut în primul rind de doi factori: de 
păstorit şi cultura cînepei şi a inului. Pe măsură însă ce cărăuşitul 
ia un avint deosebit, cărăuşii săceleni, primii din Ţara Bîrsei, au 
adus, odată cu alte mărfuri, şi bumbacul, care, treptat, ia locul 
cînepei şi a inului în ţesut.  Datorită proporţiilor păstoritului, care 
luase încă de la sfîrşitul secolului al XVII - lea o puternică dez-
voltare, industria casnică textilă ia şi ea un deosebit avînt.
 O altă temă cu profil etnografic asupra căreia George 
Moroianu insistă cu deosebire, este cea a industriei casnice tex-
tile.
 Lucrul textilelor din Săcele a aflat un stimulent nu numai

Industrie casnică săceleană

9  Ibidem, p. 159-160.
10  Ibidem, p. 170.
11  Ibidem, p. 13- 14
12  Ibidem, p. 67
13 Arh. st. Braşov, Catalogul documentelor greceşti nr. 914, p. 259
14  Arh. st. Braşov, Fond Mihail Ţumbru, nr. 1231
15  Arh. st. Braşov, Registre diverse, nr. 63, p. 48.
16  George Moroianu, op. cit., p. 12.
17  Ibidem, p. 26-27
18  Ibidem, p. 30.
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în materia primă abundentă, generată de ocupaţii, dar şi în obi-
ceiul excluderii femeilor din viaţa de la stînă.
 Astfel, spre deosebire de păstoritul poienarilor, la care 
femeile erau incluse in munca de la stînă, în păstoritul mocanilor 
femeile lipseau, prezenţa lor fiind considerată dăunătoare bunului 
mers al stînei19. 
 Într-unul din articolele sale, George Moroianu, referin-
du-se la industria casnică textilă spune: “Toate gospodăriile din 
Săcele se ocupau cu ţesutul stofelor de lînă cu care se îmbrăcau 
bărbaţii şi în mare parte şi femeile. Cantităţi importante însă  
din aceste ţesături formau obiectul unui comerţ foarte impor-
tant. Căci nu numai românii se îmbrăcau cu  dimie albă din lînă 
ţigae din Săcele, dar şi locuitorii din judeţele Trei Scaune, Ciuc, 
Odorhei şi Mureş. O parte era comercializată la tîrgurile din Ţara 
Românească (Călăraşi, Slobozia, Gura Ialomiţei, Urziceni etc.). 
Pe la aceste tirguri se vindeau însă şi haine confecţionate ca: 
ghebe şi zăbune bărbăteşti din dimie neagră şi cafenie, sărici pen-
tru ciobani, din lînă ţurcană”20.
 Dar George Moroianu nu se ocupă numai de produsele 
industriei casnice textile, ci, sistematic, redă întregul proces pînă 
la produsul finit. Desigur că, aşa cum eroina sa, lelea Nuţa, este 
prezentată ca executînd toate muncile legate de această îndelet-
nicire, şi celelalte femei din Săcele procedau, după cum ne spune 
autorul: “Scărmănînd la lînă, făcînd in 
pieptenei, pentru urzeala şi bătătura 
dimiilor albe, şi mai rareori negre, cu 
care se îmbrăcau mocanii săceleni, pen-
tru stofele frumoase colorate cu care se 
îmbrăcau copiii din partea locului şi alţii 
care purtau haine nemţeşti. Apoi pentru 
urzeala ţolurilor vărgate în diferite cu-
lori, ce se cuprindeau in zestrea tinerelor 
fete cînd se măritau. Se mai torcea şi  în-
druga şi pentru iţarii de codină ţesuţi în 
două iţe, precum şi pentru sumedenia de 
sărici din lînă ţurcană cu care economii 
de vite din Săcele îşi îmbrăca iarna cio-
banii’’21.
 Pentru sărici, firul de lină se îndrugă foarte gros. Fiind 
gros, era şi spornic la lucrat, astfel încît, două ţesătoare harnice, 
dacă lucrau o zi întreagă din zori şi pînă seara, reuşeau să ţeasă 
două sărici. Din urzeală şi bătătură toarsă, mult mai subţire, se 
ţeseau păturile în vărgi de diferite culori căci, aşa cum aflăm tot 
de la George Moroianu, “după un bun obicei străvechi, torturile 
erau vopsite de gospodinele noastre acasă numai cu vopseli din 
ierburi, mult mai trainice decît cele ce se fac astăzi cu fel de fel de 
prafuri de prin bolte (magazine, n.r.)”22.
 Cu coajă de anin femeile săcelene vopseau în negru, cu 
floarea aurie numită droc, ce se găsea pe dealuri, şi cu foi de ceapă 
vopseau cănurile în galben. Culoarea cafenie o obţineau din frun-
ze de nuc şi coji verzi de nucă; roşul din frunzele şi florile merilor 
pădureţi, iar “vînătul închis, frumos şi trainic, de n-avea moarte, îl 
făcea cu lolachiu topit în usuc. Îl făcea în oale mari de o ferdelă şi 
de două, în care, cănurile se ţineau cîte patru şi cinci săptămini”23.
În cadrul îndeletnicirii prelucrării fibrelor textile, obiceiul fetelor 
şi nevestelor de a se întruni în şezători. constituia un stimulent 
deosebit. Acolo veneau cu lucrul “unele cu furca de tors, în brîu, 
altele cu caier de îndrugat cu furca ori cu roata, unele cu lîna de 
scărmănat; altele, mai rar, chiar cu cusutul”24.
 Strins legată de prelucrarea fibrelor textile, George 
Moroianu abordează una dintre problemele căreia etnografia 
contemporană îi rezervă preocupări deosebite - tehnica populară 
-, prin care cercetătorii îşi propun să explice modul de trai şi cul-
tura populară în dezvoltarea sa istorică, cu relevarea specificului 
naţional popular25.

 Prin amănunţita descriere a instalaţiilor tehnice populare 
de pe apa Timişului din Dîrstele Braşovului şi cea a Tîrlungului, 
de la George Moroianu a rămas un material documentar cu atît 
mai important pentru studiul acestei probleme, cu cît din această 
subzonă nu ni s-a păstrat pînă în zilele noastre nici o vîltoare, pivă, 
sau dîrstă. Documente, ca cel din 1780, sept. 24, dat la Braşov, 
din care reiese că săcelenii făceau ţoluri şi cergi pe care le dădeau 
la pivă pe valea Timişului, sau ca cele din 29 iulie 1819 şi din 
1820 oct. 22, atestă existenţa acestor instalaţii. George Moroianu, 
dă însă preţioase lămuriri şi cu privire la construcţia şi modul 
de funcţionare a acestora, cu deosebire a vîltorilor pentru sărici 
şi ţoluri: “Vîltorile pentru ţoluri erau fără mărăcini. Vîltoarea nu 
făcea decît să mai îngroaşe puţinel ţolurile închegîndu-le firele 
de urzeală şi bătătură. Vîltorile pentru sărici erau căptuşite pe de 
mărgini cu mărăcini cari scoteau perii albi frumoşi şi mătăsoşi din 
ele în urma învirtiturilor foarte repezi la care săricile erau supuse 
de puternicul curent de apă ce curgea peste ele”26. 
 Surprinderea atentă şi datarea unor elemente calita-
tiv deosebite din arta populară a mocanilor săceleni este o altă 
latură a activităţii de etnograf a lui George Moroianu. Confrun-
tând informaţiile culese de noi cu ocazia cercetărilor întreprinse 
pe teren în cele şapte sate săcelene, cu datele ce ne-au rămas de 
la George Moroianu referitoare la gospodării, putem afirma că 

acesta a selecţionat pentru relatările sale 
ceea ce a constituit specificul primei 
jumătăţi a secolului al XIX- lea şi în 
domeniul  arhitecturii ţărăneşti, dome-
niu ce reprezintă un interes excepţional 
pentru cunoaşterea dezvoltării culturii 
materiale.
 Imaginea casei mocăneşti, formată 
din tindă, din ,.casa mare” şi din cămară, 
este redată fidel, dînd posibilitate a se 
reconstitui atît planul cît şi aranjamentul 
interiorului.
 Astfel: “La stînga, spre răsărit, în casa 
mare atîrna o icoană veche, zugrăvită pe 
sticlă, deasupra căreia atîrna candela de 

cositor . . . dedesuptul lor, în cuie de lemn, atîrnau năstrape - 
căniţe frumoase  de sticlă de culoarea norilor, cu cercuri vinete şi 
cărămizii. În mijlocul odăii era o masă acoperită cu o pînzătură 
albă de bumbac ţesută în casă în alesături frumoase. În colţ, 
la dreapta, era patul de lemn vopsit, acoperit cu o foiţă de lînă 
vărgată . . . , iar la stînga odăii, lîngă perete, o laiţă înflorită ca şi 
blidarul, în care se a mestecau galbenul cu verdele şi vînătul cu 
roşul. Aşa se înfăţişa şi dulăpiorul de după uşă (parsechiul cum îi 
zic localnicii), în care se păstrau străchinile de lut înflorite . . .”27. 
Tinda servea ca încăpere în care membrii familiei îşi petreceau 
majoritatea timpului, inclusiv pentru dormit. Tot aici se punea şi 
războiul de ţesut. 
 În relatările lui George Moroiau n-au fost neglijate nici 
construcţiile anexe ale gospodăriei mocăneşti: grajdul în care se 
adăposteau caprele şi caii; şopul de sub acelaşi acoperiş cu graj-
dul în care se găsea o sobiţă din zid, pe care se fierbeau bucatele 
vara; un pat din scînduri, la capătul căruia, pe o măsuţă scundă, 
părinţii mîncau şezînd pe lăicioae, iar copiii stînd în picioare.

19 Mara N . Popp, Păstoritul în cîmpie, Cluj, 1942, p. 286.
20 George Moroianu, Industria casnică din Săcele, în .,Plaiuri săcelene”, 1939, p. 103
21 George Moroianu, Chipuri din Săcele, Bucureşti, 1938, p. 18l ,
22 Ibidem, p, 186.
23 Ibidem
24 Ibidem, p. 187.
25 C. Irimie, Muzeul tehnicii populare. Actualitate, concepţie, profil tematic şi plan de 
organizare,  în ,.Cibinium” , Sibiu,  966, p. 1 6.
26 George Moroianu, op. cit., p, 188.
27 Ibidem, p . 184.

Casa mare mocănească, păstrată intactă astăzi
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 Interiorul casei mocăneşti, aşa cum este prezentat 
de George Moroianu, întruneşte caracteristicile generale ale 
locuinţei ţăranului român prin funcţia sa practică şi decorativă. 
Realizat prin asocierea unor elemente din cele mai variate - arhi-
tectura interioară, mobilier, ţesături, ceramică, pictură - care 
dau un tot armonios, interiorul casei mocăneşti înmănunchează 
aproape toate genurile artei populare, dînd impresia unei unităţi 
cu caracter expoziţional.
 Un alt gen al artei populare, care reprezintă una dintre 
cele rmai însemnate forme de cultură ale unui popor şi asupra 
căruia George Moroianu s-a oprit cu deosebire, este portul. Siste-
matizate, toate datele referitoare la acest capitol ar putea con-
stitui un studiu amănunţit despre portul copiilor, al bărbaţilor şi 
al femeilor din Săcele. Ca şi la ţesutul textilelor de uz şi pentru 
decorul interiorurlui, şi la confecţionarea pieselor de port erau 
utilizate, în primul rînd, materiile prime generate de ocupaţiile de 
bază: lîna, cînepa şi inul.
 Costumul bărbătesc de sărbătoare era format din căciulă 
neagră, cămaşă cu guler mocănesc, cioareci albi înfloriţi cu fum 
de pucioasă, zăbun de postav vînăt îmblănit cu piei de miel fu-
muriu, iar peste acesta se purta gheba mare din dimie neagră, de 
asemeni îmblănită.
 Vara, bărbaţii  purtau, tot în zilele de sărbătoare, “ peste 
zăbunul subţirel, antiriul de dimie albă, înflorit cu găitane negre. 
Cu ghete în picioare şi în cap cu pălăria lată în străşini , sub care 
atîrna îndărăt chica frumos pieptănată. Căci bătrînii din părţi1e 
noastre, după obiceiul strămoşilor daci, mai purtau chică în 
copilăria mea”28.
 Dacă în portul copiilor şi al bărbaţilor piesele de 
îmbrăcăminte se confecţionau aproape exclusiv din ţesături de 
casă, în portul femeiesc, mai susceptibil decit primele două amin-
tite la preocupările de a li se îmbogăţi valenţele artistice, pătrund 
postavurile fine de boltă şi mătăsurile importate prin intermediul 
vestiţilor cărăuşi săceleni.
 Iată cum descrie George Moroionu veşmintele ce le 
purtau femeile săcelene iarna, în zilele de sărbătoare: “Dînsa, cu 
rochie de postav fin de boltă, negru cu dungi albe. Cu zăbunul 
din aceeaşi stofă cu tiv de catifea de culoare cafenie, încheiat fru-
mos cu un singur nasture sub sînul din stînga. Peste ele, dulamă 
din postav fin de boltă blănită cu piei de bursuc şi pe margini cu 
plimbul de jder. În cap îmbrobodită frumos cu maramă de bo-
rangic vărgată, căci nu mai era tînără . . . În picioare cismuliţe 

galbene uşoare”. Veşmintele de vară sînt descrise astfel: “Dînsa 
cu scurteică de mătase cu plimbul de samur peste hainele uşoare 
de mătase. Pe cap îmbrobodită frumos cu maramă de borangic 
cu floarea crinului, cu şetranca ori cu şetrăncuţa, la cele două 
căpătîie, care cădeau arătos peste scurteică. Sub ştergarul fin, 
vărgat şi alb ca zăpada, se zăreau bobiţele de pe girnbir, făcînd un 
efect minunat”29. 
 Tot din cartea lui George Moroianu ne-au rămas 
informaţii despre ansamblul ce forma costumul tinerelor neveste, 
îndeosebi asupra podoabelor, începînd cu acoperămîntul capului. 
Din zestrea fetelor săcelene nu lipseua rochiile din atlas, gheor-
dia de mătase cu tanele, scurteica de postav cu plimbul de jder 
sau samur, tivilichia de mătase cu plimbul de tonele, cusută cu 
fir de aur pe spate şi piepţi, care cădea pînă la genunchi, pumnii 
aleşi cu fir auriu, minunatele ştergare din borangic pentru îmbro-
bodit, iile din şimizet, pieptarele de mătase în diferite culori, ca 
şi rochiile, cizmuliţele din piele de ied, galbene sau roşii, iar ca 
podoabe săcelencele purtau talismane din aur sau aramă, şiruri de 
mărgăritare, gheordane de galbeni, ghisoare de mărgean şi, peste 
pieptar, “brîul de argint încheiat cu pafta de aur sau de argint, de 
care atîrna un lănţişor, care avea la capăt un ban de aur sau de 
argint”30.
 Din sumara analiză a mărturiilor transmise de George 
Moroianu, se poate trage concluzia că etnografia caracteristică 
celor şapte sate săcelene a constituit pentru autor o pasiune ce se 
încadra în totalitatea preocupărilor sale.
 Deosebit de semnificativ este faptul că în scrierile sale, 
George Moroianu subliniază necesitatea studierii culturii popu-
lare, lansînd adevărate apeluri în vederea salvării şi conservării 
a tot ceea ce constituie tradiţie populară, materială şi spirituală. 
“ Prin şcoală şi biserică, prin preoţi şi învăţători destoiici . . . 
prin societăţi culturale, prin muzică, portul şi jocurile noastre 
naţionale pe care trebuie să le reinviem şi să le răspîndim puter-
nic prin acele părţi, noi, românii trebue să recîştigăm . . . ceea ce 
a fost al nostru”31.

(Material publicat în revista “Cumidava”, IV, Braşov 1970, p 
269-280, cu ocazia omagierii lui George Moroianu la împlinirea 
a 100 de ani de la naştere şi 25 de ani de la moarte)
28 Ibidem; p. 34
29 Ibidem, p. 35
30 Ibidem, p. 10
31 Ibidem, p. 20

ANUL GEORGE MOROIANU (1870 – 1945)

PROCESUL  MEMORANDULUI
ÎN PERSPECTIVA NAŢIONALĂ ŞI ÎN PERSPECTIVA STRĂINĂTĂŢII

(Conferinţă rostită la Radio Bucureşti în ziua de 25 mai 1934 la orele 20:20)

de Profesor George Moroianu
Rectorul Academiei Comerciale din Cluj

onştiinţa valorilor şi a drepturilor ce se cuveneau 
Neamului nostru pe strămoşescul pământ al Ardealu-
lui a izbucnit vie şi puternică în diferitele revoluţii şi 

intervenţii la dreptate la împăraţii habsburgi, cum au fost cele din 
1407, 1437, 1514, 1696, 1700, 1784, 1790, 1791 şi 1848.
 După emanciparea din starea de iobăgie prin revoluţia 
din 1848, românii ardeleni au mai răsuflat puţin în era absolu-
tismului austriac graţie autonomiei naţionale prin redeschiderea 
dietei Ardealului la Sibiu, de la 1863 la 1865, şi prin reînfiinţarea, 
după 169 de ani, a vechii mitropolii ortodoxe a Ardealului în 
frunte cu marele mitropolit Andrei Şaguna.
 Dar, îndată după introducerea dualismului austro-ungar, 

când maghiarii au devenit stăpânii absoluţi ai Ungariei şi Trans-
ilvaniei, o eră nouă de lupte grele a început pentru români, căci 
ungurii nu au înţeles niciodată să împartă frăţeşte cu noi, româ-
nii, şi cu celelalte naţionalităţi nemaghiare ale ţării binefacerile 
sistemului constituţional introdus în 1867, cu toate că, odată cu 
noua constituţie, ei votaseră, aşa, mai mult de ochii străinătăţii, 
o lege pentru egala îndreptăţire a naţionalităţilor nemaghiare, pe 
care însă nu au aplicat-o niciodată, ba, mai mult, ei au căutat chiar 
de la început să confişte numai pentru ei viaţa constituţională a 
Ungariei.
 Chiar de la introducerea dualismului, guvernele maghia-
re au început lupta metodică şi neostenită pentru strâmtorarea

C
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românilor din punct de vedere 
naţional pe toate terenurile 
vieţii de stat: în administraţie, în 
justiţie, în şcoală, în biserică, în 
presă şi pe terenul economic şi 
cultural. Toată truda lor şi toate 
legile pe cari le aduceau tindeau 
metodic şi stăruitor la transfor-
marea Ungariei poliglote – în 
care maghiarii nu formau nici 
măcar jumătate din populaţie – 
într-un stat naţional maghiar.
 Toate sforţările făcute de conducătorii politici ai neamu-
lui nostru încadraţi în Partidul Naţional Român de a face să ni se 
recunoască nouă, românilor ardeleni, dreptul la o viaţă naţională 
pe toate terenurile vieţii publice şi de stat, de a putea să ne afirmăm 
cu sufletul nostru românesc, cu tradiţiile noastre naţionale, cu cul-
tura noastră în propria noastră ţară, au rămas zadarnice, cu toate 
că noi eram după maghiari cel mai numeros popor şi, poate, pen-
tru unguri, cel mai de temut din vechea Ungarie. 
 Opriţi cu silnicie în toate avânturile noastre înspre mai 
bine şi, văzând pe guvernanţii Ungariei continuând activitatea 
lor politică în goană disperată după himera maghiarizării totale 
a ţării, românii ardeleni, întruniţi, în ianuarie 1892, în conferinţă 
naţională la Sibiu, au hotărât un ultim şi suprem apel la capul 
Statului, la împăratul, căruia să-i supună fără amânare un memo-
rand care să cuprindă toate plângerile poporului român din Tran-
silvania şi Ungaria. Acest memorand a fost redactat după două 
luni şi o delegaţie de 300 de români, în frunte cu Dr. Ioan Raţiu 
şi întreg Comitetul Naţional din Ardeal, a plecat la Viena spre a 
prezenta memorandul împăratului.
 Faptul că delegaţia română a trecut peste Budapesta, toc-
mai ca o protestare că din această capitală maghiară nu se făcuse 
niciodată nimic bine pentru români, şi că, mai ales, de la 1867 
încoace de acolo nu porniseră sub formă de legi şi de ordonanţe 
ministeriale decât numai măsuri vitrege, menite să slăbească 
puterea şi resorturile de viaţă naţională ale românilor, primejdu-
indu-ne existenţa noastră etnică, a provocat o adevărată conster-
nare în capitala Ungariei şi guvernul maghiar din acea vreme a 
ameninţat prin presa lui pe împărat că ungurii vor face revoluţie 
dacă el va primi delegaţia memorandiştilor.
 Împăratul Francisc Iosif om slab din fire, s-a grăbit să 
facă pe plac guvernului de la Budapesta, închizând delegaţiei 
române porţile palatului său, iar Dr. Ioan Raţiu a predat memo-
randul, într-un plic sigilat, şefului de cabinet al împăratului, iar 
monarhul, la rândul lui, l-a trimis, fără să-l deschidă, primului-
ministru al Ungariei, Szapáry, care l-a depus, prin ministrul de 
Interne, la Arhivele Statului, unde, ca o răzbunare a sorţii şi ca o 
răzbunare divină, acest document istoric a fost găsit după 27 de 
ani de armatele române care au ocupat Budapesta.
 Pentru această îndrăsneală a românilor, cum au califi-
cat adversarii noştri unguri prezentarea memorandului la Vi-
ena, şi, mai ales, pentru tipărirea şi răspândirea acestui impor-
tant document politic în Europa apuseană, în mai multe limbi, 
guvernul maghiar, orbit de şovinismul rău sfătuitor şi de dorinţa 
de răzbunare, comiţând una dintre cele mai grave erori politice 
de care un guvern oarecare a putut să se facă vreodată vino-
vat de buna reputaţie a ţării sale, a hotărât darea în judecată a 
memorandiştilor, chemând, după multă ezitare, în faţa Curţii de 
Juraţi din Cluj, întregul Comitet al Partidului Naţional Român 
din Ardeal, compus din 25 de membri, cu alte cuvinte întreaga 
noastră naţie al cărei legitim reprezentant era acel comitet.
 Procesul, care s-a judecat în mijlocul celor mai nespuse 
violenţe şi în emoţia unui întreg popor, de la 7 la 25 mai 1894, 
a dat naştere unei grandioase manifestări naţionale din partea 

românilor ardeleni şi bănăţeni, 
precum şi a celor din vechiul 
regat cari, în acele clipe istorice, 
s-au solidarizat cu noi ardelenii, 
întrunindu-se în vreo cincizeci 
de mitinguri de protestare şi 
de îmbărbătare pentru noi, cei 
asupriţi. În toate staţiunile dru-
mului de fier prin cari treceau 
acuzaţii, ei au fost întâmpinaţi 
de mii şi mii de ţărani români şi 
de intelectuali, cari-i aclamau, 

aruncându-le flori şi solidarizându-se cu dânşii.
 Procurorul Vita Sandor, în actul de acuzare, a calificat 
conţinutul memorandului ca un act de înaltă trădare din partea 
românilor faţă de statul maghiar. Mai la urmă, simţind şi el ridi-
colul unei asemenea acuzări, s-a mărginit să ceară pedepsirea 
conducătorilor noştri numai pentru tipărirea memorandului şi 
răspândirea lui în ţările străine. 
 Apărătorii acuzaţilor, în urma numeroaselor şicane 
pe care li le făceau procurorul şi preşedintele Curţii cu Juraţi, 
baronul Szentkereszty, au fost siliţi în cele din urmă să se retragă 
din faţa Curţii, iar acuzaţii înşişi, ştiind 
care va fi soarta care-i aştepta, au renunţat 
şi ei de a se mai apăra. Numai prezidentul 
Partidului Naţional, Dr. Ion Raţiu, a citit la 
sfârşitul dezbaterilor, cu o voce de stentor, 
o declaraţie care vibra de o nobilă mân-
drie naţională, demnă de cei antici. Dăm 
un crâmpei din această istorică declaraţie 
rostită acum patruzeci de ani, la Cluj, căci 
ea, ca şi întreg acel Proces al Memorandu-
lui, a însemnat o piatră de hotar, a însemnat 
începutul sfârşitului, a însemnat apropierea 
liberării noastre de sub jugul milenar străin:
 „Zadarnice au fost toate promisiunile solemne de a 
respecta drepturile noastre naţionale”, a început Dr. Ion Raţiu 
declaraţia lui. „În zadar am încercat toate formele legale, în za-
dar ne-am adresat la toate autorităţile competente; exclusivismul 
de rasă a declarat războiul de exterminare limbei şi naţionalităţii 
noastre, astfel că nouă, românilor, nu ne mai rămăsese, în faţa 
vexaţiunilor de tot felul pe care neamul nostru le întâmpină din 
partea autorităţilor de stat, decât să facem un ultim şi suprem apel 
la capul Statului şi la opinia publică a lumei civilizate.”
 „În faţa acuzaţiunilor cuprinse în memorand, care 
înfăţişează imaginea fidelă a suferinţelor seculare ale poporului 
român din Transilvania şi Ungaria, guvernul maghiar trebuia sau 
să se disculpe sau să se răzbune. Cum disculparea nu era posibilă, 
el a ales calea răzbunării.”
 „Ceeace se discută aici, domnilor juraţi, este însăşi 
existenţa unui popor şi existenţa unei naţiuni nu se discută, ci 
se afirmă. De aceea noi ne transformăm din acuzaţi în acuzatorii 
voştri în faţa opiniunei europene.”
 „Domniile voastre sunteţi stăpâni pe persoana noastră 
fizică, dar ceeace vă scapă este conştiinţa noastră, care este 
conştiinţa naţională a poporului român. Curtea aceasta cu 
Juraţi, care este şi judecător şi parte, nu este competentă să ne 
judece, este însă un tribunal mai mare, mai luminat şi, desigur, 
mai imparţial. Acela este Tribunalul lumei civilizate care vă va 
condamna, o dată mai mult, şi cu mai multă severitate decât până 
acum. Împinşi de un spirit de intoleranţă şi de un fanatism de 
rasă fără pereche în Europa, voi ne veţi condamna desigur, dar, 
condamnându-ne, veţi reuşi numai să dovediţi Europei că ma-
ghiarii formează o notă discordantă în concertul civilizaţiunei.”
 A treia zi după încheierea dezbaterilor şi după mândra

Câţiva dintre memorandiştii de la 1892

Dr. Ioan Raţiu
(1828-1902)
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declaraţie a lui Raţiu, Lucaciu, Teodor 
Mihali, Dimitrie Comşa, Nicola Cristea, 
Iuliu Coroianu, Barceanu, Gheorghe Pop 
de Băseşti, Rubin Patiţa şi ceilalţi au fost 
condamnaţi între 5 şi 8 ani de închisoare.
  Osânda a produs o mare 
emoţie atât în Ardeal cât şi în vechea 
Românie şi în ţările streine. Opinia publică 
a vechiului regat a fost la înălţime în 
tot decursul procesului. Liga Culturală, 
întemeiată pentru ajutorarea ardelenilor, 

condusă de personalităţi marcante ca: Alexandru Orăscu, Grigore 
Brătianu, Vasile Alexandrescu Ureche, Ion Grădişteanu, G. Can-
tacuzino Rahoveanu, Barbu Delavrancea, Petre Grădişteanu, Ion 
Bianu, Lupulescu şi alţi fruntaşi ai neamului, a organizat în tot 
cuprinsul României numeroase întruniri de protestare împotriva 
acestui monstruos proces politic, afirmându-se cu tărie, în această 
împrejurare, solidaritatea naţională a tuturor românilor.
 În străinătate, noi, tinerii studenţi români grupaţi în jurul 
Ligei din Paris, care a fost în decurs de mai mulţi ani centrul de 
propagandă română în Franţa, am organizat prin Ligă un serviciu 
de informaţii pentru ziarele franceze şi streine în tot decursul pro-
cesului, care a complectat informaţiile diferiţilor corespondenţi 
de ziare şi agenţii telegrafice, înfăţişând astfel străinătăţii Pro-
cesul Memorandului în adevărata lui lumină. Cele mai multe şi 
mai importante ziare franceze, italiene, belgiene etc., şi-au des-
chis atunci larg coloanele lor, luând apărarea cauzei româneşti. 
Georges Patinot, directorul ziarului Journal des Débats şi Gerald 
Harry, directorul ziarului Indépendance Belge, din Bruxelles, au 
publicat în ziarele lor, în  prima zi a procesului, un lung rezumat 
al memorandului. Marele om de stat Georges Clemanceau a pu-
blicat în ziarul său La Justice un splendid articol despre proces, 
spunând la sfârşit că juriul maghiar din Cluj poate condamna pe 
Dr. Ion Raţiu şi tovarăşii săi, opinia publică europeană, însă, i-a 
achitat dinainte. 
 Amintim cu recunoştinţă aici pe atâţia oameni de stat, 
scriitori, savanţi şi ziarişti de seamă din apusul european, care au 
luat în mod public apărarea cauzei române în preajma şi cu ocazia 
dezbaterii procesului, precum şi după aceea. Între ei au fost: Lord 
Fitzmaurice, azi aproape nonagenar, primul om de stat strein care 
a recunoscut în mod public importanţa internaţională a problemei 
românismului din Ardeal, apoi Emil Flourens, fost ministru de 
Externe al Franţei, care a scris pe atunci o serie de articole în 
favoarea cauzei ardelene. Deasemenea, renumitul ziarist francez 
Henri Rochefort, care a scris în timpul procesului mai multe arti-
cole impresionante în ziarul său, lʼIntransigeant. Apoi, Felix Le-
seur, de la République Française, Georges Garreau, de la Le Siè-
cle, Charles Loiseau, de la La Liberté, Eduard Drumond, Georges 
Lorand, de la Réforme din Bruxelles. Istoricii şi învăţaţii Alfred 
Rambaud, Anatole Leroy Beaulieu, Lord Bryce, Lord Dunedin 
Balfour, Seton Watson Steed şi numeroase alte personalităţi, zia-
re şi reviste, între care amintim celebra Revue de Paris, de sub 
direcţia învăţatului istoric şi academician  Ernest  Lavisse, în care 
filologul şi etnograful Henry Gaidoz a publicat, în 15 mai 1894, 
un lung studiu despre românii din Ungaria şi Transilvania.
 În decursul procesului, fotografiile lui Raţiu şi celorlalţi 
acuzaţi au fost afişate, prin îngrijirea Ligii din Paris, în sala de 
depeşi a principalelor ziare pariziene.
 În Italia, deasemenea, s-au scris numeroase şi calde ar-
ticole despre proces, iar deputatul Renato Imbriani cu Barzilai 
şi alţi 7 colegi ai lor au interpelat, în ziua de 27 mai, pe primul 
ministru Crispi în privinţa Procesului Memorandului, cerând Par-
lamentului din Roma să trimită condamnaţilor un salut frăţesc şi 
toată  simpatia Italiei nu numai pentru curajul cu care ei luptă 
pentru drepturile lor naţionale, dar şi pentru romanitatea lor. 

 Numeroase alte personalităţi italiene, între cari: Lu-
igi Palma, Angelo de Gubernatis, profesorul Mineri, marele is-
toric, atunci nonagenar, Cesare Cantu etc. au trimis cuvinte de 
îmbărbătare luptătorilor pentru libertatea noastră. Iar, între ei, 
marele poet Giosue Carducci le-a trimis aceste înălţătoare cuvinte: 
„Românilor de dincolo de Carpaţi, de la picioarele columnei lui 
Traian, un salut pentru credinţa lor în viaţa nemuritoare a rasei 
noastre.”
 În preajma procesului, în 5 martie 1894, un mare meeting 
a avut loc la Universitatea din Oxford în favoarea românilor din 
Ardeal, prezidat de învăţatul filolog englez William Morfill, care 
vorbea limba românească, călătorise în Ţară şi în Ardeal şi care, 
într-un discurs călduros, a relevat iubirea de libertate a românilor  
şi puternica lor alipire către limba, tradiţiile şi naţionalitatea lor, 
exprimând simpatia Marii Britanii pentru cauza noastră dreaptă. 
La 11 mai 1894, pe când se dezbătea Procesul Memorandului la 
Cluj, o altă adunare impunătoare a avut loc la Sorbona din Paris, 
prezidată de marele istoric Ernest Lavisse, membru al Academiei 
Franceze, şi la care a luat cuvântul profesorul de limbă română 
de la Ecole des Langues Orientales Vivantes, Emile Picot, mai 
târziu membru al Institutului Franţei şi fost secretar particular al 
regelui Carol I când acesta a venit în România, în 1866. Amintind 
de suferinţele seculare ale românilor din Ardeal şi denunţând 
opresiunea maghiară, Picot a afirmat în faţa numeroşilor asistenţi 
compuşi din studenţi, aparţinând tuturor naţiunilor, şi din profe-
sori şi alţi intelectuali, credinţa nestrămutată a românilor de sub 
dominaţiunea maghiară într-un viitor mai bun. Era de faţă la acest 
meeting şi studentul englez de la Sorbona Wickham Steed, ilus-
trul scriitor şi gânditor politic din zilele noastre, mare prieten al 
românilor şi al popoarelor oprimate din fosta monarhie austro-
ungară, care le-a ajutat atât de mult pe toate în lunga şi frumoasa 
sa carieră ca scriitor politic şi corespondent şi director al marelui 
cotidian Times, la libertatea lor de sub opresiunea străină.
 Ernest Lavisse a trimis memorandiştilor, după condam-
nare, următoarele cuvinte profetice: „Românilor, cari pentru a 
fi revendicat pe căi legale dreptul naţionalităţii române, au fost 
pe nedrept acuzaţi şi condamnaţi pe nedrept, le trimit omagiul 
admiraţiunei mele respectuoase, al simpatiei mele profunde, pre-
cum şi urările mele călduroase pentru revanşa justiţiei şi a dreptu-
lui atât de brutal ofensate în persoanele lor. Această revanşă sper 
că va fi apropiată, ştiu că va veni, cu siguranţă. Trăiască Româ-
nia!” După cum ştim cu toţii, revanşa profeţită de Lavisse a venit 
mai curând decât am fi crezut, adică după 24 de ani.
 Terminând, simt o mare datorie de inimă şi de conştiinţă 
de a exprima aici, în calitatea mea de român transilvănean, şi în 
această împrejurare istorică (se împlineau 40 de ani de la Pro-
cesul Memorandului, n.r.), sentimentele noastre cele mai calde 
de dragoste şi de frăţească recunoştinţă bunilor noştri fraţi din 
vechea Românie pentru toată dragostea şi simpatia ce ni le-au 
arătat nouă, celor de dincolo de munţi, în timpurile de restrişte, 
pentru sprijinul moral şi material ce ni l-au dat cu suflet larg şi 
înţelegător, din cele mai vechi timpuri, prin conducătorii şi vo-
evozii lor: sfinţindu-ne episcopi, întemeind episcopii în Ardealul 
nostru, trimiţându-ne cărţi sfinte în limba românească, zidindu-ne 
biserici şi mănăstiri pentru a ne întări în credinţa noastră ortodoxă 
şi în datinile şi tradiţiile noastre strămoşeşti pentru ca cu atât mai 
uşor să putem rezista în lupta de exterminare ce s-a dus veacuri 
de-a rândul împotriva noastră. 
 Aceleaşi sentimente respectuoase şi de caldă recunoştinţă 
se îndreaptă şi către Dinastia Naţională pentru tot ce a făcut ea 
pentru izbăvirea noastră de sub jugul milenar străin şi pentru 
întregirea neamului nostru. Către ilustrul fondator al acestei di-
nastii, marele rege Carol I, care se interesa de aproape de cauza 
Ardealului, de suferinţele noastre, de luptele noastre grele pentru 
libertate, primind adeseori la Palatul său din Bucureşti sau de la

Vasile Lucaciu
(1852-1922)
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Sinaia pe fruntaşii politici ai românilor transilvăneni, îndrumân-
du-i şi îmbărbătându-i.
 Acelaş omagiu de pioasă închinare şi caldă recunoştinţă 
se îndreaptă astăzi, când se împlinesc tocmai 40 de ani de când 
s-a pronunţat sentinţa aspră şi nemeritată în marele Proces al 
Memorandului, către toate acele eminente şi nobile personalităţi 
europene - franceze, engleze, italiene, belgiene etc. – cari mai 
sunt încă în viaţă, dar şi către memoria celor care nu mai sunt, 

pentru toată simpatia ce ne-au arătat-o şi pentru tot sprijinul moral 
şi cu totul dezinteresat ce ni l-au dat în decursul vremii, contri-
buind puternic prin aceasta la luminarea conştiinţei europene în 
chestia problemei românismului din Ardeal şi la izbânda dreptăţii 
noastre.

(Material preluat din revista „Observatorul Social-Economic”, 
Anul IV, ianuarie-iunie 1934, Nr. 1,2, p. 3-9)

DOVEZI ALE CONTRIBUŢIEI MOCANILOR LA FĂURIREA
UNITĂȚII ROMÂNEȘTI MEDIEVALE

- Partea I -

de Prof. Univ. Dr. Ioan Vlad

„…Unirea Românilor. Ea nu a răsărit din dărnicia vreunei puteri lumești, ci dintr-o tainică 
şi îndelungată pregătire istorică. Temeiurile ei sunt adânci şi nezguduite.”

Ioan LUPAŞ, 1937

ierii bârsani cresc oi și unitate națională

 „Înaintea deputaților cari vorbesc in parlament,  înaintea 
ziariștilor cari sunt la gazetă, a istoricilor cari culeg fărâme de 
documente și a filosofilor cari scriu dicționare la Academie, uni-
rea au făcut-o veac după veac marii învățători de la stână .. .De 
la un capăt la altul al munților, acești minunați filologi au lucrat 
sute și sute de ani la închegarea limbii și la înfiriparea neamului 
românesc într-o singură unitate etnică”. (S. Mehedinți, 1920)
 Rolul național al mocanilor transilvani, crescătorii de 
oi, subiecții transhumanței milenare, „acest veșnic du-te-vino al 
păstorului, această continuă strămutare a lor din munți în baltă și 
din baltă-n munți”1, este un rol hotărâtor în evoluția fenomenului 
unionist, în clădirea unității naționale 
de-a lungul secolelor și-n biruința 
acesteia. Căile prin care oierii trans-
ilvani, și deci și cei bârsani cresc nu 
doar oi ci și unitate națională sunt 
multiple: menținerea și dezvolta-
rea unor legături organice perma-
nente transcarpatice între români; 
contribuții semnificative în clădirea 
unității de limbă, a unității de cultură 
populară, de tradiții și obiceiuri; 
contribuții la începuturile comerțului, 
„drumul oilor” devenind și drumul 
mărfurilor brașovene la sud și est de 
Carpați; contribuții masive la valorifi-
carea terenurilor pășuni din Bărăgan, bălțile Dunării și Dobrogea, 
timp de sute de ani, până când au devenit terenuri agricole, fapt pe 
care l-au inițiat și înfăptuit tot mocanii cu inițiativa și capitalurile 
lor; și, nu în ultimul rând, popularea acestor zone cu tot mai multe 
comunități stabile de mocani, așezați definitiv în fostele terenuri 
de transhumanță.
 Începuturile păstoritului transhumant se situează în 
vremuri îndepărtate, dacice și prefeudale, cel puțin. Până la în-
locuirea romanității orientale de către slavi și bulgari, în bălțile 
Dunării se întâlneau păstorii români din Carpați cu cei din Bal-
cani și astfel „se menținea legătura între elementul balcanic și 
cel carpatic al neamului nostru”2, ceea ce a perpetuat asemănarea 
atât de mare între toate dialectele limbii române. Și după așezarea 
slavilor și bulgarilor, mai mult în zonele joase asemănătoare ste-
pelor din care veniseră, și retragerea românilor în munți, păstorii 
au continuat fără întrerupere să mențină legătura între cele două 
ramuri ale neamului românesc.

 Oierii bârsani sunt participanți fără întrerupere la acest 
fenomen, alături de cei din Maramureș, Ciuc, Bistrița, Trei 
Scaune, Făgăraș, Sibiu, Hațeg, îndreptându-se mai mult, pentru 
iernat, spre șesurile Moldovei și Buceagul de sud-est.
 Odată cu instalarea autorității regale maghiare asupra 
ținuturilor transilvane și aducerea sașilor și secuilor, viața bâr-
sanilor se schimbă mult: terenurile joase de agricultură au fost 
date veneticilor, care deveneau stăpânii Țării Bârsei, iar populația 
românească, deposedată și redusă social la statutul de șerbi sau 
iobagi, este împinsă în munți, în pădurile Carpaților, unde a con-
tinuat să facă păstorit și chiar și agricultură. Țara Moților este e-
xemplul cel mai edificator de agricultură montană. Așa se explică 
dezvoltarea păstoritului ca îndeletnicire de bază a mocanilor bâr-

sani, la unii, cum sunt săcelenii, ca fi-
ind chiar preocuparea exclusivă, dusă 
la mare performanță.
 Motivația transhumanței la 
mocanii bârsani are cel puțin două 
componente: una naturală și una 
națională. Cea naturală viza fap-
tul că versanții răsăriteni și sudici 
ai Carpaților erau mult mai expuși 
soarelui, cu o climă mai dulce și cu 
o vegetație mai plăcută animalelor, 
pe când versanții transilvani erau 
mai umbriți, mai împăduriți, mai 
prăpăstioși, cu pășuni mai slabe și 
mai puține, chiar cu mai multe ierburi 

vătămătoare pentru oi, care afectau producția de lapte și de lână. 
Motivația națională ținea de faptul că păstorii ardeleni întâlneau 
dincolo oameni de aceeași limbă, aceleași simțăminte, o lume 
românească asemănătoare celei de acasă, în care se integrau ușor 
și rapid3. Apoi conta foarte mult mica densitate a populației în 
Bărăgan, Dobrogea etc. Mergeau ore în șir cu turmele fără să 
întâlnească un teren cultivat, care să-i încurce, pășunile erau 
nesfârșite și-i așteptau, neavând altă întrebuințare. Lunca Dunării, 
Bălțile, Dobrogea ofereau locuri de pășune și de iernat admirabi-
le, pe când în Ardeal populația era mult mai deasă, nu exista teren 
disponibil pentru iernat la câmpie.
 Referindu-se la românii săceleni, „stingheriți… de 
autoritățile statului austriac în purtarea economiei lor de oi”, G.

1 Ioan I. Ghelasse,  „Mocanii și evoluția lor social-economică în România”, ediția a 
II-a, 1938, p. 18.
2 Ibidem, p. 19.
3 Victor Jinga, „Probleme fundamentale ale Transilvaniei”, ed. a II-a, Braşov, 1995, p. 18.

O

Stână mocănească pe Coştila, în anii 1910
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Moroianu spune că săcelenii și-au mutat-o în 
Țara Românească,  unde pășunile erau mai 
din belșug ca în Ardeal și locurile mult mai 
întinse”, iar iernatul oilor „era mult mai lesni-
cios“ pentru că cel mult două luni într-o iarnă 
„li se dădea oilor hrană din mână – fân, paie 
si grăunțe, încolo mai tot timpul oile umblau 
pe câmp” unde găseau hrană suficientă, iar 
primăvara în sud venea mult mai devreme 
și astfel oile rămâneau în Bărăgan până 
primăvara, „pe la sfântul Gheorghe”, când se 
îndreptau spre munte, unde „era pășune bună, grasă, din belșug 
și unde turmele rămâneau până toamna la Sânta Măria Mică”4. 
Atunci iar coborau spre șesul bogat al Bărăganului și spre bălțile 
Dunării la iernat.
 Scenariul acesta repetat cu regularitate sute de ani, de-
venise un ritual perceput la Săcele, și descris de Moroianu, într-o 
măreție aparte, în fiecare primăvară, după 20 aprilie, cam două 
săptămâni. Urcatul oilor la munte se făcea pe mai multe trasee. 
Unele turme „coborau în Ardeal pe la Pasul Buzăului și suiau 
de-a dreptul la munte”. Altele veneau prin pasurile Bratocea sau 
Predeluș „de-a dreptul în munții în care vărau”, iar turmele care 
veneau pe Valea Prahovei – Predeal – Timiș urcau spre munți 
trecând prin Săcele. „Toată lumea ieșea pe la porți când auzeau 
behăitul jalnic al oilor și mai ales al mielușeilor, ca să se bucure la 
vederea acestor blânde și bune dobitoace, care de mii de ani erau 
înfrățite cu strămoșii noștri, pe care îi hrăneau cu laptele lor și-i 
îmbrăcau cu lâna lor. Să se bucure mai ales copiii la vederea cio-
banilor voinici și mândri cu saricele lățoase pe dânșii, cu căciula 
dată peste frunte, cu teaca cu cuțitul și cu fluierul la brâu și cu câi-
nii flocoși, care îi urmau cu limba scoasă, iar în mână purtând bâta 
de corn. Să se bucure și la vederea bieților măgari care duceau din 
greu pe samarele lor sacii cu mălai, căldările de aramă spoite cu 
cositor în care se fierbea zerul de urdă, ciaoanele de mămăligă, 
cupele și gălețile de muls și celelalte scule și unelte care erau de 
trebuință la stână peste vară. Mai pe fiecare măgar se vedea ieșind 
din desagi capul câte unui mielușel, care șchiopa pe drum sau 
avea altă hibă de nu mai putea merge pe picioare. Ți se-nmuia 
inima când îi auzeai, mai ales pe acești mieluți atât de drăgălași, 
cum behăiau de duios după mamele lor…”
 Adesea oile poposeau câte puțin prin curțile și grădinile 
oamenilor, ca să le mulgă. „Tot satul se-nfrupta atunci din belșug 
din laptele lor gras, pe gratis”, căci laptele nu putea fi închegat în 
timpul mersului și târlașii îl dădeau cu bucurie de pomană „celor 
săraci pentru a li se zice o bogdaproste din toată inima și să le 
ureze ca să le trăiască oile”. Timp de zece zile, cât dura traversa-
rea ritualică a satelor săcelene și tunderea oilor pe Poiana satului, 
„toată lumea era îndestulată de lapte”5 .
 La coborârea din munți spre câmpie pentru iernat, tur-
mele mocanilor săceleni, vărate în Carpații de curbură, între 
munții Buzăului și Bucegi, coborau pe vreo patru drumuri. Pe 
la Sloan-Drajna coborau turmele de pe Mănăila, Fața lui Craiu, 
Clăbucet  sau Grohotiș, Ulița Sf. Ilie, Radile etc. Apoi, de la 
Sloan, trec prin Posești, Chiperești, Cislău sau pe la Vălenii de 
Munte pentru a urma drumul Teleajenului. Pe aici treceau și tur-
mele care coborau din vreo cincisprezece munți ca: Zăganul, 
Ciucașul, Tigăile, Gropșoarele, Babeșul, Boburile și Nebunii. 
Se întâlneau la Chiulești și Văleni, de unde se îndreptau spre 
Mehedința, Vadu Săpat, Mizil, Amara, și de aici pe moșiile pe 
care iernau. Un al treilea drum era pe Valea Doftanei, până la 
Teșila, apoi Plaiul Schiuleștilor sau Plaiul Gârbovei, coborând la 
Comarnic. De la Schiulești o luau spre Văleni, de multe ori pe la 
Mizil spre Brăila, ori spre Ploiești, Albești, Urziceni. Cele de la  
Comarnic urmau drumul Prahovei. La Comarnic coborau turmele 
din alți treizeci de munți: Susaiul, Ritivoiul, Clabucet, Turcu, 

Unghia, Neamţul, Sorica, Ceușoaia, Zamora, 
Râșnova, Caraiman, Jepii, Furnica, Piatra Arsă 
etc. În câmpie turmele se împrăștiau în toate 
părțile sau treceau în Dobrogea, pe la Vadurile 
Dunării, cu poduri umblătoare6. 
 Întinsa stepă a Dobrogei, cu clima ei 
dulce și hrană abundentă tot timpul anului, îi 
ispitea pe ciobani să înfrunte greutățile trecerii 
peste fluviu. Se foloseau vadurile de la Oltenița 
–  Turtucaia, Călărași – Silistra, Brăila și Vadul 
Oilor, fostul Târgul de Floci – Hârșova.

 Privind efectivele de animale angrenate în această „pen-
dulare periodică” între locul de iernat și cel de vărat, „o trepădare 
grăbită sezonală a animalelor și păstorilor”, cum numește V. Jinga 
transhumanța, informațiile sunt aproximative. După evidențele 
vameșilor din Brașov, Sibiu, Oituz și Ghimeș și ale vătafului de 
plai din Făgăraș, se aflau la iernat în Moldova și Țara Românească 
în anul 1735: oi – 244.256 capete, cai 474, porci – 2.538, vite 
mari – 5.704; în anul 1767: oi – 255.247, cai-5.636, porci – 7.322 
și vite – 3.477. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, efectivul 
oficial al oilor mânate era de un milion și jumătate, iar al vitelor 
era de 80.000, pe când în Moldova se duceau cam 50.000 de oi.7

 Privind păstoritul la românii din Șchei, mai ales etnogra-
ful George Pitiș, urmat de cărturarul Alexandru Surdu, descoperă 
că Șcheiul Brașovului a fost, până pe la 1800, „un sat auten-
tic”, separat de orașul învecinat, care mai păstra organizarea 
tradițională și locuitorii se numeau mocani8, pentru că practicau 
mai ales păstoritul. Prin  aceasta, românii din Șchei se înrudeau cu 
mocanii săceleni, sau brețcani, sau covăsneni, dar și cu   țuțuienii 
dinspre Făgăraș și Sibiu.
 G. Pitiș aduce câteva dovezi etnografice privind men-
ționarea până la 1850 a mai multor tradiții și obiceiuri care dove-
desc preponderența păstoritului la românii din Șchei, alături de 
cărăușia, negustoria  cu pește, industria casnică etc.: la nunțile din 
Șchei se mai obișnuia să se dăruiască, în glumă, câte un misilic 
(băiețel) ginerelui, pentru a deveni cioban la oi; feciorii înainte 
de însurătoare se străduiau să-și cumpere sarici mari mocănești, 
căciuli lățoase, glugi mocănești, șerpare late, unde aveau teacă 
și cuțit – piese vestimentare specifice mocanilor9. Este dovedit 
documentar că până în secolul al XIX-lea s-a practicat și de către 
românii din Șchei păstoritul prin transhumanță. Locuitorii mai 
înstăriți ai Șcheiului erau și mocani, adică proprietari de oi, iar cei 
săraci erau păstori la cei bogați. Poezia populară probează și ea 
păstoritul șcheienilor: „Vai, săracii brașoveni!/ Să spală cu lapte 
acru./ Fug fetile ca de dracu” sau „săracii trocărași din Șchei./
Dar pe unde umblă ei ?/Pe dealuri cu floricele/și pe munți cu pi-
etricele”10.
 Șcheienii erau și mari crescători de cai, furnizați cărăușilor 
din Șchei dar și pe alte piețe. Furnică de la Podul lui Grid avea, pe 
la 1850, 140 de cai, iar Corbu din Ulița Mare avea 300, pe care îi 
țineau în Câmpia Dunării11.
 Efectivele de oi ale mocanilor șcheieni, aflate în Țara 
Românească la 1732, treceau de 120.000 de oi. Chiar și preoții 
de la Biserica Sf. Nicolae aveau la 1732 animale în transhumanță: 
Radu Tempea – o vaca și 50 de oi, protopopul Florea - 4 cai și 400 
de oi, popa Statie Grid – 10 cai, o vacă, 3 boi și 250 de oi12.

4 G. Moroianu, „Chipuri din Săcele”, ed. a II-a îngrijită de Liviu Dârjan, editat de 
Primăria orașului Săcele, 1995,  p. 152-153.
5 Ibidem, p. 153-154.
6 I.I. Ghelasse, p. 87-88.
7 Victor Jinga, op. cit., p. 348.
8 Denumirea de „mocani” pentru românii din Principate era sinonimă cu cea de „ar-
deleni”, dar avea și sensul de „păstori, ciobani, oieri”, pe lângă ce de om de la munte.
9 G. Pitiș, „Mocanii din Șchei”, în „Gazeta Transilvaniei, nr. 141, 1890,  p. 1.
10 I. Mișlea, „Brașovul în poezia populară”, în „Țara Bârsei”, nr. 2, 1931,  p. 184
11 G. Pitiș, op. cit., p. 1.
12 Radu Tem,pea, „Istoria sfintei biserici a Șcheilor Brașovului”, p. 8.
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 Cercetătorul Alexandru Surdu a identificat o tradiție care 
susține „primatul” mocanilor din Șchei asupra celor din Săcele, 
Bran, Brețcu și Covasna și că termenul de „mocan” se referea 
în special la păstorii din Șchei13. Tot șcheienii, „cei mai vechi și 
mai vestiți”, crede Al. Surdu, au dispărut primii din domeniul 
păstoritului. Reforma agrară a lui Cuza, care a dus la dispariția 
zonelor de pășunat libere din Câmpia Dunării, i-a condamnat pe 
mocanii șcheieni.
 În zona Branului, păstoritul tradițional are specific 
aparte. Branul, ca și Țara Moților, este format din sate risipite 
pe dealuri, cu fânețe multe și chiar locuri de arat pentru a prac-
tica o agricultură montană destul de stimulativă. Fiecare familie 
întreținea o gospodărie, cu oi și vite mari, pe măsura posibilităților 
și a nevoilor casnice. Satul practica o intensă activitate agricolă, 
se dezvoltă și oieritul, practicat de țărani specializați – oierii, 
dar se practică și cărăușia, mai ales de către zărneșteni. Ca oieri, 
bârsanii au practicat atât „păstoritul prin pendulare dublă” (Al. 
Surdu), cât și păstoritul transhumant sau „transhumanța mică” și 
„transhumanța mare”.
 Micii proprietari, numiți și „cotețari”, cu până la 500 
de oi, vărau cu turmele pe pășunile din munți până la sfârșitul 
lui august, după care coborau pe fânețele din zona hodăilor, 
iar la începutul lui octombrie plecau la tomnat în șesul Bârsei, 
până la sfârșitul anului, când se întorceau la hodăi pentru iernat. 
Primăvara turmele ieșeau la munte.
 Marii proprietari de oi, mocanii, mai puțini la număr, își 
vărau turmele în munții arendați din Țara Românească, iar pentru 
tomnat și iernat coborau în Bărăgan și Bălțile Dunării, de unde 
primăvara reluau ciclul pastoral transhumant.
 Termenul generic cu care sunt numiți păstorii brăneni 
este cel de colibași, similar „mocanilor” pentru săceleni, 
covăsneni, brețcani, „moroienilor” pentru zărneșteni, râșnoveni și 
brăneni sau „țuțuienilor” pentru făgărășeni sau sibieni. Chiar dacă 
termenul vine de la „coliba” ciobanului, locuința aceea sezonieră 
modestă, el nu are conotații sociale, ci profesionale, ținând de 
elementele specifice ale practicării păstoritului și creșterii vitelor, 
ocupația predominantă în zonă. Colibele sunt mai modeste și mai 
puțin dotate nu din sărăcie, pentru că proprietarii au case obișnuite 
în sat, ci pentru că sunt sezoniere, de vară, dar și de iarnă, situate 
pe dealurile din jur, pentru a consuma nutrețul produs acolo pe 
loc și pentru a avea pe loc și îngrășământul rezultat din stabulația 
animalelor. Colibașii brăneni nu sunt săracii satelor, locuitorii 

unor umile colibe, ci săteni obișnuiți, liberi, proprietari mai mari 
sau mai mici, cu privilegii voievodale, de pe vremea lui Mircea 
cel Bătrân, în privința practicării păstoritului14. Denumirea de 
colibași, utilizată și de către autoritățile vremii, nu reflectă o stare 
socială, ci ocupația lor de bază, păstoritul, creșterea animalelor, ce 
este sinonimă cu „oierii”, „mocanii”, „ciobanii”, nu cu „săracii”, 
„sărmanii bordeelor” etc.
 Chiar și după iobagizarea forțată a brănenilor la începutul 
secolului al XVIII-lea, ei rămân oameni înstăriți, cu o însemnată 
stratificare socială în comunitățile lor și cu o bunăstare vizibilă în 
creșterea numărului de animale: în 1710 aveau 4.182 de oi, 389 
viței, 471 vaci, 251 cai pe 871 fânețe la o populație de 194 locu-
itori „fără neveste”, deci capi de familie. Populația crește, având 
la 1754 circa 300 de familii, iar în 1810 – 1.447 familii. Oile 
sporesc la 88.513 în 1745, doar cele trecute în Țara Românească, 
și la 350.547 în 1769, pentru ca pe la 1800 să treacă în Țara 
Românească un milion și jumătate de animale, pe lângă 80.000 
de bovine și cai .
 Păstoritul în Țara Făgărașului cunoaște și el transhumanța 
pastorală, favorizată de vecinătatea graniței politice, de existența 
numeroaselor trecători și de proprietățile Făgărașului sau 
arendările de munți în Țara Românească. Se știe că la 1633 tur-
mele întrunite ale Cetății Făgărașului și ale curților nobiliare din 
Porumbacu de Jos și Comăna de Jos numărau 27.000 de oi, ținute 
în Țara Românească și înregistrate de vătafi de plai din Făgăraș16. 
Există și turme ale iobagilor fiscali, mai puțin numeroase, care 
sunt pășunate în Țara Românească, de unde proprietarii „fac 
câștiguri bune și se hăzuiesc”, după cum spune un urbariu al co-
munei Berivoii Mari.
 Chiar dacă în cursul secolului al XVIII-lea păstoritul 
transhumant ia amploare în zona Făgărașului și se trimit  în Țara 
Românească până la 50.000 de oi și 3.000 de vite mari, aceste 
efective însemnau doar a zecea parte din câte trimiteau mocanii 
din Țara Bârsei. Păstoritul local prin transhumanța mică era pre-
dominant în Țata Făgărașului, păstorii făgărășeni fiind mai mult 
paznicii vatrelor lor și făcând și agricultură.
13 Al. Surdu, „Păstoritul – vechea ocupație a românilor din Șchei”, în „Țara Bârsei”, 
1990, nr. 1, p. 118.
14 C. Popescu ți Radu Popescu, „Contribuții la cunoașterea situației social-economice a 
colibașilor din  zona Branului în secolul XVIII-XIX”, în „Cumidava”, 1967,  p. 176-177.
15 Ibidem, p. 177
16 Constantin Popescu, „Păstoritul în Țara Făgărașului în secolele XIV-XVIII”, în 
„Cumidava” VI, 1973, p. 213.

REMEMBER  -  IN  MEMORIAM:  
PROFESORUL     V I C T O R    J  I N G A   ( 1901-1990 )

-au  împlinit 30 de ani de  la  trecerea  la  cele  veșnice  
a  Profesorului  universitar   VICTOR   JINGA,  re-
marcabil  intelectual, unul  dintre  cei  mai  de  seamă  

economiști  și  pedagogi  români  ai  tuturor  timpurilor,  perso-
nalitate  emblematică  a  mocanilor   noștri   săceleni. Îmi  amin-
tesc că, în  urmă  cu 26 de  ani,  am  publicat în  primele  nu-
mere  din  noua  serie a revistei  “Plaiuri  Săcelene” articolul 
intitulat “Aspecte  de  ordin   pedagogic  
și  educațional  în opera  prof.  VICTOR  
JINGA “, din  care  îmi  permit  a  spicui  
acum   câteva  citate  de  o  actualitate  
evidentă:  
-  “ ...   De  la  început  dorim  să  
clarificăm  o  chestiune  adiacentă  
obârșiei  și formației  profesorului   
Victor  Jinga,  fiu  credincios  al  mo-
canilor  săceleni. Este, oare, apariția  sa 
un  fenomen  singular  în   ansamblul   

patrimoniului  nostru  cultural  și  științific,  aici,  
la  Săcele, unde  elementul  românesc  a  ținut  vie  
flacăra  supraviețuirii   neamului   prin  limbă, transhumanță  și  
credința  românească? Desigur, nu....Gândirea  sa limpede  îsi  
avea  izvorul  într-o  educație  tradițională  fondată  pe echilibru, 
toleranță  și  autodepășire, ce  a  caracterizat  familia  sa  cinstită și  
curată  sufletește,   acestea  fiind  atributele  întregii  comunităţi a  

românilor  ortodocși  din  cele  șapte  sate  
ale  Săcelelor  ...  “           
    “... Așadar,  prin  ce s-ar  putea  carac-
teriza vocația de  pedagog,  de  adevărat  
dascăl a  ilustrului   profesor  dr. Victor  
Jinga? E  o  întrebare  atât  de  simplă   
în  aparență și  atât  de  complicată în  
realitate.  Ne  permitem  să  așezăm  la  
căpătâiul  personalității  sale de  excepție 
o  idee  pe  nedrept  uitată sau  uneori 
neglijată,  astăzi.  Este  vorba  de slujirea

S
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cu  devotament a  locului  natal,  
a  consacrării  priceperii, binelui  
obștesc,  prosperității  acelora  din  
mijlocul  cărora  ai  ieșit  în  lume,  
acelora care  ți-au  înlesnit  drumul  
spre  aria  nemărginită  a cunoașterii   
orizontului  cultural,  componentă  
indispensabilă  a  omului  de  știință  
autentic  ...  Victor  Jinga  este,  în  
primul  rând un  om  al   spiritului,  al  
ideilor  în  acțiune ...”
- “ ...  Victor  Jinga  se  declara  îm-
potriva  școlii   burgheze   a   indi-
vidualismului  și   hazardului, și  opinând  ferm  pentru  ”o  școală  
care   dă  tânărului  înrădăcinări  cât  mai  adânci  în  mediul  
său  și  aceasta este  școala  pe  măsura  intereselor  colectivitții  
naționale “. “Pornind de aici, profesorul  propune  ”o  readucere  
a  tineretului  intelectual   în  mijlocul  populației  satelor, mo-
tivând  că  ...”prezența  prea  multora  dintre ei,  fiind  și  inutilă  
și  păgubitoare  vieții  orășenești”... 

-  “...Românii,  sașii  si  secuii,  fiec-
are  din  aceste  națiuni   s-a  uitat  
peste  gardul  celeilalte,  învățând  
unele  lucruri,  împrumutând  deprin-
deri  și  vocabular. Această  vecinătate  
a  înlesnit formarea, la  Săcele, a   
unui  spirit,  să-i  zicem  european.  
Săceleanul,  trecând  prin  ţări, trăind  
împreună  cu  alții,  nu  și-a  însușit  
ura  și  nici  măcar  adversitatea  față  
de  alte  națiuni  ...”                                                                 
 Victor JINGA, de la  Săcele,  
il  avea lângă  suflet și-l cita  

consătenilor  săi  pe  acela  care  este marele  Lev  TOLSTOI:   
“Singurul  templu  intr-adevăr  sfânt  este  obștea  oamenilor  unită   
prin  bună înțelegere  și  prin  iubire”. 

A  consemnat,
Liviu Dârjan

„TIMPUL N-A MAI AVUT  RĂBDARE”
Patru decenii de la moartea lui Marin Preda (1922 – 1980)

     „Dacă dragoste nu e, nimic nu e”

a 5 august 1922, în familia ţăranului 
Tudor Călăraşu, din Siliştea 
Gumeştilor, în judeţul Teleor-

man, a venit un nou născut pe lume; un copil 
căruia destinul părea să-i fi hărăzit o existenţă 
asemănătoare cu a fraţilor săi mai mari: să are 
pământul, să crească vite.
 Copilul purta numele mamei din 
prima ei căsătorie. La opt ani, Marin Preda 
a fost înscris în clasa I primară cu scopul mărturisit de tatăl său 
să înveţe doar să se iscălească; dar, curând, familia a renunţat la 
această idee pentru că la sfârşitul anului şcolar copilul a ajuns între 
premianţi. Existenţa copilului Marin Preda nu se distingea, la o pri-
vire superficială, prin nimic de preocupările obişnuite ale fiilor de 
ţărani: păzea vitele, ducea caii noaptea la păscut, ajuta la muncile 
câmpului.
 Adolescentul avea intuiţia subconştientă că între el şi 
ceilalţi se află o deosebire de care nu-şi dădea clar seama. N-a 
simţit niciodată vreo atracţie la treburile casei, în schimb a început 
să-i placă acea parte a timpului care însemna sfârşitul muncii, 

înserările, apoi serile şi nopţile. 
 Curând, deosebirea dintre tânărul Preda şi ceilalţi devine 
evidentă. Fascinaţia lecturii, pe care n-o presimţise în primii ani 
de şcoală, îl singularizează între tinerii de vârsta sa. Lectura îi dă 
posibilitatea să se distanţeze de realitatea imediată şi să se întoarcă 
asupra prezentului dintr-o nouă perspectivă. Viitorul romancier 
presimţea că satul alcătuia un univers în care toate dramele erau 
posibile. Nu întâmplător, amintirea copilăriei, menţionată deseori 
de prozator drept sursa principală a unei mari părţi a operei sale, 
persistă pretutindeni, de la „Întâlnirea din pământuri” la „Delirul”.
 După cum însuşi mărturiseşte: „...singurul lucru pe care îl 
ţin bine minte este că la 13 ani am luat cunoştinţă de mine; mi-am 
dat seama că există în mine o anume fiinţă de care eram conştient.” 
Acum doreşte să evadeze din familie şi din sat, iar singurul mijloc 
prin care îşi putea realiza aspiraţia era continuarea învăţăturii. Tatăl 
îi aprobă hotărârea şi nu şovăie să-l ducă la şcoală, temându-se că 
acolo unde mergea „nu-l aşteaptă lumea cu braţele deschise”, dar 
soarta a vrut ca fiul să nu-şi dezamăgească tatăl.
 Se înscrie la Şcoala Normală din Cristur-Odorhei cu dorinţa 
de a fi un om deosebit în meserie, „un învăţător deosebit, nu mai

L

 Aducem la cunoştinţă şi pe această cale plecarea dintre noi a d-lui Nicolae Lupu, membru devotat al asociaţiei noastre 
şi un participant consecvent la aproape toate acţiunile organizate de “Izvorul” în anii de după reînfiinţarea sa, în 1994. Mai mult, 
dânsul a fost unul dintre săcelenii care au ţinut viu spiritul „Izvorului” şi în perioada comunistă, luând parte la organizarea tuturor 
activităţilor sportive de masă din Săcelele acelor vremuri.
 Regretăm, de asemenea, trecerea la cele veşnice a domnului Nicolae Pasăre, prieten dintotdeauna al „Izvorului”, spirit 
mereu tânăr şi puternic, format la şcoala rugby-ului săcelean, component de bază al echipei de aur a „Preciziei”. A reprezentat cu 
cinste şi dăruire acea generaţie de săceleni care a readus la viaţă asociaţia noastră, implicându-se în activitatea acesteia cu bucuria 
şi satisfacţia celui care ştie că  îşi face astfel datoria faţă de înaintaşii săi. A fost un perfecţionist, atât în sport, cât şi în activitatea 
profesională, în care a condus cu pricepere un compartiment important din „Electroprecizia”.
 Cu aceleaşi sentimente de regret ne-am despărţit în această toamnă şi de d-nul Ilie Brânzeiu, vechi membru al asociaţiei 
noastre. Specialist de frunte la „Electroprecizia”, dânsul şi-a legat numele de asimilarea primelor serii de motoare electrice la Săcele. 
Spre sfârşitul vieţii, la peste 80 de ani, a găsit energia şi elanul necesare pentru a se angaja în activităţi de voluntariat cu scop umani-
tar, organizând strângerea şi expedierea de haine, ghete, jucării şi bani pentru peste 100 de copii orfani, bătrâni şi femei în dificultate 
de la centrul „Provita” din parohia prahoveană Valea Plopului.

 Dumnezeu să-i odihnească în pace.
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mult.” Totuşi, destinul îi este potrivnic realizării unei asemenea 
dorinţe pentru că, în iunie 1940, în urma Diktatului de la Viena, 
şcoala se închide, iar elevul Preda primeşte aprobarea pentru în-
scrierea la o formă de învăţământ similară, în Bucureşti.
 Drumul cu căruţa spre Bucureşti îl face cu gândul 
nemărturisit că îndărăt nu avea ce căuta, cu acea călătorie, ruperea 
de familie este definitivă. Despărţirea îi lasă un gol în suflet, pe care 
anii următori nu l-au umplut.
 În 1941, la 19 ani, fără nicio ezitare, tânărul se îndreaptă, 
printr-o imprevizibilă legătură de generaţie, spre literatură. În vara 
lui 1941 nu a mai revenit în sat; a rămas în Bucureşti, căutând un 
serviciu: „nici nu ştiu ce voiam, ce gând mă călăuzea.”  Întâmplarea 
face să citească un număr al revistei „Albatros” şi prima reacţie a 
fost să-l cunoască pe redactorul ei, poetul Geo Dumitrescu. Este 
atras de mirajul poeziei şi compune un poem de care nu-şi va mai 
aminti, intitulat „Întoarcerea fiului rătăcit”, inclus de Geo Dumitres-
cu în caietul de versuri „Sârmă ghimpată”, dar respins de cenzură.
 Tot prin intermediul lui Geo Dumitrescu, a fost angajat, în 
primăvara lui 1942, corector la ziarul „Timpul”, care grupa în pa-
gina a doua câţiva talentaţi scriitori. Acum se conturează adevărata 
vocaţie a lui Marin Preda. Scrie prima schiţă, „Pârlituʼ”, care, cu 
câteva îndreptări stilistice făcute de M. R. Paraschivescu, a apărut 
în două numere consecutive ale ziarului, la 15 şi 16 aprilie 1942. 
Vreme de un an, Marin Preda publică la intervale relativ mari câte-
va schiţe în „Timpul”: „Strigoaica” (23 mai 1942), „Calul” (4 iunie 
1942), „Salcâmul” (7 iulie 1942), „Noaptea” (5 august 1942), „La 
câmp” (23 septembrie 1942). Între timp, din motive asupra cărora a 
păstrat tăcerea, a părăsit, din septembrie 1942, redacţia „Timpului” 
şi, după o slujbă efemeră la Institutul de Statistică, a fost angajat de 
poetul Ion Vinea secretar de redacţie la „Evenimentul zilei”.
 O altă întâmplare precipită debutul editorial al lui Marin 
Preda. Editura „Cultura naţională” instituie, în 1947, premii pentru 
debutanţi. Marin Preda trimite, prin poştă, manuscrisul volumului 
„Întâlnirea din pământuri”, dar premiul l-a primit Cella Delavrancea.
 Dar, pentru că era neglijent redactat, cum însuşi 
mărturiseşte: „nu avea o concepţie clară, nu avea finaluri bune”, 
lucrează aproape un an la revizuirea textului. În noua formă, 
manuscrisul a fost predat editurii „Cartea Românească”, unde di-
rectorul Ion Caraion şi Geo Dumitrescu l-au primit cu entuziasm. 
Volumul a apărut în două ediţii succesive în primăvara lui 1948. A 
fost un debut ieşit din comun, ale cărui semnificaţii au fost înţelese 
de puţini. De acum înainte, biografia vieţii se revarsă în biografia 
operei, dar aventura spirituală continuă în timp, dezvăluind valenţe 
de o neobişnuită prospeţime şi emoţionante profunzimi. „Întâlni-
rea din pământuri” reprezenta nu numai actul de naştere al unui 
nou scriitor, ci dezvăluia contemporanilor o altă faţă a lumii rurale, 
adâncind şi nuanţând viziunea înaintaşilor.
 În 1955, apare romanul „Moromeţii” (volumul I), publicat 
mai întâi în revista „Viaţa Românească”. De la început, critica literară 
a asociat numele lui Marin Preda cu acela al lui Liviu Rebreanu. 
Au fost remarcate notele comune, cu convingerea că „Moromeţii” 
reprezintă o dată memorabilă în literatura română. Creaţie exemplară 
a veacului trecut, „Moromeţii” se înscrie în sfera marii literaturi 
naţionale, în care romanele „Ion” şi „Baltagul” constituie inevita-
bile puncte de referinţă şi comparaţie. Construind un univers rural 
nou, Marin Preda porneşte de acolo de unde Liviu Rebreanu, Mihail 
Sadoveanu s-au oprit şi înfăţişează o ţărănime esenţial schimbată în 
raport direct cu evoluţia societăţii româneşti, care îşi pune alte pro-
bleme decât înaintaşii şi le rezolvă prin mijloace deosebite.
 Fireşte, „Moromeţii” nu constituie o replică la „Ion”, dar 
un personaj din primul volum a fost creat ca o antiteză la romanul 
lui Rebreanu. Personajul acesta este Polina, fiica lui Tudor Bălosu, 
care se căsătoreşte împotriva voinţei familiei cu un flăcău sărac, 
Birică. Ion se foloseşte de Ana pentru a obţine de la Vasile Baciu 
drepturile ce i se cuvin fetei, Polina îl determină pe Birică să-i ceară 

tatălui zestrea ce trebuia să-i revină. Caracterului voluntar al lui 
Ion îi corespunde consecvenţa comportamentală a Polinei. Tot ce 
întrerprinde Polina are un caracter justiţiar asumat, însă încercarea 
de a obţine pământul eşuează, ca şi în „Ion”. 
 Pământul constituie modalitatea determinantă de existenţă 
şi posesiunea lui este decisivă. Pământul semnifică, ca şi în „Ion”, 
abundenţa materială pe care se clădeşte prestigiul social.
 În „Moromeţii”, acţionează o detaşare definitivă de vraja 
obsesivă a pământului. Din planurile de viitor ale fiilor lui Mo-
romete, Ichim, Nilă şi Paraschiv, pământul este exclus, Boţoghină 
pune pe primul loc propria viaţă pândită de ftizie şi vinde pământul, 
iar Nicolae Moromete se preocupă de studiu.
 Renunţarea la pământ pentru un ideal concret sau o pasi-
une abstractă reprezintă noutatea esenţială adusă de Marin Preda 
în literatura contemporană. Ţărani fascinaţi de lectură, abonaţi la 
ziare nu întâlnim la Rebreanu sau Sadoveanu, iar dezbaterile pe 
teme politice din poiana fierăriei lui Iocan sunt de neimaginat în 
universul predecesorilor. Dacă Rebreanu şi Sadoveanu au plăsmuit 
în nesfârşite variante tipologia ţăranului ardelean şi moldovean, 
Marin Preda dă viaţă unei structuri reprezentative pentru ţăranul 
român, în general.
 După „Moromeţii” apar alte romane, cu tematică diferită, 
şi anume: în 1962 apare „Risipitorii”, având o lungă perioadă de 
gestaţie, în care autorul încearcă, prin eforturi chinuitoare, să-şi 
schimbe stilul şi domeniul de investigaţie literară. 
 Apoi, scrie „Intrusul”, într-o vară, piesa de teatru „Martin 
Bormann” şi nuvela „Friguri”, în două luni, „Moromeţii”, volumul 
II, apare în 1967, inspirat dintr-o vizită lângă Buzău, la Căldăruşani, 
trimis ca redactor la „Contemporanul”.
 Romanul „Intrusul”, apărut în 1968, porneşte de la un caz 
real, semnalat în una din scrisorile pe care le primea de la cititori, 
când susţinea la „Scânteia tineretului” rubrica „Să discutăm despre 
tinereţe, educaţie, răspundere”. 
 În 1970 se înfiinţează editura „Cartea Românească”, primul 
ei director fiind Marin Preda. 
 În 1972 apare romanul „Marele singuratic”, distins cu Pre-
miul Uniunii Scriitorilor.
 În 1974 este ales membru corespondent al Academiei 
Române, secţia Ştiinţe filologice, literare şi artistice. 
 În 1975 apare romanul „Delirul”, întâia încercare de recon-
stituire literară a unei epoci tragice din istoria României, reluând 
istoria Moromeţilor de unde o lăsase în primul volum. Naratorul 
nu putea fi Nicolae Moromete, care rămâne în sat, ci Paul Ştefan, 
tot un Moromete, care părăsea satul. Autorul mărturiseşte într-un 
interviu acordat lui Dinu Flămând: „...nu doream să scriu un roman 
istoric de reconstituire a epocii, ci numai să dau glas unor întrebări 
cu privire la istoria contemporană a noastră şi a omului într-o epocă 
în care, aşa cum spune Shakespeare, vremurile ieşiseră din ţâţâni.”
 În 1980 apare ultimul roman al lui Marin Preda, „Cel mai 
iubit dintre pământeni”, în trei volume, care cunoaşte un copleşitor 
succes de critică şi de public.
 Din păcate, la 16 mai 1980, Marin Preda se stinge fulgerător 
din viaţă la palatul de la Mogoşoaia, unde Uniunea Scriitorilor 
avea o casă de creaţie. Dispariţia lui a fost neaşteptată, ca un fulger 
din senin, într-un moment când importanţa sa pentru breasla scri-
itorilor era covârşitoare. În acel moment, directorul editurii „Cartea 
Românească” era omul potrivit la locul potrivit, în înţelesul deplin 
al acestei zicale şi aproape fără termen de comparaţie.
 După cum afirmă criticul Eugen Simion: „Marin Preda 
nu este numai un mare scriitor, ci şi o mare conştiinţă a neamu-
lui nostru; Balzac spune că istoria vieţii lui este istoria cărţilor 
lui; observaţia este valabilă pentru orice mare creator; în cazul lui 
Marin Preda mai trebuie spus ceva: istoria vieţii lui este aventura 
conştiinţei lui”

Prof. Florica Lupu
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”OMUL NU POATE FI RAŢIONAL DECÂT DACĂ ESTE IUBITOR”
Dialoguri despre rațiune și iubire 

cu Părintele Ioan Șișmanian de la  mănăstirea Petru Vodă
Partea a II-a

ntors în tinerețe de la taoism la Hristos 
de către părintele Constantin Galeriu, 
Laurențiu Șișmanian – viitorul ieroschi-

monah 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 Dumne-
zeu și de aproapele.

 “…vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta Doamne mă face 
deplin fericit.”

 De aceea eu îndemn oamenii la un lucru dacă se ceartă 
în familie. Se ceartă cumplit uneori, din diverse motive, fiecare 
vede lucrurile în felul său. Și atunci îl îndemn pe cel care nu vrea 
să cedeze și care poate că nu e credincios, să se retragă undeva 
și să-și pună o întrebare: Dacă nu e cum vrea el, nu poate trăi? 
Acesta este singurul criteriu al existenţei lui: “facă-se voia mea”? 
În clipa aceea nu mai poți să fii fericit. Revin la această raportare 
diferită: “vie împărăția mea, facă-se voia mea”. Aceasta mă face 
total nefericit pentru că nu am nici cum să-i ajut, nu am nici cum 
să-i cuceresc pe ceilalți nici dacă aș vrea. Pe de altă parte “vie 
Împărăția Ta, facă-se voia Ta, Doamne” mă face fericit din plin. 
Ce aleg? Aleg nefericirea din absurdul gândirii mele? Pentru ce? 
Trebuie să caut acel numitor comun, acea iubire despre care nu 
știu nimic. Haideți s-o căutăm. Vom afla Cine este. Dacă suntem 
sinceri vom găsi. Îl vom găsi sigur pe Dumnezeu. Nu vom găsi 
acele surogate orientale care nu sunt iubire. Sunt o beție. Iubirea 
e altceva. Iubirea e pipăibilă, să stiți, foarte pipăibilă, pentru că 
Sângele este pipăibil. Și când auzim acest cuvânt “luați mâncați, 
Acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea 
păcatelor. Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, care 
pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor”,  chiar 
dacă poate părea a fi doar o metaforă, n-ar suna frumos ca un soț să 
o spună soției sau invers? Chiar dacă luăm în considerare doar așa, 
poetic, acest cuvânt, ce frumos sună!
 Așa cum avem povestea “Tinerețe fără de bătrânețe și 
viață fără de moarte”. Se naște copilul împăratului și începe să 
plangă. Și plânge, și plânge, nu se liniștește după  nici una din-
tre promisiunile tatălui său, ale împăratului. Atunci, împăratul îi 
promite că îi va da tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte. 
Pruncul se oprește atunci din plâns. Ajuns la vâsta de 15 ani, băiatul 
îi cere tatălui să îi dea ce i-a promis. Împăratul răspunde că nu are 
cum să-i dea tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte. Îi 
promisese acest lucru doar pentru a-l opri din plâns. Atunci băiatul 
îi spune tatălui că el pentru asta s-a născut, ca să dobândească viață 
fără de moarte. Și dacă tatăl lui nu-i poate da asta o să plece în 
lumea largă s-o caute. Este o poveste foarte frumoasă și plină de 
înțelesuri duhovnicești. 
 Suferința este cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru 
că face posibilă biruința asupra durerii. Evident, nu putem să nu ne 
întrebăm de ce trebuie să suferim. De asta ne-a creat Dumnezeu, 
ca să suferim? Sigur că nu. Dumnezeu ne-a creat pentru a cunoaște 
fericirea, iubirea Lui în veșnicie. Și atunci? Noi trebuie să trecem 
prin suferinţă pentru că am trecut prin cădere. Prin suferință ne 

vindecăm firea afectată de cădere, suferință de orice 
tip și trupească și sufletească.

 “Durerea îl face pe om mai sensibil, mai 
strigător la Dumnezeu.”

 Vine Hristos și ne învață că nu cu biciul se rezolvă 
greutățile lumii acesteia ci prin chemarea “Luați 
mâncați, Acesta este Trupul Meu care se frânge pen-
tru voi spre iertarea păcatelor…” Sfantul Ioan Gură 
de Aur explică foarte frumos, este extraordinar. Este 
o diferență între Liturghia sfântului Ioan Gură de 
Aur și a sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile 
cel Mare spune “a dat sfinților ucenici și Apostoli 

zicând, Luați mâncați, Acesta este Trupul meu…” Pe când sfântul 
Ioan Gura de Aur vine și punctează, face mai vie chemarea, e ca 
și cum Hristos însuși ar spune “Luați mâncați, Acesta este Trupul 
Meu..”. Este mai fulgerătoarea, mai cutremurătoare chemarea, te 
trece un fior puternic. Și atunci înțelegi că Dumnezeu ne cheamă. 
Din două perspective ne cheamă. Preotul spune întâi rugăciunea în 
numele Domnului. Apoi preotul o rostește și în numele lui. De ce? 
Pentru că la hirotonie i se spune: “Primește Odorul Acesta (adică 
Sfântul Trup) care se va cere de la tine întreg la a doua venire.” 
Adică toți cei pe care eu îi păstoresc, îi spovedesc, fie că sunt preot 
de parohie sau ieromonah, toți cei pe care mi i-am asumat, cărora 
le-am iertat și pe care îi sfătuiesc în calitate de duhovnic, trebuie 
să-i aduc gata de mântuire. Cumplită responsabilitate, imposibilă. 
Eu îmi asum ca preot de la început că intru în iad. Asta dacă e să 
ne luăm doar după rațiune, după dreptate. Acum intervine și mila 
lui Dumnezeu și eu spun: Doamne, milostiv fii mie păcătosului. 
Asta face preotul dintr-o nebunie a iubirii lui Dumnezeu. Dacă 
preotul nu face asta, nu trăiește în Hristos, nu iubește.  Acum și 
credinciosul spune la fel. El nu o spune ritualic cum o spun preoții, 
el iși asumă asta. Gandiți-vă că Trupul acesta al lui Hristos este 
obștea însăși, Biserica, fiecare credincios care este părtaș acestui 
Trup mistic. Despre fiecare dintre noi este vorba când Dumnezeu 
spune: “Luați mâncați, Acesta este Trupul Meu…” noi suntem da-
tori să ardem ca o flacără. Dacă punem lumina în sfeșnic, ea va da 
lumină și caldură dar prin arderea ei, prin răstignire, arzând, lu-
minând și mărturisind. De aceea spunem înainte să ne împărtășim: 
“Cred Doamne și mărturisesc…”. Acesta este unul dintre motivele 
pentru care ne împărtășim, să avem puterea mărturisirii. Trebuie 
să ne asumăm veșnicia.

 “Spovedania nu este o înșiruire de păcate. Dumnezeu 
știe păcatele noastre. El vrea însă să vadă la noi căința.”

 Părintele Iustin vorbea despre mai multe motive pentru care 
omul își poate pierde mântuirea. Unul dintre ele este împărtășania 
fără randuială. Nu pentru că e deasă sau nu e deasă. Duhovnicul 
trebuie să țină cont de o serie de elemente personale, proprii, par-
ticulare fiecărui credincios. Nu putem să-i invităm la împărtășanie 
pe toți în grup. Nu suntem toți la fel. Omul este unic. În funcție de 
unicitatea fiecărui om, duhovnicul poate să hotărască să-l cheme 
pe unul mai des la împărtășanie iar pe altul mai rar; depinde de 
situația lui sufletească. Nu putem să împărtășim fără spovedanie. 
De asemenea, este important ca spovedania să fie făcută cum tre-
buie. Spovedania nu este o înșiruire de păcate. Dumnezeu știe 
păcatele noastre. El vrea însă să vadă la noi căința. Sfinții părinți 
arăta că fără pocăință, fără metanoia, fără schimbarea gândirii față 
de faptele noastre greșite, spovedania nu este eficientă. Nu are sens

Î
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o spovedanie facută doar ca înșiruire a păcatelor. Și asta indiferent 
cât de sintetică sau analitică ar fi ea. Nu trebuie să lipsească de la 
spovedanie durerea, căința, hotărarea de a nu mai repeta păcatele. 
La spovedanie trebuie să folosim timpul trecut când vorbim des-
pre păcatele noastre. Nu trebuie să spunem “sunt curvar, sunt 
bețiv, sunt mândru…”. Nu sunt, am fost. De acum m-am hotărat, 
cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile duhovnicului să mă 
schimb. Pocăința înseamnă că am înțeles că trebuie să mut centrul 
de greutate de pe facă-se voia mea pe facă-se voia Ta Doamne. 
Trebuie să ne hotăram să ne punem viața în mâinile lui Dumnezeu. 
Nu suntem atenți deloc la veșnicie, la valorile veșniciei. De fapt 
spovedania înseamna trăirea și asumarea metanoiei, a schimbării 
noastre. Măcar atunci când ne spovedim să trăim și să gândim asta. 
Să fim vii. Asta înseamnă adevărată spovedanie. Pentru că după 
două ore putem să ne schimbăm, să ne purtăm altfel. Cum este 
posibil ca un om care iese din Biserică spovedit, împărtășit, lumi-
nos, să se urce în mașină și să-l stropească pe altul care merge pe 
trotuar, din cap și până în picioare? Nu ne pasă. Mai bine să lăsăm 
mașina în asfel de clipe. Să mergem pe jos, prin ploaie, pană acasă 
și să ne bucurăm. 

 “Nu cred că există în țara aceasta vreun om care să nu 
fi avut în urmă vreun sfânt în familie. Nu cred, pentru că așa 
ne-a fost viața.”

 Suntem nepăsători, nu mai suntem atenți la durerea 
celuilalt.
 Da. Durerea nu a venit nicioadată ca o pedeapsă. Ea vine 
ca o necesitate de vindecare, de trezire a omului. Îl face pe om 

mai sensibil, mai strigător la Dumnezeu. Omul fără durere e într-
o mare beție. Dumnezeu dă durerea tocmai pentru ca omul să se 
trezească, să nu uite că el nu e dumnezeu, să nu uite că el trebuie să  
se trezească din nepăsare. Când apare durerea ne întrebăm ce este 
cu noi, ce rost are viața. Și mulți dintre oameni, confruntați astfel 
cu durerea, ajung la Dumnezeu. Mulți se revoltă, în a lor stare 
infantilă și nu primesc durerea și devine chin. Ei nu înteleg rostul 
durerii. Dar Dumnezeu ne dă durerea pentru ca noi să ne dăm 
seama de neputința, de limitarea noastră. Omul este unic și Dum-
nezeu dă fiecărui om potențialul necesar pentru mântuire. Fieca-
re om va merge spre mântuire în relație cu neamul lui. Părintele 
Galeriu vorbea despre vindecarea arborelui genealogic. Numai 
așa putem lucra, căutand să ne curățim neamul. Patimile părinților 
care sunt neiertare, nevindecate, vin către copii. Mai ales după 
moartea părinților. Știm de altfel cuvintele biblice: “Părinții au 
mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții” (Iez., 18, 2). Dar 
copilul moștenește și roadele unei vieți sfinte din spate. Nu cred 
că există în țara aceasta vreun om care să nu fi avut în urmă vreun 
sfânt în familie. Nu cred, pentru că așa ne-a fost viața. Cel puțin 
cu cei din închisori, acum, recent, în perioada comunistă. Spunea 
părintele Iustin că și 6 luni, câteva luni de zile dacă a fost închis 
cineva, suferința lui a fost măsurată de Dumnezeu. Fiecare zi era 
un chin, fiecare zi dura infinit de mult. Noi avem în spate acest 
pământ românesc îmbibat cu sânge și neamurile, familiile noastre 
care s-au jertfit pentru lumea întreagă, pentru că au ținut piept lui 
antichrist.  

Interviu realizat de Ciprian Reglean

PARADOXUL COVID-19• Opinii

n istoria secolului al XXI-lea se va menționa un corona-
virus care a bulversat omenirea ca pandemie și isterie. 
Dar care a devenit, paradoxal, o afacere cu punct de des-

facere.
 Paradoxul 1. Ca virus pandemic unii oameni de știință 
afirmă cu tărie că un virus natural tip corona a sărit fie de la li-
lieci, fie de la pangolin direct la om, gazdă primitoare. Alți oameni 
de știință afirmă că e o făcătură. Recent, printre vocile care au 
pus problema că SARS-Cov-2 ar fi un virus creat în laborator s-a 
numărat şi francezul Luc Montagnier. Laureat al  
Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 
în 2008, împreună cu Françoise Barré-Sinoussi, 
pentru descoperirea virusului imunodeficienţei 
umane, Montagnier şi-a exprimat convingerea 
că virusul este artificial.  În sprijinul afirmaţiei 
sale, francezul a readus în discuţie faptul că 
SARS-Cov-2 ar avea elemente ale HIV în ge-
nomul său şi chiar elemente ale germenului 
malariei. Adică natura n-ar fi așa deșteaptă să le 
amestece fără un interes evoluționist... (Citește mai mult: adev.ro/
q9qgks)
 Paradoxul 2. În primă fază am fost anunțați că sînt 
afectați doar bătrînii, care nu trebuie expuși. În a doua fază au spus 
că și alte categorii de vîrstă sînt vizate, ca apoi să se admită că 
oricine poate fi atins, prins și doborît. 
 Ca atare, un bărbat de 92 de ani din judeţul Botoşani a 
fost atins de boală  (letală, cum ne avertiza preșul Iohannis la TV) 
și prins în sistem. Bătrînul nu s-a lăsat învins şi a fost declarat 
vindecat. Nea Petrică din comuna Văculești (Botoșani), infectat 
la începutul lunii mai, a împlinit 92 de ani chiar cînd se afla in-
ternat în spital. Întors victorios acasă, săteanul s-a apucat de lucru 
în grădină, mai ales că neglijase, din cauza spitalizării, munca în 

gospodărie. Consătenii îl laudă și spun că este un 
om puternic care nu se teme de un virus letal. De-a 
lungul vieții, nea Petrică (și alții ca el) a mai traversat 
vremuri tulburi: Al Doilea Război Mondial, epidemii, foamete... 
Tot în judeţul Botoşani a scăpat de Covid-19 și o femeie de 87 de 
ani. Statisticile indică totuși  că persoanele cu vîrstă înaintată și 
cele cu comorbidități sînt grav afectate de noul coronavirus.
 Paradoxul 3. Pe de o parte, un politician nonconformist, 
Viorel Cataramă, nu crede în virus. Se duce într-un puternic fo-

car, se îmbrățișează cu lume infectată, dă mîna 
cu toți fără mănuși, stă de vorbă cu oricine fără 
mască. Se autoizolează, dar toate testele îi ies 
negative. După mine, dacă avea sînge de taur în 
instalație, ar fi trebuit să se ducă într-un spital, 
într-o secție de ATI cu bolnavi ventilați, să vadă 
plămîni scuipați...
 Alt politician numit Gigi Becali e mai 
realist. Nu crede în virus mai mult decît în Dum-
nezeu, cum zice biserica „apără, mîntuiește, 

miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.” Pentru 
că dacă harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dum-
nezeu Tatăl și împărtășirea  Sfîntului Duh e cu noi, n-avem de 
ce ne teme. Cert e că pînă acum, deși e tot nonconformist, a fost 
protejat de credința lui.
 Pe de altă parte, directorul de la Spitalul Militar din Brașov 
este detașat la Spitalul din Focșani și în ciuda tuturor măsurilor 
militărești ca la carte se infectează grav. În final, trece cu bine 
peste experiență. De altfel, foarte multe cadre medicale din spita-
lele românești se infectează.
 Paradoxul 4. Şeful Societăţii Române de Microbiologie, 
medicul Alexandru Rafila, a declarat că numărul real de cazuri de 
coronavirus în România nu este cunoscut, întrucît multe persoane

Î
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au trecut prin boală fără să aibă simptome sau au avut simp-
tome atipice, care nu au necesitat prezenţa la medic. Statistic și 
matematic, la rezultatele de astăzi (aproximativ 1500 de pozitivi 
din 22.000 de testări), dacă s-ar testa 100.000 de oameni într-o 
zi, probabil s-ar descoperi că 7.000 sînt infectați. Bine că nu ne-
am pierdut cu firea și n-am făcut o testare generală în București. 
Ieșeau pozitivi 100.000 la pariu din peste 2 milioane de testări. 
Intra capitala în carantină, de nu mai puteau politicienii batracieni 
să orăcăie în  barlament...
 Alexandru Rafila crede că au fost de zece-douăzeci de 
ori mai multe cazuri de infectare, însă, chiar şi cu 120.000 de ca-
zuri, raportate la populaţia României, procentul este mic. Medicul 
afirmă că s-a observat o diferenţă clară între evoluţia pandemiei în 
ţările din Europa de Est faţă de Europa de Vest, dar nu există nici 
o explicaţie deocamdată. 
 „Noi practic avem numărul de cazuri la milionul de lo-
cuitori similar cu numărul de decese la milionul de locuitori din 
alte ţări. Este incredibil”, a mai explicat Alexandru Rafila. Adică 
stăm foarte bine, excepțional la pandemie. Tot așa și la isterie. De 
fapt, pandemii au mai fost. Specificul acestui Covid este frica. O 
teamă indusă sistematic de mass media prin prezentarea cazurilor 
mortale.
 Rata de incidență la 100.000 de locuitori nu e rea pentru 
România, locul 40 aproximativ. Pe primul loc în lume e Aruba cu 
921, Peru 330, Brazilia are 287, Israel 231, U.S.A. 223, Luxem-
burg 121, Spania 115, România 89.
 Pentru a înţelege şi mai bine impactul pandemiei şi 
modul în care vom putea acţiona pe viitor, iată cîteva statistici im-
portante asupra cazurilor de decese din Europa: • 97% din totalul 
deceselor au fost persoane care au avut cel puțin o boală asociată 
gravă • 65% au prezentat boli cardiovasculare (cea mai prezentă 
afecţiune asociată). • 94% au fost persoane peste 60 ani. • 59% au 
fost bărbaţi. (declara dr. Rafila, citește mai mult: adev.ro/qb766i)
Matematic, cu cît se vor îmbolnăvit mai mulți (vindecarea 
comunitară presupune mai mult de 50%, deci 10.000.000 în 
România), cu atît e mai bine. E imunizare comunitară, așa cum 
este infectare comunitară. Mai mult. Dacă ne raportăm la 100.000 
de infectați, (dar d-l Rafila crede că cel puțin 500.000 de români 
s-au infectat pînă acum, majoritate  trecînd prim boală fără să știe, 
asimptomatici), și doar 10.000 de morți, procentual stăm foarte 
bine. De ce atîta panică atunci? Nu se prea moare de cancer, de 
inimă sau alte boli, ci doar de Covid, ucigașul letal. Asta-i strategia 
pentru România.
 Paradoxul 5. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 
duminică, 22 martie, primele decese cauzate de noul coronavirus 
la noi în țară. De atunci și până miercuri, 20 mai, numărul dece-
selor a ajuns la 1.141. Bineînțeles în continuă infectare, creștem 
sigur de la o zi la alta, batem record după record. Dar infectarea nu 
este totuna cu boala (vezi paradoxul 4). 
 În august s-a ajuns la 1500 de infectați zilnic și 500 în 
ATI în stare gravă, dar ne mișcăm relaxați. Cînd erau 10-20 în 
martie vedeam viruși peste tot (deși ei sînt îngrămădiți de 30 de ani 
în Barlament), stăteam obligatoriu în case și dezinfectam volanul 
de la mașină, clanța de la ușă, telefonul, ne dezbrăcam la ușă etc. 
Privind înapoi acum, ne  întrebăm cînd ne comportam paradoxal, 
atunci sau acum?
 Paradoxul 6.  Nu s-au inventat încă vaccinuri anti, nici 
medicamente. Și totuși: „Am găsit referințe că pastile împotriva 
durerilor de gât, care conțin combinația de alcool dicloroben-
zilic și amil metacresol sunt eficiente împotriva coronavirusuri-
lor, pentru a le reduce drastic chiar și după 2 minute de contact. 
Aceste produse pot fi găsite în farmacii sub numele comerciale 
de Cepacol, Strepsil, sau Pastile antibacteriene pentru dureri de 
gât, și nu sunt scumpe”, a explicat medicul specialist Atudorei 
pentru stiri.botosani.ro Mai mult, microbiologul e sigur 100% că 

aspirina îi poate veni de hac noului coronavirus care produce Co-
vid-19. Asta, în condițiile în care specialiștii din întreaga lume se 
plîng că nu găsesc un medicament eficient împotriva bolii.
 Ca un corolar aici, nici măcar supervaccinul cu celule din 
fetuși avortați nu ne va scăpa. El doar limitează răspîndirea. Tre-
buie să admitem că, în acest moment, eradicarea virusului nu e 
posibilă. Singura boală virală care a fost complet eradicată e va-
riola. Şi sîntem aproape de a elimina şi poliomielita. Doar atît! În 
rest, spun tot specialiștii, va trebui să trăim cu acest virus printre 
noi și în noi, așa cum e cazul oricărui virus gripal cu mutații (dacă 
te vaccinezi antigripal anul acesta, la anul o faci din nou pentru că 
apare o tulpină nouă), SIDA sau cancer. Să ne fie de bine, în cer.
 Bătălia pentru inventarea unui vaccin omologat e la nivel 
cosmic și intergalactic. Cine va ieși  pe piața de desfacere va da 
lovitura secolului la cîte miliarde de vaccinuri va vinde. Dar mai 
trebuie să crească numărul infectaților pînă atunci. 
 Paradoxul 7. Dictatura Covid. Școlile s-au închis brusc, 
de parcă ar fi căzut o bombă atomică, într-o zi de miercuri 12 mar-
tie. N-au mai avut răbdare nici să se termine săptămîna. Nu era nici 
un mort, ci doar cîțiva infectați rătăciți. Privind retroactiv, consider 
(subiectiv) că a fost o măsură pripită, dacă nu o greșeală voită. În 
săptămîna bacalaureatului, pe 25 iunie, la ultima probă, erau peste 
400 de infectați zilnic, peste 200 în stare gravă în ATI și se murea 
zilnic pe capete. Bacalaureatul și Evaluarea Națională au trecut 
cu bine, nu s-au infectat. În 14 septembrie încă nu se știe cum va 
fi. Mass media manipulează, politicienii speculează. Dacă se vor 
îmbolnăvi la școală? Dar am văzut cu toții zilnic grupuri masive de 
tineri prin parcuri, pe stradă, în cluburi, la Costinești etc. fără nici o 
măsură de precauție. Acolo nu se pot infecta, nu. Numai la școală 
e pericolul iminent.
 S-au închis bisericile. A început o puternică propagandă 
anti. Pentru că, presupuneau specialiștii, poate fi un focar incontro-
labil dacă se duce lumea duminica la biserică sau la Înviere de Sf. 
Paști. Pentru că la Sf. Împărtășanie se folosește aceeași linguriță 
și același pocal, cum se folosea și cînd era ciumă sau holeră sau 
gripă spaniolă sau alte epidemii... Și lumea s-a împărtășit după 
același ritual, iar focarele au rămas tot spitalele sau Centrele pentru 
bătrîni.
 Într-un amplu interviu acordat pentru „Le Monde“, repu-
tatul medic belgian Peter Piot (71 de ani) a explicat că pandemia 
e abia la început, însă a insistat că strategia globală nu mai poate 
include închiderea oamenilor în case, o dată la două luni. Dintre 
toţi oamenii care şi-au dat cu părerea, în ultimele luni, despre noul 
coronavirus, cu greu poate fi găsit cineva mai potrivit decît Peter 
Piot.   Belgianul de 71 de ani întruneşte, practic, toate calităţile 
pentru a ne arăta calea în lupta cu Covid-19: e medic, micro-
biolog, unul dintre cei care au descoperit virusul Ebola, şi, între 
1995 şi 2008, a condus proiectul UNAIDS, iniţiat de Organizaţia 
Naţiunilor Unite (ONU), în lupta cu HIV şi cu Ebola. De curînd, 
Peter Piot a fost numit consilier pentru Ursula von der Leyen, 
preşedintele Comisiei Europene, urmînd să conducă cercetările 
privind Covid-19. Şi, un ultim amănunt important, Peter Piot s-a 
şi îmbolnăvit în luna martie cu Covid-19! Experienţa sa a relatat-o 
într-un amplu articol pentru „The Independent“.
 Paradoxul 8. Nu uitați regulile  de bază: spălați-vă des 
pe mîini, purtați mască în spațiile închise și păstrați distanța 
fizică, individuală. Apropo: distanța este măsurabilă, deci e 
un concept matematic, fizic, în nici un caz nu poate fi vorba de 
„distanțare socială”. Distanțarea socială presupune ca o categorie 
socială (ex. clasa politică silitoare) să se distanțeze de altă catego-
rie socială (ex. clasa muncitoare, mulțimea, prostimea, pulimea). 
Asta o fac ei oricum, prin legi speciale, prin pensii speciale, prin 
privilegii. Ori este evident și constituțional că toți sîntem egali. 
Mai puțin egali, cei mai egali și foarte egali nu se poate gramatical. 
 Urmăm aceste indicații prețioase pentru că sîntem
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conștienți că virusul există și ne poate duce la ATI sau la groapă, 
de vreme ce nu știm cum va reacționa organismul nostru. Unii sînt 
mai rezistenți, alții ba.
 Până acum, conform statisticilor oficiale, o singură 
persoană fără adăpost a murit din cauza coronavirusului la Galaţi.  
Pe reţelele de socializare circulă un val de nemulţumiri legat de 
faptul că în oraşul Galaţi (şi nu numai) circulă liber destul de 
multe persoane fără adăpost, fără măști, nu se spală pe mîini și 
nu păstrează distanța. Acestea nu se protejează în nici un fel la 
infecţia cu coronavirus, fiind un veritabil pericol comunitar. 
 Bine că prin Săcele nostru drag n-ați văzut astfel de per-
soane. Cu sau fără adăpost.
 Paradoxul 9. În cartierele mărginașe ale multor orașe și 
sate din țărișoara noastră colcăie sărăcia lucie. Fără apă potabilă, 
fără canalizare, fără săpun, fără distanțare fizică. Cu 5-10 persoane 
într-o cameră nu există focar de infecție. În spitalul de la Suceava, 
recent modernizat la standarde europene pe bani grei, a fost cel 
mai puternic nucleu de răspîndire al bolii din toată țara. 
 Ne întrebăm logic: unde e mai bine să ajungi? În cartierul 
nostru Gîrcini cu toată promiscuitatea lui sau la spitalul județean 
din Suceava?
 Paradoxul 10. Mecanismul reinfectării unor pacienţi se 
află încă în studiu, dar specialiştii susţin că aceasta ar putea fi o 
urmare a calităţii testelor care pot da rezultate fals-pozitive sau 
fals-negative. Au fost cazuri cu erori recunoscute, le știe lumea 
de la televizor. Totuşi, experţii nu exclud o reinfectare efectivă 
a unor pacienţi chiar la puţin timp după ce au avut Covid-19. 
„În primul rînd, putem avea reactivări ale virusului. Pacientul 
poate rămîne purtător al virusului şi, la un moment dat, în baza 
particularităţilor organismului, acesta se poate reactiva. Acest 
mecanism există şi în cazul altor virusuri. Apoi, există persoane 
care, în timpul bolii, pur şi simplu, nu produc anticorpi sau produc 
o cantitate mică de anticorpi. În plus, mai sînt cazuri în care anti-
corpii există, dar nu sunt de calitate”, a declarat, cu ceva timp în 
urmă, profesorul Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase 
şi Tropicale (citește mai mult: adev.ro/qc1vav).
 Paradoxul 11. Un document intern, realizat de mai 
mulți experți, la comanda Ministerului german de Interne, 
susține că măsurile luate de Guvernul de la Berlin pentru 
combaterea pandemiei de COVID-19 au fost exagerate.
 Potrivit raportului, pandemia de Covid-19 nu este atît 
de gravă, fiind mai degrabă o alarmă falsă la nivel mondial, 
informează Global Research. Guvernul federal al Germaniei, dar 
și presa din această țară, se confruntă cu un scandal după ce docu-
mentul a apărut recent în spațiul public. Printre cele mai contro-
versate puncte ale raportului se numără ideea că pericolul prezen-
tat a fost mult supraestimat. Autorii susțin că nu există dovezi 
potrivit cărora pericolul prezentat de noul coronavirus ar fi fost 
mai mare decît nivelul considerat normal în cazul epidemiilor în 
general. Raportul mai notează că multe dintre persoanele care au 
murit din cauza acestei boli ar fi murit oricum, din punct de vedere 
statistic, anul acesta, ori din cauza vîrstei înaintate, ori ca urmare 
a afecțiunilor de care majoritatea sufereau. Autorii documentului 
fac și o comparație cu mortalitatea provocată de alte afecțiuni. Ast-
fel, ei notează că, la nivel mondial, în trei luni au murit 250.000 
de persoane din cauza Covid-19, comparativ cu 1,5 milioane de 
decese provocate în întreaga lume de epidemia de gripă din 2017-
2018 (vezi ziarul „Gîndul.ro/ 12.06.2020). Mai corect ar fi să se 
precizeze că oamenii nu mor de Covid, ci cu acest virus în orga-
nism. Care, da, poate genera complicații grave în unele cazuri rare.
 Paradoxul 12. Paradoxul specialiștilor. Adică al 
afirmațiilor fără acoperire, ca și semnalul 5 G care merge ață, dar 
a băgat lumea în ceață. La fel ca eminentul și reputatul savant 
de recunoaștere (inter)națională, Adrian Streinu-Cercel, vi-l mai 
aduceți aminte din declarațiile pompoase televizate. Să punctăm 

cîteva: 27.01.2020 : „Focarul este un punctișor pe harta Chi-
nei. Riscul ca virusul să ajungă în Romania este substanțial re-
dus “. 27.02.2020: „Coronavirusul e de zece ori mai slab decît o 
gripă obișnuită“. Într-o emisiune cu Marius Tucă, în 20.03.2020, 
a propus inclusiv despărțirea celor de peste 65 de ani de fami-
lii, să fie izolați „undeva în spatele casei” și să nu fie vizitați. 
29.03.2020: „Acest virus parșiv se ascunde în praf și mizerie. Am 
rugat autoritățile locale să iasă și să spele bine străzile... Dacă 
vom înţelege să stăm în case de Paşte, cel mai negru scenariu în 
lupta cu coronavirusul ar putea fi şters cu buretele.”  Dacă tot 
veni vorba de viruși și de gripă, în  iunie 2006 cînd era la modă 
gripa aviară, domnul specialist afirma apocaliptic „în primele 4-5 
luni se pot îmbolnăvi pînă la 4 milioane de oameni, iar 2 milio-
ane dintre aceștia vor muri” (vezi https://www.mediafax.ro/social/
cine-este-de-fapt-doctorul-adrian-streinu-cercel-19087496). S-au 
îmbolnăvit ceva găini văduve, e drept, dar oamenii au scăpat pînă 
în 2020.
 Domnul specialist în cauză nu e baba Vanga care-și dă cu 
părerea despre chiloții tanga, ci (era) șeful Comisiei Anti-Covid, 
este manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei 
Balș”, profesor universitar doctor, cercetător și membru al Aca-
demiei de Științe Medicale. Ulterior, niște ziariști incomozi de la 
Rise Project au descoperit substanțiale contracte de milioane de 
euro, preferențiale, la Institut, că și-a angajat fiica la același In-
stitut, că d-ra Anca Streinu Cercel întîmplător și-a luat doctoratul 
sub coordonarea tatălui său, că d-ra este conferențiar la Facultatea 
de Medicină unde întîmplător șef de catedră este tot tatăl său, că 
întîmplător prin 2008 domnul specialist era asociat la o firmă off-
shore din Cipru... La sfîrșitul lunii martie 2020, Adrian Streinu-
Cercel, sărăcuțul de el, cerea, nu întîmplător,  imunitate în fața legii 
penale și declara într-o emisiune pe tema pandemiei, că cei care fac 
achiziții publice de echipamente de protecție și teste ar trebui să fie 
protejați de eventuale anchete administrative sau penale după ce se 
încheie starea de urgență. Parcă ar fi  Avocatul Poporului și ține cu 
cei care vor binele plebei. În cercetare ai nevoie de cobai.
 Alt specialist, vicepreședintele Societății Române de Epi-
demiologie, Emilian Popovici, a explicat prin primăvară ce se va 
întîmpla cu noul coronavirus la vară. Specialistul, profesor la UMF 
Timișoara, a precizat cum va reacționa Covid-19 la căldură și a 
atras atenția că noul coronavirus nu moare la temperaturi înalte, ci 
doar își reduce transmisibilitatea. Emilian Popovici a precizat că a 
revăzut materiale documentare susținute de cercetători de marcă, 
potrivit cărora la 4 grade, virusul are comportamentul „cel mai 
vioi”, adică transmisibilitatea sa e cea mai bună. Alte studii spun 
că temperatura aceasta merge până la 10 grade, dar la 37 de grade, 
virusul practic se inactivează în mediu extern (citeste mai mult: 
adev.ro/q9svob). O puță de maimuță! Vara a venit cu temperaturi 
și mai mari prin București, iar capitala e pe primul loc la infectări. 
 Ca să nu mai pomenim de românul, specialistul nostru 
originar din Palestina, născut în Siria, Raed Arafat care ascultă și 
dansează doar pe manelele cîntate de O.M.S. Prezent în toate gu-
vernele, cu toate partidele, nu poate fi clintit nici de cazul Colectiv, 
nici de Apuseni, nici de Caracal, e imun și la Covid-19. E islamist 
și îl apără Allah. De-am fi avut și noi la cîrma țării un Domn demn 
și creștin ca Brîncoveanu Constantin...
 Tot specialiștii vorbesc de valul 2, eventual 3. Asta 
dovedește că au vorbit cu cineva, cu Dumnezeu și Dumnezeu a 
vorbit cu ei ca și cu Moise, apoi le-a dat spre profeție programul 
prestabilit divin.
 Paradoxul 13. Unul din ghinioanele României este nu-
mirile politice. Pe lîngă faptul că ne-am procopsit cu aceiași 
politicieni politruci incompetenți și pilelele lor în diferite funcții 
importante (vezi cazul Adrian S. Cercel, bietul de el) , mai avem și 
proptelele acestora: Avocatul Poporului și Curtea Constituțională. 
Numiți întotdeauna politic, ei fac jocurile celor care i-au desemnat.
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Ca atare, amenzile pentru nerespectarea unor restricții, abateri, 
norme sanitare sînt neconstituționale, izolarea și carantinarea 
răspîndacilor de Covid e ilegală, pacienții infectați și chiar grav 
bolnavi pot să plece din spitale pentru că sînt privați de libertate... 
Logic. Orice lepros sau tuberculos are dreptul să fie liber și să 
meargă pe jos la plimbare, ce atîta spitalizare. Doar pensiile lor 
speciale  nesimțite și privilegiile sînt perfect constituționale și le-
gale. A.P. devine astfel o Afacere de Partid, iar C. C. R., o Curte de 
Cacao Retrogradă care supervizează afacerile.
 Concluzia. Nu contează că este un virus natural sau arti-
ficial. Nu se va recunoaște niciodată că un virus a devenit o psihoză 
abil manipulată politic și a îngenuncheat omenirea în mileniul trei. 
Conspiraționiștii care cred că a fost creat în laborator, știu că asta 
nu se va afla curînd pentru că e „casus belli”. Războiul e de mult 
timp numai economic. 
 În 1918 era vîrful epidemiei de gripă spaniolă care a a-
fectat 500 de milioane (un sfert din populația planetei) și a adus 
moartea a peste 50 de milioane de oameni, mai mult decît ambele 
războaie mondiale la un loc. Și totuși, toţi fruntaşii transilvăneni 
au mers din sat în sat, au organizat alegeri, iar la Alba Iulia s-au 
adunat 100 de mii de oameni pentru Marea Unire. Norocul lor că 
n-au avut televiziuni, nici specialiști în declarații, nici un O.M.S. 
care să le dicteze cum să defileze.

 De fapt, numărul celor care s-au vindecat e de  12 ori mai 
mare decât numărul celor care au murit oficial de Covid.  Potrivit 
statisticilor, 80 la sută dintre cei care contractează noul coronavi-
rus  nu vor avea nevoie de îngrijire medicală specială. La mijlocul 
lunii august, din aproximativ 73.000, 37.000 au fost vindecați, și 
am depășit pragul de 3000 de decese. Diferența e în așteptare spre 
cei vindecați. Oricum, în Europa sîntem pe locul I și la infectări 
zilnice și la decese. La nivel mondial,  23 milioane de infectați, 
dintre care doar 775.000 decese. Acest virus e mortal, dar numai 
cînd vrea el și unde vrea. Dacă totuși sîntem într-un azil de bătrîni, 
e bine să fugim. Dar nu într-un spital, că, dacă murim acolo, avem 
mari șanse să fim decorați postmortem. De COVID. 
 Să fim optimiști, paradoxul continuă într-o perfectă logică 
inversată: în martie, cînd erau 20-30 de infectați, stăteam în case 
izolați și nu mai găseam spirt și făină. Astăzi, în august, cu 1500 pe 
zi sîntem liberi să hoinărim și nu mai găsim locuri de parcare prin 
mall-uri, pe litoral, pe plajă, pe Transbucegi, pe Transfăgărășan. 
Nici pe locurile eligibile ale partidelor pentru a face afaceri cu 
acoperire. Cu Statul.

prof. Nicolae Munteanu

N.R: Materialele publicate la rubrica „Opinii” reprezintă punctul 
de vedere al autorilor şi nu angajează în niciun fel redacţia revistei.

AMENINŢAT DE UITAREA CONCITADINILOR
ŞI DE PERICOLUL DEGRADĂRII

ra într-o zi de duminică a lunii octombrie 1934, când, pe 
dealul de la poalele Highişului, în Satulung, o mulţime 
de localnici şi de notabilităţi locale şi centrale aştepta cu 

emoţie un eveniment important pentru unul dintre fiii comunităţii 
săcelene. Evenimentul era generat  de actul de o admirabilă nobleţe 
sufletească al profesorului Nicolae Colceag, făcut cu un an înainte, 
cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani 
şi în amintirea mai multor evenimente im-
portante din viaţa şi cariera sa de la care se 
împlineau un număr rotund de ani. Cu acel 
prilej, profesorul Colceag hotărâse să facă 
„danie de veci” proprietatea sa din comuna 
Satulung. Proprietatea era alcătuită dintr-o 
locuinţă „foarte solidă - cu patru odăi de lo-
cuit - şi în perfectă bună stare, apoi dintr-o 
curte spaţioasă, precum şi dintr-o grădină de 
pomi şi dintr-o livadă în suprafaţă de aproxi-
mativ 8000 mp, toate bine împrejmuite cu 
uluci de scânduri şi cu sârmă ghimpată”.1
 Profesorul dorea ca această donaţie 
să fie folosită pentru întemeierea unui 
aşezământ de recuperare pentru elevii cu probleme de 
sănătate de la liceul „Gheorghe Şincai” din Bucureşti, 
unde fusese cadru didactic timp de 40 de ani şi la a cărui 
întemeiere contribuise cu munca sa de o viaţă, şi acum, 
în 1934, dorea ca, într-un cadru sărbătoresc, să pună pia-
tra de temelie a aşezământului.
 „Căminul de odihnă pentru elevii liceului Gheor-
ghe Şincai” a început să prindă contur sub forma unei 
clădiri de o autenticitate şi frumuseţe deosebite şi Nicolae 
Colceag a fost, atât cât viaţa i-a permis, alături de opera 
sa. În vâltoarea istoriei şi a evenimentelor, clădirea, care 
străjuieşte de peste 80 de ani întreaga panoramă a Săcelelui, a avut 
mai multe destinaţii, trecând de la cea de cămin de odihnă pentru 
copii, la cea de instituţie şcolară, în anii 1950, şi, din anii 1960, 
la cea de spital în cadrul căruia şi-au îngrijit sănătatea generaţii 
întregi de săceleni. 

 Fapta de mare nobleţe sufletească a profesorului Nicolae 
Colceag i-a impresionat profund pe contemporani, iar ministrul 
Instrucţiunii Publice de atunci, dr. Constantin Angelescu, prezent 
şi el la evenimentul din 1934, o aprecia „întocmai ca daniile lui 
Brâncoveanu în istoria poporului român şi un exemplu pentru 
educatorii din ţară.”2

  Anii au trecut, spitalul a intrat în administraţia 
statului, în el găsindu-şi alinarea suferinţelor, aşa cum 
spuneam, mii şi mii de săceleni din toate generaţiile, iar 
mai târziu în administraţia locală, care a investit mult în 
modernizarea şi utilarea lui, astfel încât în prezent este o 
unitate sanitară cu care întreaga comunitate se mândreşte. 
Casa şi grădina donate în 1934 au revenit şi ele statului, 
fiind închiriate de acesta diferitelor familii care nu aveau 
locuinţă.
  Dacă obiectele donaţiei din 1934 există şi astăzi 
şi sunt folositoare administraţiei locale şi săcelenilor, 

amintirea lui Nicolae Colceag pare să se fi 
şters, încet-încet, ea dăinuind doar în câteva 
manifestări răzleţe la mormântul lui, făcute 
de Asociaţia „Izvorul”, în placa memorială 
amplasată de aceeaşi asociaţie pe fron-
tispiciul spitalului, în 1999, şi în paginile 
îngălbenite ale cronicilor locale.
        Mormântul său, din cimitirul bi-
sericii Sf. Adormire din Satulung, dăinuie 
stingher, ameninţat de uitarea concitadinilor 
şi de pericolul degradării. Este un mormânt 
frumos, dublu, în care Profesorul Colceag 
îşi doarme somnul de veci alături de soţia sa, 
străjuiţi de frumoasa cruce de marmură albă 
pe care cadrele didactice şi elevii de la liceul 

„Gheorghe Şincai” au ridicat-o, recunoscători. Nu au avut urmaşi 
direcţi şi, în timp, de mormânt s-au îngrijit săceleni care l-au cu-

E

1 Victor Tudoran, Punerea pietrei de temelie, în revista „Plaiuri Săcelene”, nr. 12 din 
1934
2 Ibidem
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noscut sau numai au auzit de frumoasa sa faptă, până când, în anii 
trecuţi, la iniţiativa Asociaţiei „Izvorul” şi prin contribuţia acesteia, 
a părinţilor parohi şi a mai multor săceleni adevăraţi, pe mormânt 
s-au montat două plăci care să-l protejeze împotriva bălăriilor şi 
buruienilor ce-l invadau în fiecare an.
 Astăzi, mormântul este din nou ameninţat de degradare, 
aşa cum se vede şi din fotografiile care însoţesc acest articol. Pos-
tamentul din beton este crăpat şi ameninţă să se prăbuşească pe 
o porţiune însemnată a sa, iar una dintre plăcile de beton de pe 
mormânt s-a crăpat, între cele două părţi rămase făcându-şi loc 
bălăriile. Nu este o imagine care să facă cinste comunităţii săcelene 
şi celor care administrează bunurile donate de Profesorul Nicolae 
Colceag. Cu un efort minim pentru o administraţie de municipiu 
lucrurile ar putea fi îndreptate foarte repede şi monumentul fu-

nerar în care se odihneşte pentru vecie Profesorul Colceag ar putea 
căpăta o înfăţişare onorabilă.
 De asemenea, îmi permit să fac edililor săceleni şi con-
ducerii Spitalului Municipal Săcele propunerea de a face demer-
surile necesare ca spitalul nostru să poarte şi oficial, nu numai în 
memoria colectivă a săcelenilor, numele celui care a contribuit, 
donându-şi averea, la ridicarea lui. Dacă spitalul din Făgăraş poate 
purta şi numele „Dr. Aurel Tulbure”, iar cel din Zărneşti numele 
„Dr. Caius Tiberiu Sperchez”, de ce n-ar putea purta şi spitalul din 
Săcele numele „Profesor Nicolae Colceag”?

Horia Bârsan
N.R: Materialele publicate la rubrica „Opinii” reprezintă punctul 
de vedere al autorilor şi nu angajează în niciun fel redacţia revistei.

• Actualitate „DRUMUL AFIRMĂRII MOCANILOR N-A FOST SIMPLU ŞI UŞOR”
- SINTILIA 2020 -

ărbătoarea săceleană a Sintiliei a prilejuit, an 
de an, desfăşurarea unor manifestări diverse, 
de la cele de evocare a trecutului şi tradiţiilor 

strămoşilor mocani la cele sportive, culturale şi de di-
vertisment. Anul acesta a fost un an diferit pentru noi 
toţi, măsurile sanitare cauzate de pandemia de Covid 
19 impunând reguli noi şi restricţii, care au afectat şi 
programul Sintiliei.
 Aşa că, Sintilia 2020 a cuprins, de această 
dată, doar un simpozion, desfăşurat într-un cadru foarte 
restrâns  în grădina Centrului multicultural din oraş, 
în prezenţa reprezentanţilor administraţiei locale, ai 
asociaţiilor culturale săcelene, ai unităţilor şcolare şi ai 
unor instituţii locale. 
 Simpozionul a avut ca temă principală omagierea a două 
personalităţi săcelene de prim rang: Profesorul universitar George 
Moroianu, de la a cărui naştere s-au împlinit în acest an 150 de ani, 
ca şi 75 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, şi Profesorul uni-
versitar Victor Jinga, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la moarte.
 Puţinul public prezent a avut ocazia să asculte luările de 
cuvânt ale domnului primar Virgil Popa, care a vorbit despre spiri-
tul comunitar al sărbătorii Sintilia, domnului economist Dumitru 
Voinea, preşedintele de onoare al Asociaţiei „Izvorul”, care a vorbit 
despre profilul moral al mocanilor săceleni, domnul profesor Liviu 
Dârjan, care a evidenţiat valoarea artistică şi cea documentară a 
cărţii „Chipuri din Săcele” a lui George Moroianu, domnului pro-
fesor Gheorghe Munteanu, care a vorbit despre activitatea politică, 
diplomatică şi culturală a lui George Moroianu şi domnului inginer 
Romul Jinga, care a evocat amintiri despre unchiul său, Profesorul 
Victor Jinga.

 În continuare, vă prezentăm luarea de cuvânt a domnului 
Dumitru Voinea, preşedintele de onoare al Asociaţiei „Izvorul”:

 Dragi săceleni,
 Sărbătorim astăzi, într-un cadru restrâns, local, petrecerea 
de vară a mocanilor săceleni, Sintilia, în ziua Sfântului proroc 
Ilie, protectorul mocanilor şi al oilor lor. Să-i îmbrăţişăm măcar 
cu gândul nostru plin de recunoştinţă şi admiraţie pentru toate 
realizările lor măreţe, pentru chibzuinţa şi munca lor neostenită în 
anii tinereţii şi pentru înţelepciunea şi pacea care le caracterizau 
amurgul vieţii.
 Au fost oameni puţin şcoliţi, dar aveau, în schimb, 
mult bun-simţ şi multă înţelegere, o viaţă casnică ordonată şi în 
concordanţă cu cele mai exigente cerinţe morale. Erau cumpătaţi la 
vorbă, cinstiţi cu străinii, corecţi în familie, prietenoşi, ambiţioşi, 
perseverenţi, răbdători în condiţiile vitrege de peste an de la târlele 

lor de oi.
 Oieritul practicat de ei a fost izvorât din universul 
biblic, în care, scena naşterii lui Iisus, în toate religiile 
creştine, este aceeaşi: alături de Maria, Pruncul Iisus şi 
dreptul Iosif, ieslea şi oile, mieii şi asinul. Înaintaşii lor, 
păstorii, au fost primii care s-au închinat şi L-au recu-
noscut pe Iisus, în timp ce ceilalţi aveau ochii acoperiţi 
şi nu au înţeles minunea dumnezeiască.
 În sufletul nostru, mocanul rămâne statornic, în 
afara timpului şi schimbării lumii, senin şi puternic, 
discret şi simplu, erou al unor întâmplări dramatice 
care i-au întărit voinţa şi i-au oţelit braţul.
 Drumul afirmării mocanilor n-a fost simplu 

şi uşor, ce a fost presărat cu nenumărate obstacole şi 
vicisitudini; au lucrat întreaga lor viaţă fără întrerupere, de la 
răsăritul până la apusul soarelui, aveau încredere în soarta lor şi, 
mai ales, aveau dorinţa de a reuşi. Munceau din plăcere, stăpâniţi 
de pasiune şi înflăcărare, de entuziasmul cunoaşterii unor lucru-
ri noi şi folositoare, pe care le împărtăşeau cu drag copiilor, aşa 
cum le împărtăşeau dragostea de carte şi învăţătură şi credinţa 
nestrămutată în bunul Dumnezeu şi ajutorul Lui.
 Au fost oameni harnici şi înţelepţi, strângători de avere 
pentru ei şi pentru obşte, curaţi sufleteşte şi întotdeauna mânaţi de 
fapta cea bună într-o lume care, nu rareori, li se arăta ostilă. Prin 
munca lor se asigura îndestularea familiei, înflorirea obştei satului 
şi îmbogăţirea ţării.
 Cutreietori de meleaguri îndepărtate prin practicarea 
transhumanţei, a trebuit să înveţe şi să stăpânească noţiuni, măcar 
de bază, de topografie, botanică, medicină veterinară şi meteo-
rologie. Pendularea de la munte la şes şi Dobrogea, în intervalui 
astronomic dintre 23 aprilie (Sf. Gheorghe) şi 26 octombrie (Sf. 
Dumitru), se făcea pe trasee bine cunoscute din vechime, deve-
nite repere toponimice celebre, rămase pînă astăzi: Drumul oii, 
Drumul lânii, Drumul mocănesc, Vadul Oii. Plecau cântându-şi 
doina din fluier şi erau întâmpinaţi, după parcurgerea a peste 400 
de kilometri, de balada cântată din caval, acorduri născute de stări 
sufleteşti diferite, de dor, de jale, de bucurie, la auzul cărora ochii 
lăcrimau şi sufletele suspinau.
 Urmele lăsate pe întreg parcursul lor s-au regăsit în cruci 
lăsate la răspântii de drumuri, care umanizau spaţiul şi linişteau 
călătorul de rătăcirea drumului, fântâni – ochi ai pământului – 
săpate la umbra copacilor crengoşi, a căror apă rece răcorea se-
tea călătorilor, biserici şi mănăstiri înzestrate cu cărţi şi odoare 
scumpe (Cheia, Suzana, Cocoş, Hârşova etc), şcoli şi şezăminte 
culturale (muzeul din Hârşova, amenajat în casa mocanului Alexe 
Verzea).

S
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 Ei au fost purtători ai graiului, datinilor cântecului şi 
jocului românesc, făuritori de unitate de neam şi întemeietori de 
aşezări româneşti de-a lungul şi latul Dobrogei.
 Trecerea timpului nu a schimbat cu nimic farmecul case-
lor lor zidite din piatră şi cărămidă, porţilor mari din lemn, obiecte 
de patrimoniu local, adevărate demonstraţii de ingeniozitate 
tehnică şi estetică, mărturii ale vremurilor trecute, salvate de la 
uitare.
 Asociaţia noastră şi revista „Plaiuri Săcelene”, prin tru-
ditorii lor, au muncit cu tragere de inimă şi răbdare, sub imboldul 
aducerilor aminte, pentru neuitarea călătoriei în timp a mocanilor 
noştri, pentru recuperarea patrimoniului cultural transmis de 
aceştia, a obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti.
 Alegerea datei sărbătorii lor celei mai mari, Sintilia, 
a fost făcută, de la început, astfel încât să se întrunească câteva 
condiţii esenţiale. Era momentul în care mocanii, ieşiţi cu bine din 
iarnă, îşi vânduseră mieii, duseseră lâna la fabricile de stofe fine 
din Braşov şi Sibiu, îşi vânduseră jumătate din brânza fabricată la 
stâni. Mocancele terminaseră de valorificat lâna anului precedent 
şi, în mijlocul verii, aveau un moment de odihnă, pregătind mun-
cile casnice viitoare. Copiii erau în vacanţă, încheiaseră cu bine 
un an de învăţătură şi se bucurau de întreaga atenţie şi grijă a ma-
melor.
 Prin anii 1940, Sintilia păstra încă ceva din parfumul şi 

farmecul vremurilor de odinioară. Ea se desfăşura pe terenul de 
fotbal din Grădina Domnească, leagănul spiritual al mocanilor 
din Satulung. Încă din seara precedentă sărbătorii, se pregăteau 
umbrarele acoperite cu crengi de brad şi salcie, era adusă şi pusă 
la rece berea de la renumita fabrică Czell din Dârste, era pregătit 
grătarul pentru mici şi fleici.
 În dimineaţa zilei de sărbătoare, începeau să vină, încet, 
încet bărbaţii, îmbrăcaţi în costume tradiţionale, femeile, îmbrăcate 
şi ele în sclipitoarele costume mocăneşti, şi tineretul, vesel şi dor-
nic de petrecere.
 Formaţia Traian Damian dădea tonul dansului: vals, tango, 
boston, rumba, urmate de jocurile populare: brâul, breaza, ofticuţa, 
sârba. Se alăturau tarafurile faimoşilor Niţă Oglindă şi Feri Orbul 
cu repertoriul lor excelând în romanţe şi cântece de petrecere de 
neuitat: „La umbra nucului bătrân”, „Bătrâneţe, haine grele”, „Pe 
lângă plopii fără soţ” şi multe altele.
 Aşa petreceau săcelenii de sărbătoarea lor tradiţională în 
acele vremuri, rememorând şi retrăind atmosfera satului lor de 
odinioară cu morala sa robustă, cu bogăţia tradiţiilor şi cutumelor, 
toate cuprinse de parfumul unei vieţi, în care respectul, prietenia, 
dragostea, bucuria şi speranţa erau notele dominante.

Ec. Dumitru Voinea 

CUVINTE DE APRECIERE PENTRU ACTIVITATEA
CULTURALĂ SĂCELEANĂ, VENITE DIN UCRAINA

timate domnule Profesor Liviu Dârjan,
Stimate domnule Inginer Gheorghe Stoea,

Am primit și citit cu mult interes exem-
plarul din trimestrul întâi al acestui an al revistei 
”Plaiuri Săcelene”, editat într-o grafică ireproșabilă 
de Asociația ”Izvorul”, care mi-a fost trimis de 
către excelențele voastre. 
 Cu acest prilej, am retrăit cu emoție mo-
mentele primei noastre întâlniri din luna ianuarie 
2020 de la Consulatul României la Solotvino din 
Ucraina. Pentru mine, a fost un foarte bun prilej de 
cunoaștere a preocupărilor și realizărilor Asociației 
”Mocanii Săceleni”, din perspectiva proiectelor 
culturale dedicate românilor din dreapta Tisei. De 
asemenea, întâlnirile dumneavoastră din Ucraina de 
la Biserica Albă și Apșa de Mijloc cu reprezentanții 
mediului asociativ românesc și ai unor instituții 
de învățământ cu predare în limba română au fa-
cilitat conturarea unei imagini pline de speranță privind relațiile 

de cooperare ale Asociației ”Mocanii Săceleni” cu 
aceștia. 
  Totodată, vreau să-mi exprim deplina 
admirație pentru inimosul colectiv de redacție 
al revistei ”Plaiuri Săcelene”, care contribuie și 
promovează într-o manieră deosebit de elegantă 
valorile perene ale spiritualității românești. Sunt 
convins că această activitate foarte apreciată va fi 
continuată de următoarele generații. 
  Dați-mi voie să închei aici, dar nu 
înainte de a vă felicita pentru întreaga activitate 
depusă, care găsește un ecou profund și plin de 
reverberații, acum, când ne pregătim să cinstim așa 
cum se cuvine Ziua Limbii Române.     

Cu stimă și gratitudine,   
Grațian-Florin Pârvu

Consul

Solotvino, Ucraina 11 august 2020

S

PRIETENI ÎN IZOLARE

reu de găsit prieteni în izolare, dar am avut o şansă 
nebănuită. În brăduţul din faţa ferestrei, o pereche de 
înaripate au început să-şi construiască un cuib, iar un 

vecin, trompetist într-o orchestră simfonică, a exersat zilnic.
 Înaripatele, două păsărele cenuşii, au cărat neobosite ma-
terial pentru cuib: crenguţe, paie şi frunze, alese cu pricepere şi 
migală. Nu le văd cuibul bine ascuns între ramurile bradului, dar, 
după felul cum ciripesc, le înţeleg mulţumirea. Dispar uneori ore 
întregi şi la întoarcere îşi anunţă prezenţa printr-un ciripit pe care 
am început să-l recunosc. Se odihnesc pe ramurile teiului vecin 
brăduţului, apoi se ascund printre ramuri, în apropierea cuibului.

 Sunt libere, cum am dori şi noi să fim în această perioadă, 
au prieteni printre celelalte surate, îşi păzesc cuibul de vrăbii. Au 
şi ele un duşman: o pisică cenuşie le pândeşte când coboară în 
stradă. Păsărelele îi semnalizează prezenţa prin sunete stridente, 
se rotesc în jurul ei şi apoi o sfidează dintre crenguţele liliacului.
 Zile după zile, prezenţa lor ne-a însoţit  izolarea. 
 Le urmăresc şi în „relaxare”, sperând să aud din cuib pi-
uitul puilor, pe care îi vor îngriji cu „dragoste păsărească”.

Prof. Elena Bulat

G
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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE SĂCELENE

ompania săceleană Electroprecizia Electrical Motors 
SRL face paşi mari spre modernizarea producţiei şi 
lărgirea portofoliului de comenzi. În acest sens, colec-

tivul de cercetare-proiectare de aici va acţiona pentru dezvoltarea 
unei noi familii de motoare electrice, cu eficienţă energetică de 
clasa superpremium (IE4). Acest lucru se va face în cadrul unui 
parteneriat cu Universitatea Transilvania Braşov şi va presupune 
o investiţie de peste 52 milioane lei în perioada 2020-2023. Din 
această sumă, 22.4 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile, 
mare parte dintre acestea – 19,06 milioane de lei – fiind fonduri 
provenite de la Uniunea Europeană. În condiţiile unei concurenţe 

tot mai acerbe pe piaţa mondială de motoare electrice, investiţia 
de la Electroprecizia Electrical Motors SRL  urmăreşte să asigure 
companiei o poziţie de lider pe această piaţă şi o oportunitate de a 
deveni una dintre primele opţiuni ale clienţilor pentru cumpărarea 
de motoare electrice şi aplicaţii ale acestora. Totodată, printre 
rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt şi 
inovarea de produs, inovarea de proces, obținerea unui brevet, 
crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea portofoliului de pro-
duse ale Electroprecizia Electrical Motors.

(Sursa: Saceleanul.ro)
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 ■ Săcelenii şi-au votat la 27 septembrie noii conducători. 
 La alegerile pentru primar, din totalul de 10.296 voturi 
valabil exprimate, Virgil Popa (PSD) a strâns 3969 de voturi, 
adică 38,39%, iar contracandidatul său, Ciprian Sterpu (PNL), 
a fost votat de 3661 de alegători, întrunind  35,55% din voturi. 
Ceilalţi candidaţi prezenţi pe listele de vot au obţinut următoarele 
rezultate: Gellert Geczi (UDMR) – 9,92%; Emil Cseh (USR+) – 
4,29%; Ciprian Niţescu (ADN) – 4,08%; Gheorghe Stoea (PMP) 
– 3,63%;  Aurel Demian (PER) 1,52%; Dan Onaca (Pro-Roma-
nia) 1,38%.
 În ceea ce priveşte alegerile pentru Consiliul Local, lista 
PNL a obţinut 34,52%, fiind urmată de cea a PSD cu 30,01% şi 
cea a UDMR cu puţin peste 12,4%. Ca urmare, acestea sunt cele 
trei formaţiuni politice săcelene care vor forma Consiliul Local 
pentru următoarea perioadă de patru ani. Ele vor ocupa împreună 

cele 19 locuri de consilieri, după cum urmează: PNL – 9 man-
date, PSD – 7 mandate, UDMR – 3 mandate. Celelalte formaţiuni 
politice înscrise pe buletinele de vot (USR+, PMP, ALDE, Pro-
Romania, ADN, PER, PPMT, Partida Romilor şi candidatul inde-
pendent Galiu Munteanu) nu au obţinut suficiente voturi pentru a 
intra în Consiliul Local.
 În ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de votare în 
condiţii de maximă securitate sanitară, impuse de epidemia de 
Covid-19, acestea au fost asigurate de Primărie în toate secţiile 
de votare, care au fost prevăzute cu gel dezinfectant, mănuşi de 
ptotecţie, personal pentru luarea temperaturii. Au fost stabilite şi 
circuitele pentru votarea în siguranţă, astfel încât săcelenii s-au 
putut bucura de cele mai bune condiţii pentru a-şi exercita dreptul 
cetăţenesc. 

(Sursa: Saceleanul.ro, Opinia Saceceleana)

•   •   •

FELICITĂRI ŞI LA CÂT MAI MULTE PREMII, STIMATE DOMNULE PROFESOR!

e face o deosebită bucurie să 
anunţăm pe această cale pe citi-
torii noştri, şi pe toţi săcelenii, 

că distinsul şi valorosul nostru colabora-
tor şi membru al Colectivului de redacţie 
al revistei noastre, domnul Profesor 
Univ. Dr. Ioan Vlad, a primit un foarte 
important premiu din partea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România. Este 
vorba despre premiul “Dimitrie Cantemir 
– 2018. Ştiinţe Istorice şi Arheologice” 
pentru lucrarea Braşovul şi Marea Unire, 
pe care domnul profesor Ioan Vlad a scris-o şi ne-a dăruit-o în 
anul Centenarului.
 Iată că, valoroasa dumisale lucrare s-a impus într-o 
competiţie acerbă şi elevată, în care s-a confruntat cu o producţie 
record de carte de istorie, cum a fost cea din anul 2018. Pledoaria 
domnului Profesor Vlad pentru recunoaşterea Braşovului ca Oraş 
al Marii Uniri, făcută pe baza unei impresionante documentări şi 
a unui volum impresionant de izvoare istorice, a fost asimilată şi 
promovată de un mediu academic exigent, ceea ce sporeşte con-

siderabil valoarea documentară a lucrării 
premiate.
           Ne onorează faptul că revista noastră 
a fost de la început alături de strădaniile 
domnului Profesor Vlad, prefaţând, prin 
materiale publicate apariţia lucrării, ca şi, 
mai apoi, când a semnalat cu entuziasm 
lansarea valoroasei cărţi, ca şi acum, când, 
publică cu regularitate pasaje încântătoare 
din ea. De asemenea, săcelenii au fost 
mereu alături de domnul Profesor, fiind 
mulţi dintre ei prenumeranţi, cititori şi po-

sesori ai cărţii.
 Vrem să transmitem si pe această cale sincerele noastre 
felicitări domnului Profesor Vlad şi să-l asigurăm că ne bucurăm 
din toată inima pentru marele său success, care este, totodată, şi 
un succes al şcolii de istorie braşovene.
 Felicitări şi la cât mai multe premii şi realizări, stimate 
domnule Profesor Vlad!

Redacţia revistei “Plaiuri Săcelene”
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 ■ În data de 30 septembrie a avut loc premiera unui 
foarte interesant şi valoros film documentar realizat de Ser-
viciul Cultură Tradiţională din cadrul Centrului Cultural Redu-
ta din Braşov. Este vorba despre filmul “Povestea porţilor 
mocăneşti”, care surprinde întregul proces prin care este 

realizată o asemenea poartă, de la realizarea stâlpilor, boltei şi 
a şindrilei, până la desăvârşirea migăloaselor elemente traforate.
 Adevărat monument de arhitectură veche săceleană, 
poarta mocănească este un element distinctive al Săcelelor 
de altădată, din păcate trecut în uitare odată cu goanna după
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lexandru Țăruș este fără îndoială cel mai cunoscut 
sportiv născut la Săcele, care practică un joc de echipă.
Născut în anul 1989, Sandu Țăruș este component al 

naționalei României de rugby, fiind probabil cel mai bun jucător 
după anii 90, care a început rugby-ul la Săcele. După ce ani 
de-a rândul Precizia Săcele era un nume recunoscut în rugby-ul 
național, cu participări chiar în primul eșalon, după 1989 rugby-
ul a intrat pe o pantă descendentă în orașul nostru, ca multe alte 
sporturi care fuseseră practicate aici. Chiar dacă echipa de seniori 
s-a desființat, totuși, pasiunea pentru rugby a fost ținută în viață 
datorită unor foști sportivi care au continuat să crească copii și 
juniori. Astăzi, aceștia s-au regrupat sub numele de 
A.S.R Săcele, care continuă să aibă grupe de copii și 
juniori în campionatele regionale și naționale. 
 Alexandru Țăruș este pilierul naționalei 
României, fiind unul dintre cei mai puternici 
jucători din lot. Pentru cei mai puțin obișnuiți cu 
acest sport, pilierul este jucătorul poziţionat în linia 
întâi în grămadă, iar în tușe are rolul de suport, de a 
ridica prinzătorii în margine. De asemenea, are rolul 
de a asigura posesia balonului, în moluri și grămezi 
spontane.
 Alexandru și-a început activitatea la Rug-
by Club Braşov,  “Școala lui Nea Vasile”, cum mai este numit 
acest club, ale carui baze au fost puse de  Vasile Soporan, fost 
jucător înclusiv la Precizia Săcele, și care este unul din cei mai 
importanți descoperitori de talente rugbistice din zonă. Apoi, în 
perioada junioratului, a trecut pe la C.S. Metrorex București, cu 
care a cucerit un titlu de campion naţional. În campionatul intern, 
a evoluat şi la C.S.U. Aurel Vlaicu Arad, înainte de a se alătura 
clubului Timișoara Saracens, echipa cu care a cucerit trei trofee: 
titlul de campion, Cupa României şi Cupa Regelui.

 A fost apoi inclus şi în echipa de dezvoltare 
Lupii București, care evoluează în Challenge Cup.
 În plus, a participat cu echipa naţională la Campionatul 
European U19 din Polonia, respectiv IRB Junior World Trophy, 
în Kenya. Astfel, alături de Stejărei, Alexandru a bifat un titlu 
european în 2008, când, în finală, România a învins Georgia cu 
31-28.
 A debutat pentru naţionala de seniori în iunie 2013, într-
un meci cu Argentina Jaguars, la Cupa Națiunilor IRB. De ase-
menea, a participat la Cupa Mondială de Rugby din 2015. Primul 
transfer internaţional l-a semnat in iunie 2016, pentru două sezoa-

ne, cu echipa franceză Béziers, locul 3, în ProD2, 
eșalonul secund al rugby-ului francez. În 2017, 
Sandu Țăruș a făcut saltul într-unul dintre cele mai 
puternice campionate din Europa, Premiership, sem-
nând un contract pe doi ani, cu echipa engleză Sale 
Sharks. „Alexandru este un transfer bun pentru noi, 
poate juca atât pilier stânga, cât și dreapta, deși este 
specializat pe postul de pilier dreapta. Este un tip 
solid, la 1,85 m si 125 kg şi sunt convins că se va 
integra uşor în echipă”, declara la momentul trans-
ferului Steve Diamond, directorul tehnic al celor de 
la Sale Sharks. Era singurul român care evolua la 

acel moment în Premiership. Evoluțiile sale i-au făcut pe supor-
terii de la Sale Sharks să-l recompenseze cu trofeul „The Selorm 
Kuadey Memorial Award”, care îl desemnează drept „cel mai iubit 
jucător” din echipă. În anul 2018, în luna decembrie, Sandu Țăruș 
a fost desemnat “Cel mai bun jucator român din străinătate”, de 
către Federația Română de Rugby.
 Actualmente Alexandru Țăruș evoluează în prima divizie 
italiană de rugby, la echipa Zebre Rugby Union. 

  Mădălin Iacob

SPORT LA SĂCELE
ALEXANDRU ȚĂRUȘ  - RUGBY

• Sport
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 ■ Pentru că cimitirele de pe raza Municipiului Săcele au 
ajuns la un grad ridicat de ocupare și nu mai există posibilitatea 
extinderii lor, administrația săceleană a început demersurile pen-
tru construirea unui cimitir municipal.
 Acesta va deservi toate confesiunile religioase din mu-
nicipiu și urmează să fie amplasat în prelungirea actualului ci-
mitir de pe strada Târlungului, pe o suprafață de 10 ha. Zona 

respectivă este formată din terenuri agricole, aflate în proprietate 
privată, care urmează să fie expropriate. Contractul pentru reali-
zarea Planul Urbanistic Zonal ”Cimitir Municipal” a fost sem-
nat, în continuare urmând să se treacă la celelalte etape necesare 
realizării investiției. 

(Sursa: Săceleanul.ro)

modernizare cu orice chip, dar  repus astăzi în atenţie de un 
săcelean adevărat, Ştefan Lupu, care a reuşit să readucă la viaţă 
la 10 asemenea porţi, redându-le contemporanilor în întreaga lor 
frumuseţe şi valoare. Cu migală şi talent desăvârşit, dar şi cu o 
dragoste deosebită pentru valorile materiale lăsate moştenire 
de mocanii săceleni, Fane Lupu lucrează în atelierul său din 

Săcele chiar şi porţi noi, unele dintre acestea făcând dovada 
strădaniilor sale în alte localităţi, care se mândresc cu porţile 
făcute cadou de săceleni. O asemenea poartă poate fi admirată 
în oraşul francez Vire, oraş înfrăţit cu Săcelele, dar şi la Codlea, 
aici lângă noi, la Casa Artelor Tradiționale „Neculai Diaconu”.

(Redacţia revistei “Plaiuri Săcelene”)

 ■ Juniorii Ioan Iacob şi Petru Tulban, de la CS Babarun-
ca, au reuşit să câştige şi în acest an titlul de campioni la echipe, 
de data aceasta la categoria M16, în cadrul întrecerilor din Cam-
pionatul Naţional pe echipe la orientare în alergare, organizat la 
Cluj-Napoca, la care au participat peste 300 de concurenţi.
 Sportivii săceleni au mai obţinut medalii şi la Trofeul 
Transylvania Open, prin Andreea Rujoi (locul 1 la F12), Ioan 
Iacob (locul 2 la M16), Petru Tulban (locul 3 la M16), Iuliu 
Dopovecz (locul 1 la M55), Ruxi Dopovecz (locul 3 la F55) şi 
Genţiana Crăciun (locul 3 la F50).

 Câţiva dintre sportivii de la CS Babarunca au obţinut re-
zultate bune şi la întrecerile din cadrul Campionatelor Naţionale 
de Orientare pe MTB, desfăşurate în jud. Harghita. Aici, Andrei 
Dumitrescu a devenit campion naţional la seniori, la categoria 
Medie Distanţă, tot el ocupând un loc 3 la Lungă Distanţă şi un 
loc 3 la ştafeta 2x2, împreună cu juniorul Ioan Iacob. Acesta din 
urmă a mai obţinut un loc 2 şi un loc 3 la U17, iar la categoria 
M40, Dan Gârbovan a câştigat titlul de campion naţional şi Mihai 
Spătariu a obţinut un loc 2.

(Sursa: Info-Săcele)
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.III 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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APEL CĂTRE CREDINCIOȘII DIN SATULUNG!

 Monumentala biserică „Adormirea Maicii Domnului” din Satulungul Săcelelor a împlint anul trecut două veacuri de 
existență, moment aniversar care a oferit multiple prilejuri de bucurie credincioșilor săceleni. Nu doar atunci ne-am bucurat, 
ci de fiecare dată, oricine intră în locașul sfânt în care de două secole mocanii săceleni și urmașii acestora înalță rugăciuni 
către Dumnezeu, Maica Domnului și către sfinți, nu poate să nu admire frumusețea exterioară și interioară a acestuia. Bi-
serica a fost clădită prin jertfelnicia și dragostea mocanilor săceleni și întreținută în acest răstimp de preoții și credincioșii 
care au avut dragoste pentru Casa Domnului. Așa stau lucrurile și astăzi!
 În viața oricărei comunități apar momente deosebite în care este necesar să fie luate măsuri importante și absolut 
necesare. În această situație suntem și noi, preoții și credincioșii de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Satulung-
Săcele. De fiecare dată biserica a beneficiat de sprijinul credincioșilor săi și în fiecare comunitate mare și importantă, cum 
este și cea din Satulung, lucrările mari la locașul de cult s-au făcut în primul rând cu sprijinul credincioșilor. În acest moment 
sunt absolut necesare și urgente două mari lucrări la locașul de cult: SCHIMBAREA ÎNVELITORII ȘI MONTAREA 
UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ PENTRU BISERICĂ. De aceea venim în întâmpinarea dumneavoastră, 
solicitându-vă sprijinul pentru a putea demara aceste lucrări la sfânta biserică. 
 În ședința de Consiliu Parohial din data de 30.09.2020, ținută în sfânta biserică, s-a hotărât începerea acestei acțiuni 
de strângere de fonduri. Donațiile, cum se întâmplă în mod firesc, sunt benevole, iar Consiliul Parohial a hotărât ca pentru 
sumele mai mari donate să fie oferite acte de cinstire, iar donațiile să fie făcute publice.
 Costul total al lucrărilor se ridică la suma de aproximativ 150.000 lei.
 Nădăjduind că respectul față de înaintașii care au lăsat în urma lor această frumoasă mărturie, dragostea față de 
Dumnezeu, față de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea bisericii și a comunității și nu în ultimul rând dra-
gostea față de Biserica lui Hristos, vor avea ecou în sufletele dumneavoastră și veți da curs solicitărilor noastre.
 Încheind cu gândul că doar împreună și călăuziți de harul dumnezeiesc putem face lucrări trainice, rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar pe Maica Domnului să fie mijlocitoare pentru cei care se roagă ei, aici și pretutindeni.
 DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVINTEZE!  

Donaţiile pot fi făcute în contul: 
Parohia Sf. Adormire 1 Satulung-Săcele
cod IBAN RO80RNCB0059163670380001, deschis la BCR Braşov

 Având în vedere faptul că, din respect pentru cititorii noștri, dorim ca revista noastră să apară, în limita posibilităților, la
termenele stabilite, îi rugăm pe colaboratorii noștri să trimită la redacție materialele pe care doresc să le publice până în data de 
întâi ale lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie. Facem această rugăminte deoarece, după aceste date, timpul până la apariția 
fiecărui număr este alocat corectării, tehnoredactării, finalizării machetei electronice și tipăririi.
 Vă mulțumim pentru înțelegere. 

                                                                                                                                              
Colectivul de redacție al revistei “Plaiuri Săcelene”


