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ANUL GEORGE MOROIANU (1870 – 1945)

„LUPTELE DE EMANCIPARE ALE ROMÂNILOR
DIN ARDEAL ÎN LUMINĂ EUROPEANĂ” 1 

(Fragmente, Partea I)
de George Moroianu

Memoriei martirilor-eroi ai neamului
nostru de pretutindeni şi de totdeauna
cari prin suferinţele lor milenare şi mulţi
prin sacrificiul sfânt al vieţii lor, au 
pregătit şi înfăptuit unirea tuturor Românilor

r fi foarte greu de a expune în câte-
va pagini toate suferinţele, toate 
adevăratele torturi şi umilinţele de tot 

felul pe care le-au îndurat Românii din Ardeal în decursul veacu-
rilor. Având conştiinţa vie că erau descendenţi ai coloniştilor ro-
mani aduşi pe aceste meleaguri de Traian, ei au suportat toate 
mizeriile celor 18 veacuri câte s-au scurs de la întemeiere, cu un 
stoicism demn de neamul nostru. În adevăr, copleşiţi de atâtea du-
reri şi nenorociri, ei nu şi-au uitat niciodată nobila origine romană, 
nu şi-au uitat nici limba, nici tradiţiile, nici legea, nici drepturile 
sacre moştenire legitimă de la strămoşii cari au spus, acum o mie 
de ani barbarilor, cari au făcut incursiune pe pământul nostru: Ter-
ram autem quam a nostra gratia retivit nullatemus concedimus 
nobis viventibus2. 
 În primele timpuri când Ungurii şi, mai târziu, Saşii 
s-au aşezat în Transilvania, ei s-au grăbit să facă împreună cauză 
comună împotriva locuitorilor autohtoni ai ţării, adică a noastră, 
a Românilor, astfel încetul cu încetul, prin intrigile cele mai rafi-
nate, Românii fură despoiaţi de drepturile lor politice şi civile şi 
reduşi la o stare de adevărată sclavie. Pentru a scăpa de această 
situaţie insuportabilă, ei s-au răsculat împotriva stăpânitorilor lor 
unguri, săcui şi saşi prin revoluţia sângeroasă din 1437 şi prin 
cea din 1514, în care fiind înfrânţi, o eră nouă, şi mai crudă, a în-
ceput pentru biata noastră naţie, împotriva căreia Ungurii şi Saşii, 
împreună şi cu Săcuii, au urzit atunci una din cele mai vaste şi 
mai blestemate conspiraţii de care aminteşte istoria, în scopul de 
a oprima şi a distruge cu totul neamul românesc. Nu putem numi 
altfel acel act de diabolică alianţă din 2 Februarie 1438.3

 Această conspiraţie infernală contra poporului român se 
numea Uniunea celor trei naţiuni şi ea a alcătuit baza constituţiei 
politice şi sociale a Transilvaniei până în 1848. Şi cele trei naţii 
conjurate, cum am văzut, împotriva naţiei noastre, îşi reînnoiau 
în fiecare an jurământul lor de solidaritate şi fidelitate pentru a ne 
menţine pe noi şi pe mai departe în această stare deplorabilă; şi 
fiecare an, fiecare zi care treceau, ne făceau pe noi, Românii, să 
simţim tot mai multe şi mai intense atrocităţi din partea regimului 
feudal la care ne supuseră stăpânitorii noştri.
 În urma acestei conjuraţii, teritoriul Ardealului a fost 
împărţit în trei părţi numite: teritorii ale Ungurilor sau nobililor 
(căci principiul fundamental al legii maghiare este cuprins în 
această axiomă: Nobilitas hungarica est), teritorii ale Săcuilor 
sau Sechelilor şi teritoriile Saşilor, numite şi fundus regius, căci 
când Ungurii au invadat Ardealul, Banatul şi celelalte provincii 
româneşti din fosta Ungarie, au găsit aici State bine organizate, 
cu principi români în fruntea lor, cu populaţia liberă şi prosperă.
 În felul acesta, naţia noastră, care forma marea majori-
tate a locuitorilor Ardealului, a fost exclusă de la orice teritoriu 
propriu şi aservită sistemului feudal.
 Cu toată inferioritatea lor numerică, cele naţiuni aliate şi 
solidare (Maghiarii, Saşii şi Săcuii) compuneau acum ele singure 
ţara legală, guvernul şi dieta şi ele singure erau recunoscute ca 
privilegiate. Mai mult încă, legile Ardealului nu recunoşteau ca 

confesiuni recepte, care adică să se bucure de toate drepturile în 
Stat, decât cele patru religii: catolică, calvină, luterană şi unitară, 
ale celor trei naţii conjurate, pe când religia creştină ortodoxă a 
Românilor era nerecunoscută, persecutată şi numai tolerată.
 Iată, mai departe, ce spuneau legile (aşa numitele appro-
batae de la 1653), pe care inamicii Românilor le făuriră împotriva 
noastră: «Românii sunt numai toleraţi provizoriu (pro tempore) în 
această ţară, atâta timp cât aceasta va fi pe placul principelui dom-
nitor sau al nobililor». Şi în mai multe articole următoare rușinea 
şi dispreţul sunt erijate în lege. Într-un articol al approbatelor 
preoţii români sunt gratificaţi cu numele de tâlhari. Iar prin alte 
articole ale acestor legi se interzicea Românilor de a purta arme, 
de a poseda cai, de a purta cisme, pantaloni de postav, pălării în 
preţ de un fiorin, precum şi cămăşi din pânză fină etc.”
 (...) „Cu toate că naţia noastră fusese secătuită şi 
încovoiată de asprul regim feudal, care am văzut mai sus cum 
se înstăpânise asupră-i, ea a avut încă destule forţe latente, care 
i-au permis să se ridice la 1784 în formidabila revoluţie a lui 
Horia, ceea ce a fost ca o protestare vie, reînnoită, a majorităţii 
populaţiei Ardealului, de origine română, împotriva nemiloasei şi 
îndelungatei exploatări a veneticilor, cari se substituiseră dreptu-
rilor ei. Pri această revoluţie a sa, care cuprinsese o parte mare a 
Ardealului, ţărănimea română ţintia, pe de o parte să scuture jugul 
sclaviei feudale şi să ajungă în proprietatea pământului, pe care-
l frământase de veacuri cu sudoarea feţii sale şi cu sângele lui, 
iar pe de altă parte voia această ţărănime să ajungă la libertatea 
naţională, să scuture jugul sclaviei politice.
 Faima revoluţiei lui Horia, cu toate că mijloacele de 
circulaţie a ideilor şi faptelor erau pe atunci dificile, totuşi a 
pătruns repede în toată Europa şi a fost înfăţişată şi judecată în 
diferite chipuri. Faima acestei sângeroase revoluţii din Transil-
vania se vede şi din diferitele stampe şi gravuri apărute atunci în 
diferite centre europene şi care înfăţişau pe Horia şi pe tovarăşul 
său Cloşca în diferite chipuri, mai mult sau mai puţin reale.” 
 (...) „Asupra filozofilor francezi de la finele veacului al 
XVIII-lea revoluţia lui Horia şi soarta nefericită ce a avut-o acesta 
şi poporul nostru au făcut profundă impresie.
 Aşa se explică scrisoarea unui apărător al poporului 
către împăratul Iosif al II-lea (Seconde lettre dʼun défensseur du 
peuple à lʼempereur Joseph II sur la révolte des Valaches), care 
discută în fond dreptul poporului oprimat de a se revolta. Acest 
document este cu atât mai important pentru noi, Românii, că el ne 
înfăţişează părerile lumii literare şi ale filozofilor din Apus despre 
împrejurările în care a isbucnit revoluţia lui Horia din 1784 în 
Transilvania.  
 În această scrisoare datată din Dublin (Irlanda) şi tipărită

(...)„A

1 Preluat din lucrarea Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, 1918-1928, vol. 
III, Ed. „Cultura Naţională”, Bucureşti, 1929, p 1397-1482
2 Răspunsul lui Menumoruth, duce al Românilor, dat lui Arpad, ducele Maghiarilor, 
când acesta a invadat cu hoardele sale plaiurile noastre.
3 A se vedea aceste amănunte istorice ale vremii de care vorbim în cartea lui Al. Papiu 
Ilarian Istoria românilor din Dacia Superioară, Viena 1852, Tom 1, pag. 31 şi urm.
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tot acolo, filozoful anonim spune împăratului:
 «Vin la o chestiune care s-a născut din faimoasa revoluţie 
a Românilor, al căror căpitan, Horia, a făcut atâta zgomot prin 
ziare. Astăzi revoluţia s-a risipit şi acest nefericit, dimpreună cu 
câţiva complici ai săi, au expirat sub torturi. Eu voiesc să exa-
minez aici dacă supliciul acesta a fost just. Această analiză mă 
duce la examinarea chestiunii generale. Au principii dreptul să 
pedepsească pe cei revoltaţi? Şi dacă-l au, trebuie să aplice asu-
pra lor pedeapsa cu moartea? Le trebuie oare să inventeze în 
acest scop suplicii rafinate?»”
 (...) „Una din cele mai însemnate acţiuni politice ale 
Românilor Transilvăneni, săvârşită în epoca premergătoare 
deşteptării noastre naţionale şi care a fost influenţată de revoluţia 
lui Horia şi de revoluţia franceză, a fost demersul celor doi epis-
copi români Bob şi Gherasim Adamovici pe lângă împăratul 

(Leopold al II-lea) din Viena, la 1790, 
în scopul de a revendica drepturile ce 
se cuveneau Românilor din Transilvania 
(Supplex Libellus Valachorum – N.R.) . 
În această suplică a Românilor ardeleni, 
în acest prim memorand, care a precedat 
exact cu 100 de ani faimosul memorand 
al Partidului Naţional Român, prezentat 
în Maiu 1892 împăratului Francisc Iosif 
de delegaţia celor trei sute de Români 
condusă de Dr. Ion Raţiu, erau preci-
zate toate dorinţele, toate pretenţiile 

Românilor din Ardeal, întemeiate pe cele mai nerăsturnabile 
drepturi istorice.
  Suplica aceasta, foarte bine şi frumos compusă, de o 
mare temeinicie în fond şi «de o frumuseţe rară în formă», cum 
spunea d-l T. Păcăţianu în a sa Cartea de aur, care o publică în 
întregime şi din care reproducem câteva pasagii, spre a pune 
sub ochii generaţiei de azi şi sub ochii streinătăţii felul demn şi 
hotărât cum strămoşii noştri ştiau să aprere drepturile neamului 
nostru, a fost adresată împăratului Leopold al II-lea şi primită de 
acesta, se spune cu destulă bunăvoinţă. Împăratul a trimis suplica 
Staturilor din Ardeal (Dieta) cu ordin strict ca să ţină socoteală de 
drepturile Românilor, atât de convingător exprimate în ea. Numai 
că împăratul era prea departe de Ardeal, şi acesta de Viena, astfel 
că feudalii unguri n-au ţinut de loc sau prea puţin socoteală de 
ordinele monarhului..
 Dăm câteva pasagii din acest extrem de interesant me-
morand, prin care episcopii celor două biserici româneşti, cu mult 
curaj, se adresează astfel împăratului:
 «Divule Cesar Auguste!
 Cum scopul suprem şi intenţiunea cea mai justă a 
Majestăţii Voastre în guvernarea acestui imperiu este ca peste tot 
atât drepturile omeneşti cât şi cele civile să se extindă întocmai 
asupra tuturor membrilor cari compun societatea şi o susţin cu 
jertfele lor de sânge şi de avere şi nici o parte a cetăţenilor să nu 
se încumete a despoia pe ceilalţi de drepturile lor şi a-i oprima. 
Drept aceea, naţiunea română din Marele principat al Transil-
vaniei vine prin această carte de cerere publică înaintea tronului 
Majestăţii Voastre, spre a se ruga cu tot dinadinsul ca să i se redee 
drepturile vechi, care aparţin în mod esenţial fiecărui cetăţean şi 
de care ea a fost despuiată în secolul trecut fără nicio dreptate, 
numai prin răutatea sorţii acelor vremuri, după cum îndată se va 
arăta.
 Naţiunea Română este astăzi cea mai veche între toate 
naţiunile din Transilvania, fiindcă îşi deduce originea de la coloni-
ile romane pe care le-a întemeiat în Dacia împăratul Traian la în-
ceputul secolului al II-lea, ducând acolo adeseori un număr foarte 
mare de ostaşi veterani în scopul de a-şi asigura provincia. (...)
 Drept aceea, naţiunea română rugătoare şi umilită se 

apropie de tronul Majestăţii Voastre, rugându-vă şi cerând cu 
cuvenită veneraţiune şi supunere următoarele:
 1. Ca numirile odioase şi pline de înjosire ca: toleranţă, 
admişi, neprimiţi între staturi şi altele ca acestea4, care s-au dat 
naţiunii române, fără nici un drept, deacum înainte să se retragă 
şi să se şteargă ca nişte numiri nevrednice şi injurioase. Astfel, 
prin îndurarea Majestăţii Voastre Sacratissime, naţiunea română 
renăscută să fie reaşezată în folosinţa tuturor drepturilor politice 
şi civile.
 2. Naţiunii române să i se restituie între naţiunile politice 
locul pe care l-a avut mai înainte după testimoniul citat mai sus, 
al Conventului prea curatei Fecioarei Maria din Cluj Mănăştur 
(1437).
 3. Clerul acestei naţiuni credincios bisericii orien-
tale, fără deosebire dacă consimte întru toate sau nu cu biserica 
apuseană, deasemenea şi plebea, atât cea orăşenească cât şi cea 
ţărănească, să se considere, să se trateze în acelaş mod şi să se 
împărtăşească de aceleaşi beneficii ca şi clerul, nobilimea şi ple-
bea naţiunilor care constituiesc sistemul uniunii celor trei naţiuni.
 4. La numirile şi alegerile de funcţionari să se observe o 
justă consideraţie faţă de Români, numindu-se şi din sânul lor în 
mod proporţional.
 5. Comitatele, scaunele, districtele şi comunităţile 
orăşeneşti în care Românii sunt în majoritate, să se numească 
cu numiri româneşti şi să se cerceteze ca toţi locuitorii Princi-
patului Transilvaniei, fără nici o deosebire de naţiune ori credinţă 
religioasă, să se bucure fiecare, după starea şi condiţia lor, de 
aceleaşi libertăţi şi beneficii şi trebuie să se suporte după măsura 
puterilor sale aceleaşi greutăţi şi aceleaşi sarcini.»
 (...) „La toate aceste uriaşe sforţări trebuiesc adăugate, 
ca unele care ocupă un loc aparte în istoria de emancipare a 
Românilor ardeleni, şi acelea făcute cu o stăruinţă şi o energie 
neînfrântă de marele episcop al Bisericii Greco-Catolice Ion 
Inocenţiu Micu Clain în prima jumătate a secolului al XVIII-
lea, curând după unirea cu Roma a unei părţi a Românilor ar-
deleni. Această distinsă personalitate românească a intervenit de 
nenumărate ori, fie în scris, fie personal, la împăratul Leopold 
I, insistând nu numai să se dea Românilor uniţi cu Roma toate 
drepturile şi privilegiile ce li se promiseseră când ei au făcut acel 
mare pas politic şi religios care ne-a împărţit naţia în două, dar 
el, în aceste intervenţii ale sale la Curtea imperială, susţinea tot-
deauna dreptul ce-l aveau toţi Românii din Ardeal la emanciparea 
lor politică şi naţională, fără deosebire de confesiune. Iată ce a 
îndrăznit să spună o dată împăratului:
 «Noi Românii suntem stăpâni prin moştenire ai acestei 
ţări...din epoca lui Traian şi noi avem domenii şi sate întregi care 
ne aparţin de drept. Am fost striviţi sub povara greutăţilor de tot 
felul şi prin împilările milenare la care ne-au supus cei mai puter-
nici decât noi. Naţiunea noastră nu este mai prejos decât celelalte 
neamuri conlocuitoare în ce priveşte virtutea ştiinţei şi priceperea 
în treburile Statului». Şi altădată: «Naţiunea Română e cea mai 
numeroasă pe acest pământ al Transilvaniei».
 (...) „A venit apoi revoluţia de la 1848, când Românii 
ardeleni s-au adunat pe Câmpul Libertăţii dela Blaj într-un număr 
impunător de peste 40.000 de oameni, ţărani şi intelectuali, între 
cari mult tineret universitar, sub conducerea celor doi episcopi ai 
lor: ortodoxul Şaguna şi unitul Lemény, cel dintâiu jucând un rol 
politic de seamă nu numai în revoluţia din 1848, ci şi în cei 25 de 
ani următori în istoria politică, religioasă şi culturală a Românilor 
din Transilvania, ca unul care avea o mare trecere la Curtea 
împărătească de la Viena, în care timp el a fost şi preşedinte al 
Partidului Naţional Român. Şaguna a câştigat o mulţime de drep-
turi pentru Români şi fără îndoială că cel mai mare act al păstoririi

4 Cuprinse în legile Approbatae amintite mai sus
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lui a fost recâştigarea vechei Mitropolii a Românilor ortodocşi din 
Transilvania şi Ungaria, al cărei prim mitropolit a fost numit el, 
precum şi Statutul Organic al Bisericii sale, pe care reuşise să-l 
încadreze în legile fundamentale ale Ungariei.
 Adevăratul îndrumător naţional şi politic, adevăratul 
creator al doctrinei mântuitoare a neamului în această istorică 
adunare de la Blaj, care a precedat ultima revoluţie sângeroasă 
a Românilor transilvăneni, a fost Simeon Bărnuţiu, distins jurist, 
patriot înflăcărat şi mare orator politic, care a rostit în această 
împrejurare un discurs clasic, în care au fost 
admirabil precizate drepturile Românilor la o 
viaţă liberă şi hotărârea nestrămutată de a-şi 
cuceri, chiar cu preţul sângelui lor, aceste 
drepturi.
 Acest discurs al lui Bărnuţiu cu-
prindea în esenţă şi programul Partidului 
Naţional Român din Transilvania şi Un-
garia căci acest partid s-a născut oarecum 
din revoluţia anului 1848, având la baza 
lui ideologia lui Bărnuţiu. Partidul Naţional 
Român a continuat apoi cu dârzenie lupta de 
emancipare a poporului român din Transilva-
nia, având ca prim preşedinte pe marele arhiepiscop şi mitropolit 
Andrei Şaguna, douzeci şi cinci de ani, apoi, pentru un timp mai 
scurt, pe Elie Măcelaru, pe discipolul lui Şaguna, arhimandritul 
Nicolae Popea, vicarul ortodox general al Ardealului, devenit 
mai târziu Episcop al Caransebeşului şi membru al Academiei 
Române, apoi pe George Bariţiu şi pe Vincenţiu Babeş şi, câtva 
timp, pe Partenie Cosma, cărora le-a urmat, la 1890, neuitatul Dr. 
Ion Raţiu sub a cărui conducere s-a prezentat împăratului din Vi-
ena faimosul Memorand al transilvănenilor şi a avut loc marele 
proces politic (Maiu 1894) al Românilor ardeleni, cunoscut sub 
numele de procesul Memorandului. Urmaşul Dr. Raţiu (mort în 
1902) la prezidenţia partidului a fost venerabilul George Pop de 
Băseşti, care a prezidat la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, uni-
rea Ardealului cu patria mamă. Urmaşul lui Pop de Băseşti este 
d-l Iuliu Maniu, eminentul om de Stat, şef al Partidului Naţional 
Ţărănesc şi preşedintele actual al Consiliului de Miniştri, care a 
jucat un rol proeminent în politica Românilor ardeleni în ultimii 
treizeci de ani.
 În definitiv, Românii din Ardeal şi Ungaria, ca organizaţie 
aparte în sânul Statului Ungar, ca partid politic, n-au venit în con-
tact mai direct cu cercurile politice şi intelectuale din Europa 
apuseană decât numai de vreo douăzeci de ani încoace. Anume, 
puţini mai ştiu poate că conferinţa Partidului Naţional Român, 
ţinută la Sibiu, în 1881, care a făcut să fie votat programul par-
tidului – având în frunte autonomia Ardealului – a mai hotărât şi 
publicarea unui memorand în limba franceză, care a şi apărut doi 

ani mai târziu, în 1883, la Paris, în librăria E. Dentu.
 Memorandul acesta era destinat să lumineze opinia 
publică occidentală în privinţa suferinţelor seculare şi aspiraţiilor 
naţionale şi politice ale neamului românesc dintre Tisa şi Carpaţi. 
El constituie prima publicaţie de acest fel, destinată străinătăţii 
şi emanând de la o organizaţie politică românească din provin-
ciile române ale Vechii Ungarii, chiar de la cea mai puternică 
organizaţie, căci Partidul Naţional Român cuprindea pe toţi 
Românii din Transilvania şi Ungaria.
 Acest memorand publicat în Franţa avea mai ales 
destimaţia să lămurească pe fraţii noştri din Occident nu numai
despre tratamentul vitreg (multe veacuri chiar barbar) la care fusese 
supus de sute de ani poporul românesc dintre Tisa şi Carpaţi, dar, 
mai ales, voia Partidul Naţional Român, prin acest memorand al 
său, să mai facă cunoscută streinătăţii şi doctrina politică de care era 
călăuzit, precum şi aspiraţiile de renaştere şi de libertate naţională 
ale naţiunii noastre din acele provincii subjugate Ungurilor.”
 (...) „Desigur că acest document politic a avut o influenţă 
favorabilă în cercurile apusene în care el a fost răspândit, în ce 
priveşte cunoaşterea adevăratei situaţii a poporului român din 
ţările Coroanei ungare.
 Acestui memorand i-au urmat, câţiva ani mai târziu, 
alte două documente politice extrem de interesante şi anume: 
Memoriul Studenţilor Universitari din Iaşi şi Bucureşti, apărut 
în 1890, adresat universităţilor streine, precum şi la numeroşi in-
telectuali şi oameni politici europeni. Memoriul înfăţişază situaţia 
insuportabilă, din toate punctele de vedere, pe care guvernele Un-
gariei o făcuseră Românilor de sub dominaţia lor.
 Un răspuns superficial şi ale cărui argumente nu aveau 
nici o consistenţă, a fost făcut de tinerimea universitară maghiară 
în 1891. La memoriul unguresc a răspuns, un an mai târziu, tine-
rimea universitară română din Transilvania şi Ungaria, publicând 
în 1892, în limbile română, franceză, engleză, germană şi italiană 
faimoasa Replică. Această Replică a fost scrisă cu un admirabil 
simţ politic şi cu o metodă de documentare  (bazată pe legi şi date 
statistice autentice) de o soliditate unică în felul ei, pe care nici 
un om de bună credinţă n-a putut-o desminţi niciodată. Această 
scriere politică al cărei principal autor a fost mult regretatul om 
şi scriitor politic Aurel C. Popovici (mort în 1917 la Geneva), 
condamnat pentru această scriere la patru ani de închisoare, a fost 
cel mai formidabil, mai bine redactat şi documentat act de acu-
zare al poporului român din Ardeal împotriva regimurilor politice 
care l-au asuprit şi nedreptăţit de veacuri. Replica şi Memoriul 
studenţilor din Iaşi şi Bucureşti, care a precedat-o, au făcut o 
impresie profundă în toate cercurile politice intelectuale streine, 
unde ele au fost răspândite.”

(continuarea, în numărul viitor al revistei noastre)

Simion Bărnuțiu
(1808 – 1864)

DOVEZI ALE CONTRIBUŢIEI MOCANILOR LA FĂURIREA
UNITĂȚII ROMÂNEȘTI MEDIEVALE

- Partea II -

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

ocanii – ”urzitorii hotarului României Mari de azi, 
descălecătorii de țară în pragul mării”
Astfel definea un ministru al instrucțiunii publice, la 

semicentenarul din 1928 al revenirii Dobrogei în componența 
statului român, rolul național al mocanilor oieri transilvani la 
scara istoriei și a spațiului românesc. Iar istoricul și economistul 

Ion I. Ghelasse îi considera pe mocanii bârsani „element admira-
bil de unitate și expansiune națională, economică, chiar și în afară 
de pământul nostru etnic”, cu o contribuție „la susținerea zilnică a 
raporturilor între români”1 atât cei supuși imperiului austriac, cât

M
1 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 22.
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și cei liberi din Principate sau România modernă.
 Gh. Vâlsan crede că păstorul ardelean, încă din vrem-
uri tulburi și fără să cunoască realizările trecutului, a anticipat 
„aspirațiile naționale românești”, „a croit hotarul statului”, 
care trebuia să-i cuprindă tot neamul într-un viitor glorios. 
Prin păstoritul lui transhumant, el „a urzit și a întărit unitatea 
națională”, demonstrând că nici Carpații, nici Dunărea •„nu sunt 
o piedică etnică” și că societatea românească trebuie să-și rezume 
dezvoltarea armonioasă „pe țărmurile cât mai întinse ale mării”. 
Mai mult, prin așezarea mocanilor din vechime pe malurile mării, 
prin „botezul românesc” pe care l-au dat multor așezări apropi-
ate mării, mocanii au „repetat istoria naturală și ne-am creat din 
nou drepturi asupra atâtor ținuturi disputate de vecinii veniți mai 
târziu”2.
 Peste toate aceste misiuni istorice naționale ale mo-
canilor oieri, rezultatele din păstoritul lor transhumant, vocația 
națională a acestor „descălecători de țară” i-a făcut să treacă de la 
viața de păstor către alte ocupații, uzând de virtuțile cu care ve-
neau din Ardeal: „toată stăruința, toată dârzenia, toată cumpătarea, 
toată credința în Dumnezeu, tot curajul de a înfrunta viața” și 
astfel îi vom regăsi pe mocanii oieri: 1. agricultori colonizatori ai 
câmpiilor din Bărăgan și Dobrogea; 2. negustori harnici, cinstiți 
și consecvenți; 3. ctitori și donatori de lăcașuri sfinte; 4. purtători 
de cărți și de artă; 5. răspânditori și întăritori ai românismului 
peste hotarele țării lor3.
 Bărăganul, stepa răsăriteană a Munteniei, cu județele 
Ialomița, Brăila, Buzău, Râmnicu Sărat și parte din Ilfov, până 
pe la 1850, era cel mai depopulat ținut al țării, o lume a ierburilor 
înalte, cu drumuri mai mari sau poteci care duceau la Dunăre, 
cu hanuri la răspântii, conacuri sau colibe ciobănești, devenite 
mai târziu sate, cruci și puțuri ca semne ale trecerii oierilor ar-
deleni. Toată toponimia acestor locuri și însemne amintește de 
circulația păstorilor ardeleni: movile, puțuri, văi, bălți, târle de-
venite cătune și sate, toate având denumiri ardelenești. Mocanii 
cu oile lor populau toată întinderea Bărăganului și, în timp, au 
început să cumpere și să ia în arendă moșii întregi, pe care apoi 
au început să le lucreze „cu toată priceperea, munca fără preget 
și sârguința, ce nu se găsesc ușor la alte clase. Este ceva superb 
în sublimele lor avânturi, în amorul lor propriu de a învinge și de 
a-și lărgi personalitatea”4, spunea istoricul I. Nistor.

 Dacă timp de secole oieritul a valorificat prin pășunat 
o însemnată parte a teritoriului locuit de români, la munte și la 
șes, „o fază întreagă din evoluția economică a poporului nost-
ru”, în cursul secolului al XIX-lea confruntarea între păstorit și 
agricultură instalează primatul agriculturii. Turmele au trebuit 
să se retragă din fața plugului, agricultura punând tot mai mult 
stăpânire pe terenurile care odinioară hrăneau nenumăratele 
turme ale oierilor ardeleni.
 Mocanii ardeleni n-au rămas în „toropeala” lor pastorală 
în materie de gândire economică, au dovedit inițiativă de 
întreprinzători, au receptat  progresele economice, de civilizație 
agricolă, de tehnologie adecvată atât valorificării bogățiilor din 

munți, cât și a șesurilor de la poalele munților. Un timp au mers în 
paralel economia de oi cu agricultura, situând agricultura pe prim 
plan. Factorii care au favorizat transformarea oierilor în agricultori 
au fost: prețul mic al pământului, calitatea lui superioară, celebrul 
cernoziom al Bărăganului; rentabilitatea lui mare și folosirea lui 
atât pentru agricultură cât și pentru pășunat, pe anotimpuri; apoi, 
plasamentul rentabil al disponibilului de capital financiar pe care-
l aveau mocanii din rentabilitatea recunoscută a economiei de oi. 
Mocanii cu bani au ales pământurile cele mai rentabile, apropiate 
si „suhaturilor” pentru pășune, mai ales în Bărăgan și Dobrogea. 
Prin achiziționarea de moșii, oierii mocani au „făcut și un bine 
național”, cumpărând sau arendând moșii „din mâinile grecilor 
și a altor străini plantați economicește pe câmpiile mănoase ale 
țării”5.
 Transformarea păstorilor în agricultori prin cumpărarea 
sau arendarea de pământ a însemnat și mutarea familiilor din Ar-
deal în Câmpia Română, unde se stabilesc definitiv, își întemeiază 
gospodării agricole moderne, cu inventare agricole din cele mai 
perfecționate și hotărâți „să sfințească locul” noilor lor așezări. 
În scurt timp, întinderi vaste de stepă din Bărăgan și Dobrogea, 
pustiite și sălbăticite, „grație mocanului harnic, priceput, perse-
verent și cu avânt și dragoste de a-și afirma personalitatea, au 
fost transformate în adevărate grânare ale țării românești”6. Stilul 
performant din oierit se regăsea și-n felul de a face agricultură: 
pe exploatații mari, cu investiții însemnate, cu mijloace tehnice 
comparabile cu cele din țările dezvoltate etc.
 Menținerea în parale și a turmelor de oi, în același ci-
clu pastoral transhumant,,a asigurat mocanilor agricultori, chiar 
și ajunși latifundiari, capitalurile necesare marilor investiții din 
primii ani ai producției agricole, cât și lâna și produsele lactate 
necesare lucrătorilor agricoli”.
 În scurt timp, rentabilitatea sporită a agriculturii a per-
mis mocanilor să exporte cereale în țări europene ca Germania, 
Anglia etc. și să concureze pe diverse piețe cu agricultori cu 
tradiție. Calitatea deosebită a pământului, dar și calitățile, hărnicia 
și chibzuința mocanului agricultor au făcut ca acesta să producă 
dublu sau triplu față de agricultorul din Țara Bârsei.
 În comercializarea cerealelor, pentru a menține prețul, 
mocanii agricultori nu lucrau cu intermediari, au luat contact di-
rect cu casele comerciale din străinătate, și-au construit depozite 
moderne în apropierea gărilor, așteptau conjunctura favorabilă a 
pieței și livrau cerealele la preț bun.
  „În exploatarea agricolă, mocanul agricultor a făcut 
în Țara Românească o adevărată și reală operă economică 
națională, culturală și socială,…prosperitatea economică a mo-
canului agricultor confundându-se cu prosperitatea economică 
a țării!!!7 Sau cum spunea profesorul universitar I. Simionescu, 
„mocanii”, apostolii muncii, de la nomadismul pastoral au ajuns 
la stabilitatea agricolă, iar ciobanul… a devenit plugarul harnic, 
gospodar, așezat și econom. Mocanul este acela care a transfor-
mat în bani iarba vastelor câmpii în Dobrogea și Bărăgan și care 
a umplut cu aur casa statului”8.
 Rolul social, cultural și spiritual al mocanilor in șesurile 
Munteniei a fost de asemenea unul național. În Bărăgan și Dobro-
gea ei au găsit pe țăranii cojani într-o situație deplorabilă: majori-
tatea erau analfabeți, lipsiți de sentimentul credinței, al contactului 
social, locuiau în bordeie sau case primitive, cu o singură încă-

2 Gh. Vâlsan, „Mocanii din Dobrogea”, în „Analele Dobrogei”, anul IX, vol. I și Gh. 
Vâlsan, în „Drepturi române și bulgare în Dobrogea” în „Neamul Românesc”, nr. 
172-175,  iunie 1928.
3 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 39.
4 Dr. Ioan Nistor, „Emigrațiunile de peste munți”, p. 103
5 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 96.
6 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 97.
7 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 98.
8 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 39.
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pere pentru toți membrii familiei, într-o adevărată promiscuita-
te, nu aveau pământ sau vite, se hrăneau prost și sumar, bolile-i 
decimau, se îmbrăcau foarte sărăcăcios, dormeau fără așternut, 
mămăliga de mei și ardeiul erau alimentația de bază, proprietarii 
de pământ străini îi exploatau în chip barbar și neuman, anga-
jându-i cu tot satul pe prețuri de batjocură, la strâmtoare – iarna 
pentru vara viitoare.
 Venind în contact cu mocanii, care erau oameni de 
biserică, cu ceva carte, printre ei neexistând analfabeți, cu o 
viață socială superioară, cu o conștiință de sine și de cetățean, 
cu pregătire școlară și socială, cu familii și gospodării model 
în satul lor din Ardeal, cu o viață îndestulată și trai bun, țăranul 
din Bărăgan sau Dobrogea a început să se dezmeticească, să-și 
dea seama de existența lui socială, de drepturile și nevoile lui 
ca cetățean pe pământ românesc. Mocanul sociabil și generos 
îl îndeamnă pe „cojan” „spre căi bune și sănătoase, îl învață să 
iasă din întunerecul și toropeala inerției”, îl îndeamnă și-l ajută să 
muncească după rânduielile din Ardeal și priceperea mocanului, 
cu unelte și mijloace tehnice productive, îl învață să fie cu credință 
în Dumnezeu, să se asocieze în lucrarea pământului, să-l lucreze 
rațional și după reguli tehnice moderne. Îl învață să se îmbrace și 
alimenteze bine, să ducă o viață socială demnă. Când acești țărani 
au devenit lucrători pe moșiile cumpărate sau arendate de mocani, 
influența educativă și formativă s-a exercitat nemijlocit și cu atât 
mai benefic9.

 În plan cultural, mocanii, în  peregrinările lor, erau 
purtătorii și difuzorii culturii românești, ai cântecelor naționale, 
ai limbii și ai sufletului românesc. Ca proprietari de pământ, mo-
canii îi îndeamnă pe lucrătorii lor „cojani” să urmeze o școală, să 
meargă la biserică, le fac însemnate donații  pentru construirea 
de școli și biserici, pentru munca lor la câmp îi plătesc cinstit și 
corect, le dau aconturi ca să-și construiască case igienice, îi învață 
să lucreze pământul rațional. Toate acestea produc o schimbare și 
o ameliorare radicală a vieții economice a țăranului.
 Totodată oierii au dus din Ardeal „în Țară durerile și 
necazurile lor de ordin economic și cultural” și le împărtășeau 
fraților din sud și est. Apoi duceau în Ardeal din „Țara bună a 
fraților noștri mulțime de cărți bisericești”10 , cu care sporeau 
credința în Dumnezeu și nădejdea în viitorul luminos al neamu-
lui, spunea G. Moroianu. Venind din Transilvania românească, 
dominată de secole de străini, unde românii erau doar o națiune 
tolerată, dar unde lupta de eliberare națională luase amploare și 
forme variate, unde dorința de eliberare și unire era clar exprimată 
pe diferite căi, oierii mocani aduceau cu ei convingerea și nădejdea 
că „neamul acesta românesc al nostru, pe care destinul l-a așezat 
între Dunăre, Tisa, Carpați și Nistru, va trebui să se închege într-o 
zi într-o sigură nație mare și puternica”.11 
 Multiplele realizări economice, sociale și naționale ale 
oierilor mocani se bazau pe rentabilitatea păstoritului lor, ade-
sea impresionantă. Sașii și ungurii, care n-aveau nici o legătură 
cu păstoritul transhumant, îi invidiau, îi subestimau și chiar îi 
desconsiderau, numind-i nomazi sau seminomazi, deci apropiați 

țiganilor.
 În realitate însă, mocanii oieri, preocupați și de 
agricultură și de comerț, erau pe la jumătatea secolului XIX-
lea „fruntașii vieții economice”, cum îi numea „Gazeta Transil-
vaniei”,  într-un articol din 1850. Se aprecia în articol că Ardealul 
avea în pricipate la pășunat sute de mii „de vite mari și peste 
2.000.000 de oi bârsane și țigăi. Socotind prețul unei vite mari sau 
a unui cal minim 50 florini și oaia la 5 florini, rezultă un capital de 
45-50 milioane de florini12 sau 40-50 milioane de lei.
 Pentru aceste animale fiecare mocan plătea statului 
austriac o jumătate de florin pentru o oaie și 12 creițari argint 
pentru o vită drept impozit, ceea ce înseamnă un venit anual de 
80.000 florini de argint. La aceasta se adaugă vama plătită pentru 
surplusul de produse animaliere și alte mărfuri aduse de oieri în 
țară, adică în Transilvania, precum și pentru mărfurile pe care le 
duc în Principate. Astea mai adaugă un venit de 40.000 florini 
argint statului austriac. Mocanii mai aduceau anual la Brașov 
circa 10.000.000 funți lână pentru manufacturile de aici. Se mai 
aduceau spre vânzare la Brașov anual 3-4000 de piei, care apoi 
se prelucrau aici. Pentru consumul populației se aduceau până la 
10.000 de vite mari, 340.000 de miei primăvara, și mii de oi pen-
tru zahanale. Acești oameni, oierii mocani, care aduceau venituri 
considerabile statului, îmbrăcau și hrăneau Brașovul și nu numai, 
„nu mai pot fi considerați ca nomazi, cum încercau sa-i numească 
ungurii și sașii”, oameni migratori, ignoranți și neproductivi. Din 
contră, ei reprezentau un factor esențial în economia și societatea 
brașoveană, bârsană și ardeleană. „…Acești oameni nu meritau 
din partea ungurilor defăimarea, ci trebuiau încurajați, tratați mai 
omenește și să li se fi dat drepturile politice ca la toți cetățenii, să 
nu fie boicotați și izgoniți de alte națiuni”. Și asta pentru că acești 
oameni își asumau cu bărbăție: „viforul timpestațiilor”, „aspri-
mile iernii, aprinși de arșița soarelui, uscați de suflarea crivățului, 
a boarei și a celorlalte 30 de vânturi, storși de arendași, apăsați 
de dăjdii, oierit și ierbărit, hâțâiți de vameși, înjurați de cinovnici 
…, care în mijlocul războaielor, în mijlocul primejdiilor, a boa-
lei ciuma, în mijlocul cruzimei turcești au știut cu dibăcie să-și 
păstreze averile lor în țări străine, cari au știut să ridice industria 
casnică la un grad de perfecțiune ce alte state nu puteau” etc.
 „Chipurile din Săcele” ale lui G. Moroianu, în princi-
pal oieri pricepuți, harnici, bogați, demni, buni români, al căror 
prototip este „moș Vasile”, sunt pe deplin convingătoare pen-
tru statutul social, economic, spiritual al mocanului oier bârsan. 
„Moșu Vasile” din Săcele, cel însurat de trei ori, cu 24 de copii, 
17 de la ultima nevastă, din care i-au trăit 12, rămas văduv 25 de 
ani, „avea o avere frumoasă pe Bărăgan în Țară… Avea turme de 
cinci, șase mii de oi numai țigăi…, două trei sute de cai în her-
ghelie și cirezi de vaci și boi, rasă de Ardeal cu coarnele mari ca 
la patru sute de capete! El își avea cășăria în Podul Sașilor, munte 
pe care îl ținea în arendă de multe zeci de ani, împreună cu alți 
munți, de la  Eforia Spitalelor din București. Acolo aduceau cașul 
vreo cincisprezece proprietari de turme, și douăzeci de stâni. Aici 
se prelucra o cantitate mare de caș, cam 50.000 kg., din care se 
făcea cașcavalul, cu marca moșului Vasile (inițialele lui fiind im-
primate pe calupul afumat), marcă „foarte bine prețuită și căutată 
pe piață”. Din munte, cărăuși angajați anume îl duceau pe cai la 
Comarnic, de unde era expediat cu trenul în toate părțile. Un unt 
topit rezultat la frământatul cașcavalului era trimis la diferiți cofe-
tari din București, Ploiești, Buzău, Brașov. Alte și alte bunătăți 
coborau din munte, de la oile săceleanului, spre lumea orașelor 
românești.
 Ne putem imagina ce avere avea „moșu Vasile” și din

Ferma din Dobrogea a mocanului săcelean Ghe. Median, 1939

9 Ion I. Ghelasse, op. cit., p. 88 – 89. 
10 G. Moroianu, op. cit. p.157.
11 G. Moroianu, op. cit. p.157.
12 „Gazeta Transilvaniei” din 21 iulie 1850
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 zestrea Mariuții, prima măritată din cei 12 copii ai oierului: „cin-
ci sute de galbeni, cinci sute de oi, patruzeci de vaci și treizeci de 
iepe de prăsilă. Apoi haine scumpe: rochii frumoase de atlas de 
mătase, gheordie de mătase cu tanele, scurteici, două de postav 
și de mătase cu plimbul una de jder și alta de samur, tivilichie de 
mătase cu plimbul de tanele (veveriță de siberia) și cu floricele 
din fir de aur… Era o haină orientală croită pe talie, fără mâneci 
și căptușită cu mătase roșie, albastră, galbenă sau verde. O purtau 

în vremuri vechi împărătesele și prințesele din Bizanț…”  și lista 
cu zestrea Marinții continuă pe 2-3 pagini în prezentarea lui Mo-
roianu, o garderobă și o zestre ca la curți domnești sau bizantine, 
care probează potențialul economic și financiar, cât și standardele 
de lux al unei familii de oieri bârsani.

n septembrie 1975, când și-a definitivat ”memoriile au-
tobiografice”, Victor Tudoran încheia cele câteva pagini 
dactilografiate de el însuși ale acestora cu următoarea 

mărturisire de credință: ”Cu toată responsabilitatea familiei mele 
– atât înainte, cât și după căsătorie - și a serviciilor pe care le-
am prestat în diferite unități, înainte și după 1944, timp de peste 
40 de ani, am stăruit mult și mi-am sacrificat o parte din puținul 
timp liber pe care l-am avut, renunțând la multe distracții ale 
tinereții și rupând de foarte multe ori și din timpul rezervat odih-
nei, dedicându-mă cu pasiune scrisului și activităților pe care 
le-am enumerat în rândurile de față ... Munca depusă de mine 
pe tărâm etnografic, folcloric, cultural, sportiv, publicistic și edi-
torial al cunoașterii Săcelelor, reprezintă o modestă contribuție 

de care cercetătorii de mai târziu se vor folosi pentru stabilirea 
importanței acestor așezări de păstori săceleni în dezvoltarea 
cultural-economică și socială a neamului românesc.”
 Câtă dreptate avea marele cărturar săcelean! Dacă până 
în 1989 au fost foarte puțini cei care apelau la scrierile lui Vic-
tor Tudoran, și aceasta doar pentru reîmprospătarea memoriei și 
păstrarea vie a acelui spirit tineresc pe care acesta și asociația ”Iz-
vorul” le reprezentaseră într-o perioadă de aur a culturii săcelene, 
după acest an de cotitură în istoria țării, contribuția marelui nos-
tru înaintaș la cunoașterea tradițiilor și moștenirii spirituale a mo-
canilor săceleni a fost valorificată tot mai mult, fiind prezentă, la 
loc de cinste, la toate manifestările culturale săcelene organizate 
de asociațiile culturale și instituțiile din orașul nostru.

13 G. Moroianu, op. cit. p. 15.
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ÎN ”IMPERIUL” CĂRȚILOR ȘI REVISTELOR SALE

”Oștean al cărții și martir al scrisului, Victor
Tudoran ne-a dat pilda neînfrântă intelectual”
Liviu Dârjan, ”Publicistica la Săcele”, 2002, pg. 30

-ți aduce aminte, din când în când, de VICTOR TUDO-
RAN este, cel puțin pentru mine, o mare bucurie și desfătare 
a spiritului. Două întâmplări de-a dreptul fericite m-au le-

gat definitiv și indubitabil de imaginea magistrală și inconfundabilă a 
Plaiurilor Săcelene, tinut istoric frământat, cu trecut de vis și cu lege 
identitară recunoscută a românilor de-aici. Prima mi s-a consumat 
încă din copilărie, când părintele meu mi-a 
pus în mână cartea de suflet a familiei noastre, 
“Chipuri din Săcele “ de George Moroianu, iar 
a doua, la maturitate, in acea zi însorită de vară, 
26 iunie 1968, când am avut onoarea să-l cu-
nosc mai indeaproape, la el acasă, pe Omul și 
Cărturarul VICTOR TUDORAN. A iubi atât de 
mult un ținut de legendă ce-și revendică paterni-
tatea de “leagăn al spațiului mioritic” și de solidă 
“citadelă” de menținere și apărare a Ortodoxiei 
noastre, cred că este un motiv de mândrie nu nu-
mai locală, ci și națională, de atașament perpe-
tuu la valorile intelectuale si practice ce-au scos la 
iveală cele Șapte Sate ale mocanilor săceleni în mai toate timpurile. 
În ciuda faptului că Nea Victor se apropia de vârsta înțeleptului, eu îl 
vedeam tot tânăr pentru că tinerețea lui se cuibărise cumva în vraja 
numeroaselor cărți și reviste ce-i “tapițau”, din belșug, pereții ca-
merei unde amfitrionul își primea oaspeții cu o căldură și o jovialitate 
aparte. Același sentiment tonifiant l-am încercat prin 2003, pare-mi-
se, cănd am avut cinstea să fiu primit în audiență de domnul Profesor 
Eugen SIMION, pe-atunci Președinte al Academiei Române, discuția 
purtându-se în anticamera biroului Excelenței Sale care, de aseme-
nea, era “sufocată” de ... numeroase tomuri. Decorul respectiv mi l-a 
readus în memorie, atunci și acolo, pe săceleanul nostru, fără studii 

superioare, dar care se mândrea cu munca sa intelectuală și civică, și 
nu cu procopselele pecuniare și politice ca-n zilele noastre, ci cu re-
vista PLAIURI SACELENE (1934- 1940) și cu Sărbatoarea de suflet 
alor săi - SINTILIA. Doamne, cât de bucuros a fost Nea Victor când 
a reușit să încheie “pactul cu diavolul”, adică atunci când mai marii 
zilei de la partid (n.n. comunist) au catadixit să repună-n drepturi ves-
tita Sărbatoare tradțională a mocanilor săceleni dar, cu numele 
schimbat în ... ”Târgul feciorilor”, o găselniță care ‘’peria” de sub-
stratul religios manifestarea, de fapt o replică la vestitului “Târg al 
fetelor” de pe Muntele Găina, din Apuseni. Erau, pe-atunci, încă la 
modă ... un pas înainte și doi inapoi!?..
 Când soarele a apărut și pe strada noastră (iar Nenea Victor 
s-a “grăbit” să ne părăsească!), un grup de oameni curajoși și, de ce 

nu, chiar “bătăioși “ ne-am luptat și-am reușit IN 
MEMORIAM să-i facem numele si renumele 
mereu cunoscut marelui public cititor, acolo, la 
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “VICTOR TU-
DORAN“ SĂCELE. Și, încă ceva. Ce-ar fi dacă 
Asociațiile noastre culturale de astăzi (nu puține 
la număr), Primăria, Consiliul Local, școlile etc. 
ar pune mână de la mână și-ar convinge și de-
termina pe actualii proprietari ai imobilului de 
la Nr. 349 situat pe Ulița Mare din Satulung 
(actualul Bulevard “G. Moroianu 349) să fie 

montată aici o placă ce-ar putea avea următorul 
conținut: “Aici a trăit, în IMPERIUL cărților, VICTOR TUDORAN 
(1910-1980), Părintele revistei PLAIURI SĂCELENE”. Atât, doar 
atât. Ar fi un gest nobil, de recunoaștere și cinstire dedicat posterității.

Prof. Liviu Dârjan                                                                                                                                          

A

VICTOR TUDORAN (1910 – 1980)
„OȘTEAN AL CĂRȚII” ȘI MARE SĂCELEAN

Î
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 Prin uriașul efort depus pentru afirmarea culturală a 
acestor minunate plaiuri românești, Victor Tudoran s-a dovedit 
un adevărat oștean al cărții, un luptător constant pentru împlinirea 
minunatelor sale idealuri culturale și spirituale.
 Acum, când se împlinesc 110 ani de la naștere și 40 
de ani de la trecerea sa în 
veșnicie, revista noastră 
încearcă să omagieze, prin 
mijloacele ei restrânse,  per-
sonalitatea sa complexă, 
aducând în fața cititorilor ei 
câteva eșantioane din variata 
creație artistică, publicistică 
și de atitudine civică a lui 
Victor Tudoran.
  Să ne referim, mai întâi, la bogata activitate de publicist a 
lui Victor Tudoran, ca întemeietor al revistelor ”Viața Săceleană” 
și ”Plaiuri Săcelene”, dar și aceea de colaborator a numeroase re-
viste și ziare locale și naționale, cum ar fi: Ardealul-Brașov, între 
1929-1931; Năzuința-Brașov, în 1931; Curentul-București, între 
1932-1933; Viforul-Brașov, în 1933; Ritmuri-Brașov, în 1931; 
Brașovul literar și artistic, în 1932; Luceafărul-Timișoara, în 
1936; Cuget clar-București, condusă de N. Iorga, în 1937; Uni-
versul literar și artistic-București, în 1939; Convorbiri literare 
etc. Dar, cea mai importantă colaborare a avut-o cu ”bătrâna” 
gazetă brașoveană, Gazeta Transilvaniei, unde i-a cunoscut pe 
marii gazetari Victor Braniște și Ioan Brotea și unde a realizat, 
pe lângă numeroase materiale, și interviuri cu mari personalități, 
ca: Cincinat Pavelescu, George Ciprian, Liviu Rebreanu, Ion 
Minulescu, Eugen Jebeleanu, Maria Baiulescu, Ion Focșeneanu 
ș.a. Perioada de la Gazeta Transilvaniei, între 1930-1932, a fost 
pentru Victor Tudoran și o minunată ucenicie pentru realizarea și 
conducerea celei mai dragi opere a sa, revista ”Plaiuri Săcelene”.
 Pe tărâmul literaturii beletristice, Victor Tudoran a trudit 
mult, lăsând în manuscris opere care își așteaptă o binemeritată 
editare. Dacă ne referim la teatru, putem menționa: drama Ble-
stemul (1940), comedia Anne-Marie (1946), piesa polițistă Mon-
strul (1947), comedia Mă-nsor cu mama (1949), comedia Mira-
jul fericirii (1951), piesa muzicală cu caracter istoric Iancu Jianu 
(1955), drama Tâlharii (1958), fantezia Casa cu stafia (1938), Ion 
al văcarului (1959), Năframa (1967), Ocara familiei (1972) etc.
 Versurile lui Victor Tudoran, dintre care multe au fost 
publicate în ”Plaiuri Săcelene”, surprind prin frumusețea mesaju-
lui, indiferent că este vorba despre poezie de dragoste, patriotică, 
balade, pasteluri, sonete  sau simple epigrame. Câteva titluri: 
ciclul Frânturi de gând (1929-1931), ciclul Păstor de versuri 
(1931-1939), ciclul Versuri de dor (1933-1964); ciclul Poe-
zii diferite (1932-1967), ciclurile de sonete Pentagonul ochilor 
(1952) și Pentagonul societății (1952), ciclul Ochii tăi de vis 
(1954), ciclul patriotic Pentru țara mea (1936-1963), ciclul Trilo-
gia Săcelelor (1936-1968).
 Multe și foarte interesante amănunte folclorice și etno-
grafice referitoare la mocanii săceleni sunt cuprinse în lucrarea 
Nestemate din Săcele, scrisă în 1970, la Săcele, și care aduce în 
fața cititorului balade populare, cântece, doine, colinde, poezii 
populare, strigături, povești, dar și amintiri despre sărbătoarea 
Sintiliei sau nunta mocănească.
 Să mai amintim, tot ca realizări de excepție ale beletris-
ticii lui Victor Tudoran, rămase, din păcate, în stadiul de manu-
scrise, nuvela istorică Eroii, care are ca subiect drama ostașilor 
români bucovineni Ioan și Dumitru, executați de austro-ungari 
pe dealul din apropierea Săcelelui pentru ”vina” de a nu fi vrut 
să lupte împotriva fraților lor români, și romanul Nina, roman al 
tinereții (Săcele 1936-1940-1972).
 Brigăzile artistice: Noi, cei de la ILL (1969), Facem 

brigadă! (1969), Urzica (1973), Ariciul (1973), montajele literar-
muzicale: Despre viața mocanilor săceleni (1968), Balada îm-
plinirii (1971), File de istorie (1972), Haiducii (1968) sau textele 
pentru spectacole ca: Buchetul melodiilor (1958), Sus cortina!, 
precum și scenariile și dramatizările făcute de Victor Tudoran 
sunt alte exemple ale multitudinii de forme de manifestare a actu-
lui artistic la marele nostru înaintaș.
 Mă opresc aici cu evocarea bogatei activități artistice a 
lui Victor Tudoran pentru că oricât am scrie despre el și despre 
contribuția lui la viața culturală săceleană, tot n-ar fi de ajuns 
pentru a-i recompensa, măcar puțin, marele sacrificiu pe altarul 
dragostei sale pentru plaiurile săcelene. Și-a sacrificat sănătatea, 
viața de familie, timpul său, pe care l-a drămuit până la secundă, 
pentru satul său și cei din mijlocul cărora se ridicase, cărora le-a 
lăsat moștenire o operă ce așteaptă să fie descoperită și valorificată 
și, totodată, un spirit viu care să-i călăuzească spre acele împliniri 
economice, sociale, culturale pe care el le-a visat și pentru care a 
luptat.
 Iată, în continuare, câteva creații artistice ale lui Vic-
tor Tudoran, apărute, de-a lungul timpului, în revista sa ”Plaiuri 
Săcelene”:

 MOCANII SĂCELENI

Plecat-ați toți din aceleași Săcele,
Unii cu turme mari, alții cu mici,
Trecut-ați prin poieni cu licurici, 
Având în sân, ca păzitor de rele,
Un acatist păstrat de la bunici.

Și-ați coborât, cutreerând cu sete,
Un Bărăgan virgin și plin de flori,
Ori Bălțile ce răsunau în zori
De cântece vioaie...și-ndelete,
Porniați prin stufăriș adeseori.

Și a trecut de-atuncea multă vreme...
Copiii mici sunt astăzi oameni mari,
Și cei ce-aveau desagii pe măgari,
Pot trece-n Țară fără a se teme
De vameșii-mplântați pe la hotari.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 6/1934, p 6)            

Mocan aflat cu turmele
pe o moșie din jud. Brăila,

pe la 1914

 SINTILIE

Pe caii focoși, cu șaua înaltă,
Ciobanii și bacii-n cămeșe de fir,
Adus-au în plete și-n latul chimir,
Miros de câmpie, de munte și baltă.

Azi joacă, Poiana trăiește din plin,
Și chiar răsună, frământă Chindia.
Iar Brâul îndeamnă la joc Sintilia 
Și beau din ulcele uitatul pelin.

Și astăzi sunt veseli ciobanii ce ieri,
Prin mici luminișuri, o turmă-și mânau.
Și trupuri voinice de fete, stingheri,
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Strâng dornici la piepturi, căci ei le doreau,
Din vârfuri de munte, în lungile seri,
Când doina și luna viață le dau.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 7-8/1934, p 9)

SEARĂ SĂCELEANĂ

Soarele și-așterne tot jarul pe munți,
Aurul lanurilor moțăie lin,
Străbate prin seară iz de rozmarin
Și pe drum trec oameni, obosite frunți.
Liniștea coboară – pe furiș - din văi,
Odată cu-ale cirezilor talăngi,
Iar luna, de vârcolaci prinsă în căngi,
Argintul – din nou - și-l varsă peste văi.

Ochi de păpuși sparg liniștea cerului,
Greierii somnuoroși au tăcut demult,
Mi-apăs inima și-ncerc s-ascult
Răsuflarea caldă a pământului.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 9-10/1934, p 11)

PEISAJ  DE  IARNĂ

Albul, tăinuit în cenușiul norilor,
A îmbrățișat tăcerea pădurilor,
S-a unit cu șoaptele izvoarelor
Și-a sărutat coarnele căprioarelor.

Pe patinele reci ale crivățului, 
Pătrunde strigătul trist al ciorilor,
A-nghețat  tun scocul morilor
Și trosnește sec scândura podețului.

Clopoțeii săniilor sparg tăcerea, 
Gerul e tăios ca latul coaselor,
Clipesc tăcut luminile caselor
Și fulgii sglobii își contenesc căderea.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 3/1935, 
p 28)

CÂNTEC MIC
 pentru Florica

A-nmugurit în tine dorul,
S-a furișat în ochii-ți vii,
Ți-a picurat în sân fiorul
Și-n gând potop de nostalgii.

În vraja primelor săruturi
Petale albe de cais,
s-au strâns în jurul tău, ca fluturi,
Fiorii primului meu vis.

Vreau, în mireasma de petale,
Tot dorul meu azi să ți-l jur;
Din floarea tinereții tale,
Parfumul dragostei să-l fur.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 7-8/1937, p 126)  

      

CÂNTEC DE TOAMNĂ

Solii toamnei, triști și solitari,
Au trecut pe uliță c-un dric, 
Au trecut c-un dric imaginar,
Cioclii sobri, reci, cu pașii rari.

Ning în calea lor aramă vie,
Plopii, teii, fagii și castanii;
Am uitat de mult să număr anii
Ce cobor în fund de veșnicie,
Cu fiecare toamnă plumburie.

Zorile aștern pe câmpuri moarte
Valurile reci de brumă albă.
Cioclii sobri,  - azi – sunt pe departe
Soli ce duc, c-un dric imaginar,
Așternute lin, pe foi de nalbă,
Visurile mele de hoinar.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 12/1934, p 12)

SCRISOARE
  ție, Dida

Versul meu aș vrea să fie 
Tril vioi de ciocârlie,
Adiere de zefir,
Parfumat cu trandafir,
Bob de rouă cristalin
În potirul unui crin,
Lună plină printre nori, 
Cântec de privighetori.

Versul meu aș vrea să fie
Cânt de dor peste câmpie,
Mers domol de gâză mică,
Zbor agil de rândunică,
Făt-Frumos picat din rai,
Soare răsturnat pe plai,
Doină zisă din arcuș,
Țârâit de greeruș.

Versul meu aș vrea să fie
Puf ușor de păpădie, 
Prins în vraja unui vânt
Ridicat de la pământ,
Și purtat din loc în loc, 
Până-n mâna-ți cu noroc,
Când citindu-l pentru tine
Vei gândi, poate, la mine.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 2/1937, p 29)

ROSTUL NOSTRU

 Am pornit la drum mici – așa de mici chiar – că nu vom 
fi observați nici de numărul mare de reviste, cu pagini multe, dar 
fără scriitori sau cu format liliputan, ca al nostru și poeți de mare 
talent, nici de cititorul grăbit, care se mulțumește să se informeze 
privind doar vitrinele librăriilor.
 Și, ca să fim sinceri, o mărturisim de la început, nu 
regretăm! 
 Urmași ai mocanilor, legendarii cutreerători ai 
Bărăganului și Stepelor Căzăcești, avem cu totul alt scop.
 Dacă rostul ”Vieții Săcelene”, revista cu care am pornit 
la drum în 1930, era de a cerceta trecutul, a trezi obiceiurile și 
a transmite specificul săcelenesc, rostul ”Plaiurilor Săcelene” 
este de a reda – sub formă de informație – prezentul și a preceda 
viitorul, care nu ne prea surâde.
 Faptul că revista ”Viața Săceleană” a răposat, după numai 
doi ani de existență, nu se datorește nouă, ci altora, iar necesitatea 
unei publicații, care să îndeplinească întrucâtva rolul predecesoa-
rei, simțindu-se, am apărut.
 Pe scurt, ne-am propus:

V. Tudoran,
director la Plaiuri,

în 1939
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 -să facem o legătură mai strânsă între săcelenii răspândiți 
pe întinsul României Mari – mânați de nevoia unei noui și mai 
ușoare existențe - și cei rămași acasă, cu amintirea celor plecați, 
precum și
 -să căutăm a găsi mijloacele ca, împreună cu adevărații 
săceleni din cuprinsul acestei țări românești, să preîntâmpinăm 
efectele viitorului, nefavorabile elementului românesc din acest 
colț pitoresc de țară.
 Români săceleni, de pe plaiurile acestei țări, cu nostalgia 
Săcelelor în inimi, a Săcelelor în care ați copilărit sau au văzut lu-
mina zilei părinții, bunicii, moșii și strămoșii voștri aveți datoria 
morală de a ne sprijini acțiunea, mai ales că numărul vostru – al 
celor plecați – întrece cu mult cele câteva mii rămase în Săcele.
 Iată pentru ce credem în existența ”plaiurilor săcelene”.

(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 1/1934, p 2)

LOCALITATEA CLIMATERICĂ SATULUNG
Începuturi de înfăptuiri necesare

 În numărul trecut am arătat că singura posibilitate – pen-
tru un moment – eficace și putând fi ușor realizabilă este numai 
transformarea Săcelelor într-o stațiune climaterică model.
 În articolul acesta vom încerca să arătăm ce ar trebui 
făcut de noi, cei de aici, pentru a contribui la amenajarea Satulun-
gului în localitate climaterică plăcută și atractivă.
 După ce am văzut în articolul precedent că Satulungul 
posedă condițiuni naturale numeroase pentru a deveni o bună 
stațiune climaterică, ne putem da seama cât de puține amenajeri 
ar fi necesitat. Le putem nota pentru orientare: parcul comunal, 
alee pe ambele maluri, pârtii de sky-uri, amenajarea unui stadion 
pentru sporturi, construirea unui mare ștrand comunal, înfăptuirea 
unui muzeu al Săcelelor, biblioteci populare, organizarea și în-
curajarea turismului, precum și o propagandă serioasă prin presă.

 Deși ni se par multe la prima vedere, 
sunt totuși realizabile într-un timp scurt, 
deoarece nu putem avea pretenția ca, de la 
început, aceste înfăptuiri să fie complecte.
 Vom încerca a nota aici ce s-a făcut, 
cine și ce a încercat a face și, mai ales, ce a 
rămas să se realizeze.
 Între primele înfăptuiri de mare 
importanță pentru dezvoltarea Satulungului 
trebuie menționată amenajarea stadionului 
”Izvorul”, datorită unui comitet compus în 
întregime din tineri entuziaști, precum și 
concursului dat de adevărați săceleni: D-nii 

Gheorghe Roșculeț și Traian Butu. Dacă până în vara anului1933 
”Izvorul” era prima grupare sportivă din țară înființată într-o 
comună rurală, datorită stadionului este și cea dintâiu grupare 
rurală din țară, care a participat la ”Cupa României”. Sunt fapte 
de care oricare tânăr săcelean trebuie să fie mândru.
 În vara anului 1933, șoseaua județeană ce leagă Vălenii 
de Munte, prin pasul Bratocea, de Săcele și Brașov, adică 
porțiunea ce trece prin satele săcelene, la intervenția energică a 
D-lui Gheorghe Roșculeț, cu concursul Primăriei Satulung și al 
Prefecturii Brașov, a fost bine reparată, înlesnind circulația pe o 
șosea ce rămăsese complect neîngrijită după răsboiul cel mare.
 Lăsând la o parte aceste serioase realizări, vom căuta să 
rezumăm ce s-a încercat a se face, dar nu s-a terminat din diferite 
cauze.
 Prin primăvara lui 1932, consiliul comunal, în frunte 
cu, mi se pare, D-l Ion Bucurenciu, a aprobat facerea de trotua-
re pe străzile principale, în cazul că bugetul va permite. Mirați 
de înțelegerea consiliului, ne-am grăbit a cere prin coloanele 
”Curentului”, al cărui corespondent pe acea vreme eram, și re-

plantarea pomilor fructiferi de pe marginea străzilor, așa cum fu-
sese pe vremuri. Dar, replantarea și trotuarul nu s-au făcut, poate 
și pentru motivul schimbării consiliului și pentru că...bugetul nu 
a permis.
 În Iulie 1932, găsim noua comisie interimară instituită 
sub președinția D-lui Ștefan Tudor, având ca membru și pe mult 
regretatul tânăr săcelean Ionel Carpin. Sub presiunea acestor doi 
dregători comunali și susținuți, pe de o parte de D-nii Gheorghe 
Roșculeț și Vasile Stroe, iar pe de altă parte de toți tinerii sportivi 
grupați în jurul bătrânei asociații ”Izvorul”, comisiunea interimară 
aprobă amenajarea unui parc, îngrijirea și repararea străzilor, fa-
cerea unei alei în pădurea de brazi, precum și studierea construirii 
unui ștrand. În calitate de cronicari obiectivi și fără a fi de vreo 
culoare politică, trebuie să menționăm și bunăvoința arătată de 
D-l Dr. Voicu Nițescu, pe vremea aceea ministru la Agricultură 
și Domenii, în cedarea ”pepinierei” din Grădina Domnească pe 
seama comunei Satulung, pentru parc.
 Aceste înfăptuiri, cari ar fi așezat Satulungul la un loc de 
frunte în șirul stațiunilor climaterice, nu au putut fi realizate, decât 
într-o mică măsură, intervenind alegerile comunale.
 În altă ordine de idei, un muzeu săcelean este absolut 
necesar, pentru a putea păstra și prezenta vizitatorilor comorile 
trecutului nostru bogat, cari se pierd pe nesimțite și în mod ireme-
diabil. Din încercările de acest fel, putem aminti intenția Astrei-
Săcele, care până în prezent a rămas numai un început timid, re-
alizat în mică măsură. Din partea revistei, putem anunța cititorii 
că în toamna anului curent, săcelenii și vilegiaturiștii ce s-ar afla 
la Săcele, vor avea ocazia să vadă începutul muzeului ce ne-am 
propus a crea pe lângă revista noastră.
 Dacă și celelalte propuneri vor fi realizate într-un viitor 
apropiat, Satulungul – din punct de vedere climateric – va fi cu-
noscut până departe, spre binele nostru, al celor de aici, și mân-
dria celor din cuprinsul țării, iar îndreptarea stărei actuale nu va 
întârzia să se arate.
 (publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 4-5/1934, p 1-2)

TECHIRGHIOLUL
(fragment din romanul ”Nina”)

 Case așezate în semicerc îmbrățișează lacul, ca o mamă 
copilul adorat. Localitatea întinerită, curată și leneșă în același 
timp, cu ritm prea puțin vioiu, pare o așezare de gospodari 
mulțumiți cu soartea, pe care bunul Dumnezeu le-a hărăzit-o.
 Techirghiolul ar putea fi numit ”orașul alb”, deoarece al-
bul predomină peste tot locul. De la pietrele așezate în cerc în 
jurul pomilor, până la interiorul și exteriorul vilelor, cum, de alt-
fel sunt și pomii de pe străzi, salcâmii din fața porților, gardurile 
din scândură de brad sau casele turcești, mărunte și joase, totul e 
văruit în alb. Îți dă impresia unui mare sanatoriu, împrăștiat pe 
valea și malurile ghiolului.
 Fac excepție dela această regulă generală doar câteva 
așezăminte: Sanatoriul PTT și Sanatoriul ”Clement Popescu”.
 Încolo, albul varului dobrogean se îmbină armonios cu 
verdele aproape crud al salcâmilor tineri, plantați în jurul fiecărei 
vile, case sau prăvălii.
 Dacă ieri-noapte, în fuga nebunească a trenului, lacul nu 
putea fi văzut în toată măreția lui, îi puteai ghici totuși marginile, 
iar apa, neagră-verzuie – când cerul e senin - și smoală-topită – 
când cerul e noros – părea că doarme subt sărutarea uriașe a unei 
luni mari și galbene, plină de un farmec necunoscut pentru cei ce 
nu au trăit – cât de puțin – la mare sau pe malul unui lac.
 (...) Simți cum fiori calzi te furnică pe șira spinării și, 
uitând unde te afli, exclami: ”Ce superb, ce minunat!”
 Săgețile dragostei pătrund parcă în lună sau o părăsesc, în 
sute de mii de linii frânte, duse spre căi ascunse. Surprinsă, luna

V. Tudoran, 
în anii de început la
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părăsește încet, încet sărutul de foc ce i-a dat apei și, înălțându-
se triumfătoare tot mai mult pe bolta senină a cerului, veghează 
asupra iubitei ca un cavaler medieval în turnul castelului moștenit 
și ros de vremuri.
 Ziua, lacul pare o mare mai mică, o porțiune din întin-
sul Mării Negre, prins așa într-un cerc de iarbă verde colea, mai 
galbenă dincolo, ori strejuit de verdele tânăr al salcâmilor plantați 
pe margini. În fund, se zăresc clădirile mai multe albe, ale Mo-
vilei, acum în urmă numită Carmen-Sylva, în amintirea defunctei 
Regine Poete.
 Pătrunde adânc în inima albastră-negricioasă a lacului 
debarcaderul șalupelor de cursă, pe care sezoniștii – furnici vi-
oaie – mișună, veșnic căutători de nouătate și taine, pe cari nu le 
vor găsi niciodată.
 Mai în fund, vopsite cu var alb, ca penele porumbeilor 
de casă, cabinele mărunte de la băile de nomol reci, par cutii de 
cretă, ce plutesc pe apa lacului.
 Acesta-i orășelul unde am să-mi petrec concediul, 
împreună cu mama, care are nevoie de băi calde de nomol. Timpul 
prost, noros, rece, chiar a și plouat, m-a întristat îndeajuns pentru 
a mă face să regret din suflet venirea mea aici. Mă enervează 
și plictisește în același timp, acest orășel atât de simpatic pentru 
alții. Îi zic orășel, deși aspectul este mai mult de sat după mirosul 
de lizic ars și hărmălaia câinilor hoinari, când treci seara pe uliță.
 Subt pașii soartei nu puteam bănui nimic din surprizele 
ce aveam să întâlnesc în orășelul de pe malul Ghiolului lui Techir, 
calul care s-a înecat în lac, al cărui proprietar, un turc bogat de 
pe vremuri, i-a dat numele de Techirghiol. După altă versiune, 
lacul, conținând sare și pucioasă, după unii, turcii i-au zis lacul de 
pucioasă, căci techir în limba turcă înseamnă pucioasă, iar ghiol 
este, tot în acea limbă, lac. Deci lacul de pucioasă sau Techir-
ghiol.

(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 10/1936, p 119-120)

DIN ARDEAL, PRIN MUNTENIA, ÎN OLTENIA
(note de drum, fragment)

 Ultima excursie din anul acesta, și cea mai frumoasă, 
care a fost organizată cu concursul revistei noastre, a fost 
făcută între 17 și 23 August 1937. De data aceasta, au participat 
următoarele persoane: Dna. Eliza Popeia din Brăila, Dra. Sonia 
Popeia din Câmpulung, Dl. Tiberiu Maior din Oradea și Victor 
Tudoran din Satulung.
 (...) Încă de Duminică, 15 August, când ne întorceam 
din cea de a doua excursie făcută la mănăstirile Cheia și Suzana, 
hotărârăm plecarea în cea de a treia excursie, pe data de Marți, 
17 August 1937, cu taxicoul de curse Satulung-Brașov, la ora 
6:40 dimineața. Itinerarul așa de frumos al acestei excursii, o 
mărturisesc, mă atrăgea, dar parcă, în același timp, îmi spuneam 
că nu va fi realizabil niciodată. Dar... să începem.
 Ziua I-a. 17 Aug. 1937. Încă de cu seară ne aranjarăm 
toate cele necesare pentru o excursie așa de mare. Dimineața, mă 
scol voios.
 Ora 6:30. Oricâtă bunăvoință aș fi avut, nu mai puteam 
prinde taxicoul de 6:40. Afară, o ploaie măruntă și deasă uda din 
belșug pământul, iar nori negri acopereau dealurile până la poale. 
Ceasul se oprise peste noapte, așa că nu mai sunase la ora 5:00 
pentru a mă scula.
 Pământul desfundat mă făcu să cred că nu vor mai pleca 
cei trei la Brașov, ci vor amâna plecarea pe Miercuri. Mă culcai 
necăjit, cugetând: Marți, trei ceasuri rele. Deci, ghinion! Somnul 
mă cuprinse ușor. Pe la ora opt, aud trei ciocănituri în ușă. Intră, 
zic. Tibi Maior holbă ochii la mine ca și cum nu-i venea să creadă 
și mă întrebă puțin încurcat:
 - Ce, ești bolnav, Victore? Fața-i exprima părere de rău.

 - Nicidecum! răspunsei vădit mirat de mirarea lui.
 - Păi...nu mai vii? Ochii lui Tibi mă fixau întrebători.
 - Ba da! Dar...pe timpul ăsta? protestai eu calm.
 - Fetele sunt la Brașov, te așteaptă, mai stărui el încă o 
dată.
 - Cum? făcui eu și sării jos din pat cât ai bate din palme.
 Am rămas uimit. Va să zică au plecat? reflectai eu. Așa 
am aflat că s-au sculat de la 4 dimineața să nu piardă taxicoul și 
au tremurat și de frig până au plecat la Brașov. Cei trei plecaseră 
din Turcheș. Mă îmbrăcai la repezeală, pusei tot în raniță – vorba 
vine, deoarece observai pe drum că uitasem acasă o pereche de 
ciorapi groși de lână - și, pe o ploaie deasă și rece, plecai cu Tibi 
la Brașov. Găsirăm duduile zgribulite de frig.
 Luarăm taxicoul de Bran și, pe la 2 p.m., sosirăm la ho-
telul Oancea. Aceeași ploaie rece și deasă ne urmărea și aici. Am 
mâncat și, după multă așteptare, am obținut o cameră.
 Ne instalarăm și pornirăm să vizităm Branul. Castelul 
avea pavilionul ridicat, semn că Majestatea Sa Regina Maria 
era acolo. Ud și negricios, părea un castel din basme, nelocuit. 
Branul, plin de ploaie, părea trist și melancolic. Ne-am întors și 
noi, mai uzi și mai triști, la hotel. Am mâncat și ne-am culcat în 
odaia rece.
 Ziua II-a. 18 Aug. 1937. Dimineața era rece, iar ceața 
învelise tot Branul, ca un țol sur. Plecarăm la drum fără a mai 
mânca nimic dimineața, mâncasem seara bine. Trecurăm pe lângă 
numeroase vile și pe lângă statuia inaugurată de curând a gene-
ralului Moșoiu, care ne privea posomorât. Începurăm să urcăm, 
ieșirăm din Moieciul de Jos, pe stânga lăsarăm Moieciul de Sus, 
părăsirăm serpentinele șoselei și tăiarăm pe la ”pârâul rece”. Pe 
vechea graniță, norii nu ne mai urmăreau parcă așa de insistent, 
iar pe dreapta se vedea coama din 
masivul Pietrei Craiului. Erau 
Colții Spărturilor (1475 m), fru-
mos dantelați și luminați de soare. 
La izvor  luarăm masa. Tibi spu-
nea că este masa de dimineață. 
Ceilalți ziceau că e de prânz. Ne-
am odihnit puțin, fetele s-au fardat 
și am plecat. Eram, de-acum, în 
Muntenia.
 La ora 2 am fost la Dâm-
bovicioara. Satul frumos, biserica 
vopsită cu var alb părea gătită de 
sărbătoare. Portul muscelean îl ve-
deai în tot locul. Și era frumos. Am 
poposit la casa unei cunoștințe. 
Am lăsat bagajele și am pornit să vizităm peștera.
 Peștera era impresionantă. Am pășit în tăcerea ei de 
catedrală. De sus, picura apă, iar pe jos era un alunecuș aproape 
periculos. Ne conducea o fetiță, cu un felinar pentru luminat. 
Era cam răcoare. Deodată, fetița începu să ne spună pe dinafară 
informațiuni despre stalactite, stalagmite, cum se formează și să 
ne vorbească despre părțile cele mai interesante de văzut. Deși 
totul era papagalizat, ne plăcu. 
 Întorși iar la lumină, mi-am adus aminte de versurile lui 
Nicolae Nicoleanu - poet săcelean -  care a vizitat, la 24 Iulie 
1863, peștera și care a scris pe fațada ei – natural, azi nu se mai 
poate vedea – următoarele: ”Peșteră posomorâtă / Mare, umedă, 
tăcută, / Ai fi bună-n București / Ca să servi de pușcărie / Hoților, 
care sfâșie / Pieptul țării românești.”
 Dreptatea lui era izbitoare. Nicăieri nu le-ar fi fost mai 
bine ”hoților care sfâșie pieptul țării românești” decât în această 
peșteră.

(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 10/1937, p 168-170)

Grupul excursioniștilor,
în fața peșterii
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EROII
(nuvelă istorică, fragment)

 Ion tăcu, în timp ce Dumitru, dus pe gânduri, uită să mai 
răspundă. Cu ochii pironiți în gol și cu gândul la cei de acasă, Ion 
își uită de el. I se părea că-i acasă și că-i vede pe toți cei dragi în 
jurul lui. Vedea pe Anca aproape, cum îl mângâie dulce și cum 
îl privește cu ochii plini de bucurie că-l are lângă ea; vedea pe 
cei doi copilași ai lui, Ion și Măriuca, cum îi stă pe genunchi, 
pe genunchii ăștia grei, cari, de atâtea marșuri, de abia se mai 
pot îndoi. Nu-i puțin lucru să faci zeci de kilometri pe jos, cu tot 
echipamentul de campanie în spinare, pe ploae sau pe vânt, peste 
miriști sau șosele pietruite, cu durere în suflet că ești departe de ai 
tăi, de locurile dragi, de plaiurile din țara fagilor bătrâni, plină de 
istorie și glorie, de dulcea și blânda Bucovină.
 Parcă își vedea copiii cum îl privesc cu ochii lor mari și 
naivi, ca și cum ar fi vrut să-l mănânce. Era atâta bucurie în ochii 
lor, atâta soare și atâta neștiință despre ce se petrecea în lume, 
încât, văzându-i atât de fericiți, îl podidiră lacrimile. Gândea în 
sinea lui: ”De ce atâta răutate în lume, de ce rămân pe drumuri 
atâția copii nevinovați, atâtea mame care se uită în lungul drumu-
lui, așteptându-i să vină de la război?”
 Gândul lui alunecă pe altă pantă. Se vedea în casa 
curată, văruită cu alb și care mirosea a busuioc uscat, acoperită 
cu șindrilă – neagră ca războiul ăsta mare – peste care ploile au 
tras dungi cenușii, în care s-a cuibărit sămânța mușchiului verzui, 
dându-i o înfățișare de lucru ieșit din negura vremurilor trecute. 
Se vedea acolo, în mijlocul copiilor de arcași, de aceeași nație cu 
el, căutând a-i face să înțeleagă slova românească și taina graiului 
bucovinean. Ar fi vrut să fie în aceeași strană mâncată de cari, din 
biserica veche, în care glasul lui limpede și curat înălța Duminica 
imnuri de slavă către Cel de Sus. Vedea parcă clopotnița bisericii 
din sat, acoperită tot cu șindrilă mare și lată – dar nouă, căci fusese 
reparată numai la plecarea lor -  strălucind în bătaia soarelui, cu 
crucea aplecată puțin înainte.
 Acolo îi rămăsese sufletul. L-au luat cu ei, l-au mobili-
zat, l-au dus pe frontul Galiției, apoi, întors în Ardeal, se vedea 
venind spre Săcele. Degeaba l-au luat cu ei, sufletul lui rămăsese 
acolo, în codrii Bucovinei, lângă școala lui, lângă biserica lui, 
lângă căminul lui. Și, un soldat fără suflet nu poate face mare 
lucru, deși fusese rănit și decorat în primele lupte din Galiția. Nu 
știe nici el cum. Știe doar atât, că s-a trezit într-un spital, având pe 
piept o decorație.
 N-a mai avut timp să se intereseze cine și de ce i-a dat-o, 
căci, în urma unor ordine, regimentul lor a plecat spre Ardeal...
 O adiere de vânt șăgalnic îi deșteaptă ochjj fixați în gol 
și visarea-i plăcută dispăru. Își trecu mâna pe fruntea înrourată cu 
broboane de sudoare, începu să clipească din ce în ce mai des și 
privi în jur. Îl văzu pe Dumitru, alături, privind fix, cu ochii mari, 
la ceva nelămurit. Își dădu seama atunci că visase și, fiindcă îi 
plăcu visul așa de mult, nu se mișcă din loc.Își fixă din nou ochii 
în unda zglobie a Tărlungului, dorind să se mai repete visul măcar 
o dată. Era în zadar, căci gândul care se închega mai înainte în 
vis nu se mai prindea fir cu fir ca la început și nu se mai depăna 
liniștit.
 În timp ce gândul lui Ion colinda prin sat, pe la biserică 
și ai lui, gândul lui Dumitru, după ce dădu roată pe la ai săi și 
după ce revăzu biserica și școala, ajunsese mai repede la malul 
pietros al Tărlungului. Aici nu se opri, ci căuta să afle, să despice 
hotărârile ce aveau să vină și să poată bănui măcar unde îi vor 
duce de aici. La Bratocea sau pe frontul dela Predeal?
 Dumitru nu se putea liniști cu niciun preț și nici nu se 
putea împăca cu conștiința, de felul cum va trebui să procedeze. 
Pragul acesta al conștiinței nu-l lăsa să nu frământe, măcar cu 
gândul dacă cu graiul nu putea, situația lor, într-adevăr critică.

 De mult de tot, din copilărie chiar, se gândise mereu la 
clipa asta nenorocită, la această clipă pe care ar fi dorit-o cât mai 
îndepărtată. Ar fi vrut să o uite cu totul Conștiința însă nu-i dădea 
pace și în toate ocaziile îi reamintea mereu despre clipa în care 
va fi nevoit să meargă la război. Ba, își aducea perfect aminte că 
la o discuție ce-o avusese într-un cerc de învățători bucovineni, 
pronunțase solemn că: ”...decât să tragă un singur foc în frontul 
românesc, ar fi preferat să moară.”
 Și, iată că această clipă nenorocită sosise. Gândul acesta îl 
cutremură. Cum, să fie el în stare să tragă măcar un singur foc în 
frontul format din piepturi românești, din piepturi voinice, pline 
de dragostea de glia românească, din piepturi cari se jertfesc cu 
drag, venind să-i dezrobească? El să facă lucrul acesta, el care 
în orele de istorie, în clasa văruită în alb și cu miros de busuioc, 
învăța pe copilașii arcașilor de odinioară să fie buni patrioți și 
să-și iubească țara? Răsună, deodată, în inima lui un cântec care 
cândva a umplut ochii cu lacrimi ai tuturor Ardelenilor subjugați: 
”Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină / Decât să fim sclavi 
iarăși, în vechiu-ne pământ.”
 Vântul, cuibărit până mai acum câteva clipe prin sălciile 
pletoase și albăstrii, adie mai tare peste fața încremenită a lui 
Dumitru și-l făcu să tresară. Apa curgea mai departe, clipocind 
ritmic în pietrele verzui, ducând parcă cu ea toată grămada gân-
durilor lui negre.
 Nu stătu mult în cumpănă și fața i se lumină de o bucu-
rie adâncă. Se simțea ușurat, cu conștiința împăcată și cu pânza 
gândurilor dusă undeva departe. O mulțumire îi cuprinse făptura 
întreagă, iar fața-i zâmbea ca unui copil ce primește un cadou de 
mult așteptat.
 Puteau de acum să-l ducă pe orice front românesc ar fi 
voit, el știa ce are de făcut!...
 Amândoi fură treziți de zgomotul soldaților ce treceau 
prin apropiere, spre locul unde se făcea adunarea. Se spălară în 
grabă și, potrivindu-și la iuțeală echipamentul, porniră și ei spre 
același loc. Pe drum spre companie, Dumitru apucă de zise:
 - Măi, bade Ioane, m-am gândit la ceva.
 - La ce Dumitre?
 - Că dacă, cumva, nu ne va trimite la alt regiment, cum a 
fost vorba la mobilizare, și ne va duce pe frontul de la Bratocea, 
să luptăm contra alor noștri - nu că doar mi-e frică de moarte, dar 
pentru că nu vreau să-mi omor frații care vor să ne dezrobească – 
să ...
 Glasul sublocotenentului, un băiat tânăr, abea ieșit de pe 
băncile școalei militare, totuși destul de hain la suflet, care știa și 
puțin românește, se auzi răstit și mai mult în batjocură:
 - No, Dumitru, haide, no, mai repede, că trebuie plecat 
și trânti un ”büdös oláh”, înjurătură pe care nu o auzeau pentru 
prima dată.
 Regimentul porni în formație 
pe șoseaua județeană și, după ce lăsă 
în urmă poiana plină de soare și 
lumină a sătulețului Cărpiniș, salutați 
de casele pustii și plopii înalți, cari 
întindeau brațe de strigoi spre azurul 
cerului, întâlnesc pe stânga podul 
peste Tărlung, ce duce spre Zizin și 
Purcăreni. Coloana face o întoarcere 
spre dreapta și, urcând un delușor, se 
găsește pe șoseaua ce duce spre cele-
lalte patru sate săcelene.
  Pe drum, Ion se muncea să 
complecteze în gând fraza lăsată de 
Dumitru neterminată, din cauză că a strigat sublocotenentul la ei. 
Îi era ciudă pe el însuși că mintea nu-l ajuta să poată pricepe sau

 Troița eroilor din cimitirul 
bisericii ”Sf. Adormire”,

din Satulung, în 1939
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 închipui, măcar, ce a vrut să zică Dumitru că ”dacă nu ne va tri-
mite la alt regiment și ne va duce pe frontul românesc să luptăm 
contra alor noștri, să ...”. Aici Ion nu putea complecta în nici un 
chip gândul lui Dumitru și, chiar dacă ar fi găsit, printr-un joc al 
soartei, adevărata complectare, tot nu ar fi crezut-o cea adevărată, 
deoarece nu o auzise din gura lui Dumitru. Mai încercă de câteva 
ori să afle explicația finală, dar ceea ce găsi nu i se părea destul de 
bun. Pașii îl conduceau aproape mecanic, iar gândul la cele spuse 
de Dumitru îl părăsi încetul cu încetul. Într-un târziu își zise: ”fac 
și eu ce va face el, fiindcă Dumitru nu s-a gândit niciodată rău.”
 În depărtare, se zăreau din ce în ce mai mult cele patru 
sate săcelene, așezate la poala muntelui Piatra Mare, ca o salbă de 
mărgele la gâtul unei fecioare îmbrăcată în safir. Pădurile păreau 
cușme mari  pe urechi uriașe, așezate pe o parte, și care le amin-
teau de bătrânii codri de fag de pe plaiurile lor. Turlele bisericilor 
sclipeau în soare, iar casele erau împrăștiate până sub sprânceana 
pădurii.

(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 8-9/1939, p 111-113)

EPIGRAME

 Lui Mircea Pavelescu care a scris un volum
 de epigrame în colaborare cu Cincinat
Eu știu că nu le-ai scris pentru duzină
Și-am înțeles cum ați colaborat!
Maestrul Cincinat ți le-a dictat,
Iar tu le-ai bătut iute ... la mașină!
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 11/1934, p 9)

 Unui poet și colaborator ce și-a lăsat chică
În critică ești magistral,
În dragoste, fante de pică,
În căsnicie ideal,
În poezie ... ai doar chică.
(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr.9-10/1934, p 11)

 Activitatea publicistică a lui Victor Tudoran, ca director și 
redactor-șef al publicației ”Plaiuri Săcelene”, a fost apreciată, în 
dese rânduri, atât de săcelenii săi, cât și de confrații ziariști de la 
diferite publicații: 
 ”Ultimul număr din ”Plaiuri Săcelene”, revistă ce apare 
în Satulung-Săcele, jud. Brașov, sub inimoasa conducere al d-lui 
Victor Tudoran, este o elocventă dovadă că și provincia poate da, 
cu posibilitățile și elementele de care dispune, publicațiuni care, 
prin tehnică și material redacțional, să încânte în egală măsură și 
ochiul și inima” (Revista Luceafărul, Timișoara, nr. 9-10/1938) 

(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 9/1938, p 182)
 
 ”Victor Tudoran a scos un nou număr din prețioasa sa 
publicațiune Plaiuri Săcelene. Numărul, închinat săcelenilor 
de pretutindeni, are un sumar sărbătoresc și apare într-o ținută 
grafică impecabilă.” (Ziarul Pământul, Călărași, nr. 184/1936)

(publicată în ”Plaiuri Săcelene”, nr. 10/1936, p 125)

Montaj realizat de
Horia Bârsan

SPIRITUALITATE
MARIA MAGDALENA

- PUSTNICA DE PE SINAI, PRIETENA ROMÂNILOR -

ebel Musa – muntele lui Moise, cum îi 
spun beduinii, Horeb, cum era numit în 
Vechiul Testament sau muntele Sinai cum 

este cel mai bine cunoscut  de către noi, are o tradiție 
teofanică și anahoretică milenară. Acum mai bine de 
3000 de ani, Moise a văzut pe Horeb Rugul Aprins 
care ardea și nu se mistuia. Mai apoi, dinlăuntrul 
Rugului, Dumnezeu, “Cel ce este”, i-a vorbit lui 
Moise față către față. De atunci încoace, pe înălțimile 
duhovnicești ale Sinaiului, Rugul Aprins, simbol 
al Duhului Sfânt,  a continuat să ardă  în inimile 
aleșilor lui Dumnezeu. Sfântul llie, proorocul de foc, 
a primit în dar adierea răcoroasă a Rugului Aprins 
într-o peșteră de pe Horeb. După Înălțarea lui Hristos 
la ceruri, creștinii au dus mai departe neîncetat, din generație în 
generație, de la părinte duhovnicesc la ucenic, tradiția vorbirii cu 
Dumenzeu și a vederii Rugului Aprins pe același munte sfânt. În 
secolul VI, sfântul Ioan Scărarul, s-a nevoit 40 de ani în pustia 
Sinaiului pentru ca flacăra Rugului Aprins să poată aprinde inima 
sa. La mănăstirile Rait, Sfânta Ecaterina, Fairan și în pustiul ce le 
înconjoară, părinții și maicile vor fi păstrat cu sfințenie secole de-a 
rândul tradiția anahoretică și isihastă a Rugului Aprins. Nu putem 
însă să nu ne întrebăm dacă au mai rămas și astăzi pe muntele 
Sinai urmași de taină ai profeților Moise, Ilie sau Ioan Scărarul. 
 Răspunsul ne-a venit cu generozitate de la maica Eca-
terina Fermo, actrița româncă care s-a botezat la maturitate, 
părăsind Teatrul Național pentru a-L cunoaște pe Hristos la El 
acasă, în Țara Sfântă. Acolo, la Ierusalim, maica Ecaterina de 
acum, pe atunci încă Monica Fermo, a cunoscut-o pe franțuzoaica 
Maria Magdalena.  Convertindu-se la rândul ei la maturitate, de la 
catolicism la ortodoxie, Maria Magdalena intră în monahism și se 

hotărăște să calce pe urmele sfântului Ioan Scărarul 
în căutarea Rugului Aprins.
 Măicuță Ecaterina, ați petrecut mai bine 
de 17 ani în Țara Sfântă. În această perioadă 
îndelungată ați avut răgazul să mergeți în peleri-
naj în multe locuri sfinte, incluzând Ierusalimul 
și muntele Sinai. De asemenea, ați avut prilejul să 
cunoșteți oameni deosebiți. Povestiți-ne vă rugăm 
despre maica Maria Magdalena.
 Maria Magdalena ar trebui să fie un exemplu 
pentru întreaga suflare creștină. Am cunoscut-o în 
Ierusalim și, cu timpul, am devenit foarte apropiate 
una de alta.  
 Maria Magdalena s-a născut în Franța, în 

Provence, într-o familie de institutori. Amândoi părinții erau 
profesori. Tatăl era directorul școlii de băieți. Ca să nu rămână 
singură acasă, tatăl o lua adeseori cu el la școală. Și-a petrecut 
practic mare parte din copilărie acolo, printre băieți. Se cățăra pe 
garduri, prin pomi, se juca cu băieții, se și hârjonea cu băieții une-
ori. A trăit o viață băiețoasă, putem spune. A făcut apoi școala și 
universitatea în Franța. Și după ce a ajuns matură, după facultate, 
își păstrase ceva din trăsăturile acestea băiețești. Nu pregeta să ia 
un ciocan, o șurubelniță sau un patent dacă trebuia reparat ceva 
prin casă. Și asta în pofida faptului că era o tânără foarte frumoasă 
și feminină, având niște ochi mari, albastri. După facultate, s-a 
angajat în calitate de statistician în cadrul primăriei orașului din 
Provence, unde locuia. În această perioadă, a lucrat la un pro-
iect pentru care a pregătit o serie de statistici comparative privind
nivelul de trai între țările europene occidentale și țările afri-
cane. Așa a început să înțeleagă nivelul de trai extrem de scăzut, 
sărăcia, mizeria, foametea cu care se confruntau locuitorii țărilor

G

Maica Maria-Magdalena
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sărace din Africa. Din acel moment, a început s-o mustre 
conștiința, gândindu-se că, în timp ce ea pregătea aceste statistici 
într-un birou ultramodern din Franța, cu pereți de oțel și sticlă, cu 
aer condiționt, stând pe un fotoliu foarte comod din piele și având 
tot ce își dorește, alții suferă de foame, sărăcie și de boli. În acele 
zile a luat hotărârea să meargă în Africa și să vadă cu ochii ei cum 
trăiau acei oameni. Maria Magdalena, care încă nu împlinise 30 
de ani, și-a cumpărat un reportofon, o cameră foto și un cort și s-a 
urcat în avion cu destinația Africa de Sud. Ajunsă la destinație, 
și-a instalat cortul pe malul mării, lângă o comunitate de băștinași. 
Nu se dusese acolo pentru a se caza la un hotel de 5 stele și pentru 
a-i vizita și studia din când în când pe băștinași. Nu, dorința ei a 
fost aceea de a trăi o  vreme împreună cu oamenii simpli, exact 
în aceleași condiții de viață ca și ei. Voia să vadă dacă ea poate 
duce o astfel de viață. Acest lucru nu a însemnat doar privarea de 
confortul unei case occidentale, cu tot ce presupune ea: pat con-
fortabil, aer condiționat, apă curentă, baie cu apă caldă, bucătărie 
utilată și frigiderul plin. Peste toate acestea, a însemnat inclusiv 
asumarea unor întâlniri regulate cu iguane, șerpi, tarantule, țânțari 
și toate celelalte vietăți care-și duceau nestingherite viața prin 
acea regiune. Într-o zi, în timp ce se afla în acea zonă din Africa 
de Sud, s-a întâlnit, într-un mod paradoxal, am fi noi tentați să 
spunem, cu un preot călugăr grec ce se afla în misiune în Africa. 
Biserica Ortodoxă Greacă desfășoară o activitate însemnată de 
răspândire a credinței creștine în țările africane și asiatice. Poți 
astfel întâlni câte un călugăr grec cu o desagă în spate care umblă 
pentru a converti necreștinii la creștinism. 
 Tânăra franțuzoaică a stat multe zile de vorbă cu 
părintele grec. Maria Magdalena era de re-
ligie catolică, mergea la biserică, dar nu era 
genul de trăitor înfocat al credinței. Proven-
ind dintr-o familie de profesori, avea totuși 
un minimum de cultură religioasă, atât des-
pre creștinismul occidental, dar și despre cel 
răsăritean, oriental. Întâlnirea cu părintele 
grec a fost providențială. Maria Magdalena 
a fost impresionată de statura duhovnicească 
a părintelui și de învățătura și practica orto-
doxiei. Așa se face că, după câteva zile de 
discuții intense, părintele a invitat-o pe tânără în Grecia pentru a 
cunoaște ortodoxia la ea acasă. La câteva săptămâni după ce s-au 
cunoscut, cei doi au plecat cu vaporul către Grecia. Ajunsă la At-
ena, Maria Magdalena a început să studieze intens istoria și spiri-
tualitatea Bisericii Răsăritene. Pe lângă asta, a început să parti-
cipe regulat la slujbele și rugăciunile din Biserica Ortodoxă, luând 
parte inclusiv la exorcizări. A fost atât de dornică să adâncească 
tradiția ortodoxă încât a urmat cursuri de limba greacă pentru a 
putea discuta direct cu părinții și creștinii greci. După trei luni de 
ședere în Atena, părintele grec care o și adusese în Grecia a plecat 
pentru o vreme la muntele Atos. Întors de acolo, i-a relatat Mariei 
Magdalena fapte minunate despre părinții atoniți, arătându-i in-
clusiv filmări de pe Sfântul Munte. Tânăra franțuzoaică a fost atât 
de impresionată de cele văzute și auzite încât a început să plângă, 
întrebându-se unde au fost toate acestea în timp ce ea ducea o 
viață departe de cele duhovnicești, în Franța. După o perioadă de 
intens zbucium interior, Maria Magdalena se hotărăște să treacă 
de la catolicism la ortodoxie, și se botează în Atena. 
 După trecerea la ortodoxie, sub harul care se pogorâse 
peste ea la botez, are loc un fenomen miraculos. Toți acești talanți 
pe care îi avea, inteligența, firea ei bărbătoasă și luptătoare, 
delicatețea ei sufletească au fost convertiți de către Hristos spre 
folosul Bisericii. Maria Magdalena a înțeles faptul că ortodoxia 
nu se limitează doar la Grecia. Și-a dorit să cunoască și o altă 
țară ortodoxă, să cunoască cum se trăiește ortodoxia și pe alte 
meleaguri. Din discuțiile și lecturile pe care le-a avut în Grecia, 

a înțeles că România are spiritualitatea cea mai apropiată de cea 
grecească. Pe de altă parte, și-a dat seama că era practic imposi-
bil să cunoască spiritualitatea românească fără să cunoască limba 
română. În Atena a intrat în legătură cu o familie de români in-
telectuali care munceau în Grecia. Timp de câteva luni a luat în 
mod regulat lecții de limbă română de la acești români. Era foarte 
motivată să învețe limba română pentru că auzise de marii părinți 
români care erau în viață. Voia să-i cunoască și să vorbească cu 
părintele Cleopa, părintele Sofian, părintele Galeriu, părintele Ar-
gatu. După ce a deprins destul de bine limba română, a plecat din 
Grecia în România și i-a întâlnit pe toți cei patru părinți amintiți 
mai sus. A fost primită cu brațele deschise. După cum mi-a re-
latat mai târziu, întâlnirea cu ei a lăsat urme adânci în mintea 
și inima Mariei Magdalena. A plecat din România cu o adâncă 
bucurie sufletească. Toate acestea s-au petrecut în plină perioadă 
comunistă, prin anii ‘70. 
 Ce a urmat după această experiență? S-a întors în 
Franța sau poate în Grecia?
 Lucrurile nu s-au oprit aici. Încurajată de experiența 
pozitivă avută în Grecia și România, a învățat și limba rusă și 
limba sârbă, vizitând apoi Rusia și Iugoslavia. Maria Magdalena 
era o fată inteligentă, având o înclinație către învățarea limbilor 
stăine. După mai bine de doi ani de zile petrecuți vizitând, în cali-
tate de pelerin, tările ortodoxe, și-a pus în mod serios problema 
pasului următor. Următorul pas nu putea să fie decât Țara Sfântă 
și Ierusalimul, locurile pline de prezența profeților, a apostolilor 
și, mai ales, locul unde Iisus Hristos se născuse, trăise, pătimise, 
murise și înviase. 

 Măicuță Ecaterina, când ați cunos-
cut-o pe Maria Magdalena? S-a întâm-
plat imediat după ce ați ajuns în Ierusa-
lim, la începutul anilor ‘90? Erați încă 
Monica Fermo atunci, nu? Era înainte de 
călugărie.
 Da, în anul 1991, acolo, în Ierusalim, 
am cunoscut-o . Am devenit repede prietene, 
mai ales că fiecare dintre noi cunoștea limba 
maternă a celeilalte și, mai ales, fiecare din-
tre noi trecuserăm printr-o convertire la ma-

turitate. Eu vorbeam bine limba franceză, iar franțuzoaica Maria 
Magdalena vorbea binișor limba română. Mai mult, amândouă 
ne-am spovedit o vreme la același duhovnic la Ierusalim, un 
părinte grec, ieromonahul Aristarhos, actualmente arhiepiscop 
în cadrul patriarhiei de Ierusalim. Este de menționat faptul că, 
părintele arhiepiscop Aristarhos, vorbește bine limba română, fi-
ind duhovnicul multor călugări și maici de origine română ce se 
află în Țara Sfântă. Am cunoscut direct de la Maria Magdalena 
povestea vieții ei.  
 La o vreme după ce ne-am cunoscut, eu am plecat din 
Ierusalim către muntele Sinai, ca să vizitez locurile pe care 
călcaseră atâția sfinți: profetul Moise, sfântul Ilie, sfântul Ioan 
Scărarul și mulți alții. Eu nu știam că și Maria Magdalena ple-
case în aceeși perioadă tot către Sinai cu un grup de pelerini. Ne-
am întâlnit cu mare bucurie pe Sinai, în fața mănăstirii Sfânta 
Ecaterina. De la mănăstire am pleacat împreună spre coliba unde 
s-a nevoit sfântul Ioan Scărarul, loc care se află la aproape două 
ore de mers de mănăstirea Sfânta Ecaterina, în mijlocul pustiului 
sinaitic. Drumul, care șerpuiește printr-un pustiu arid de piatră 
roșiatică, este cu atât mai greu cu cât, în timpul verii, căldura este 
copleșitoare, depășind uneori 45 de grade. Am ajus acolo sfârșită 
fizic, total epuizată. Ni se terminase și apa. Luaserăm cu noi apă 
însă nu îndeajuns de multă pentru căldura aceea. 
   Îmi aduc aminte că, în apropierea chiliei unde a pust-
nicit sfântul Ioan Scărarul, era un bolovan mare de câțiva metri 
înălțime, iar la aproximativ 25-30 de metri mai departe erau și

Sinai – spre Sf. Ion Scărarul
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vreo 20 de butuci de viță de vie. Cum am ajuns acolo, Maria Mag-
dalena s-a așezat sub acea stâncă mare să se odihnească, să stea 
un pic la umbră. Eram amândouă foarte obosite. Apoi, după o 
vreme, și-a întins cortul lângă stânca cea mare, spunând că vrea 
să rămână câteva zile acolo, să se roage. Eu am rămas șocată când 
am înțeles că vorbea serios. Chiar voia să rămână acolo. Condițiile 
de trai din zonă sunt foarte neprielnice. Este numai piatră în Si-
nai. Piatră, stâncă aridă cât vezi cu ochii, lipsă aproape totală de 
vegetație și o căldură infernală. Nu există apă în apropiere. Apa se 
află la a distanță de aproximativ 3,5 km, lângă bisericuța sfântului 
Ioan Scărarul. După ce s-a odihnit, Maria Magdalena a început să 
se intereseze de butașii de viță de vie. Voia să știe cui aparțin, cui 
aparține terenul. A început astfel să-i întrebe pe niște beduini. A 
aflat cine este proprietarul. Era unul dintre beduini. În acel mo-
ment, l-a întrebat pe beduin care este prețul pentru bucata aceea 
de pământ. Arabul i-a spus o sumă. Au agreat prețul de vânzare, 
Maria Magdalena spunându-i apoi beduinului că se va întoarce 
cu banii. După câteva zile și-a strâns cortul, a plecat la Paris, iar 
de acolo în Provence, unde avea casa. Și-a vândut casa și tot ce 
mai avea prin Franța și s-a întors în Sinai unde i-a dat beduinului 
banii și a intrat în posesia acelei bucăți de pământ. Părinții fetei 
muriseră de ceva vreme. Era astfel liberă de orice obligație. Apoi, 
în următorii trei-patru ani de zile, și-a construit singură, absolut 
singură, din piatră, o căsuță cu trei încăperi, în acea zonă pustie, 
deșertică, din munții Sinai. Căsuța arată minunat, construită fi-
ind din bolovanii care au culoarea unică a muntelui Sinai, acel 
roșiatic cu irizații vineții.
 Este impresionat ce ne povestiți. Aș vrea să încerc să 
înțeleg cum a luat decizia de a rămâne acolo în pustiu, lângă 
locul unde a pustnicit sfântul Ioan Scărarul. V-a povestit cum 
de a ajuns să ia acestă hotărâre?
 Ea își dorea de ceva vreme să meargă mai departe, să 
ia o hătărâre în ceea ce privește viața ei în Biserică. Acolo, lângă 
chilia sfântului Ioan Scărarul a stat și s-a rugat. A avut momentele 
ei de extaz, de trăire în har. Sunt experiențe care nu pot fi descrise 
în cuvinte. Cei care au ajuns pe muntele Sinai și s-au rugat  au 
trăit poate câte ceva din aceste momente unice. Maria Magdalena 
a dormit câteva zile acolo cu capul pe piatră. Sacul de dormit 
mai îndulcea un pic din tăria pietrei, piatra rămânea însă piatră. 
Ispitele nu au lipsit. La un moment dat a simțit că se mișcă piatra 
pe care își odihnea capul. Când s-a uitat sub piatră, a găsit un 
șarpe. Șerpii de pe Sinai sunt veninoși. Este plin în zonă de șerpi 
și de scorpioni. Îmi povestea că făcea cruce peste fiecare piatră 
pentru a fi apărată de Dumnezeu. Și Dumnezeu a apărat-o. Nu 
a pățit niciodată nimic. Apoi a luat această hotărâre cu ajutorul 
lui Dumnezeu. S-a sfătuit și cu părintele Pavlos, un om minunat, 
duhovnicul ei și duvohnicul mănăstirii Sfânta Ecaterina de pe Si-
nai. A luat și binecuvântarea părintelui episcop Damianos, epis-
copul Sinaiului. Și apoi a rămas acolo mai bine de 25 de ani. 
 Să știți că nu i-a fost ușor acolo. Noi ne-am văzut în anii 
următori destul de regulat la Ierusalim. Muntele Sinai este relativ 
aproape de Ierusalim. Maria Magdalena trecea pe la Ierusalim. 
Îmi povestea că o mare povară a fost lipsa apei. Noi, cei care ne-
am obișnuit să avem apă curentă, nu ne imaginăm ce înseamnă să 
nu ai apă în casă. Ce înseamnă să trebuiască să-ți cari zilnic apa 
de la 3,5 km distanță. Maria Magdalena trebuia să parcurgă 3,5 
km dus, pană lângă bisericuța sfântului Ioan Scărarul, unde este 
o sursă de apă, și 3,5 km întors. Sunt 7 km în total. Uneori par-
curgea acest drum și de câte 2-3 ori pe zi. Asta pentru că nu putea 
căra prea multă apă la un drum. Terenul este accidentat și plin de 
bolovani. Căldura este năucitoare din luna aprilie până la sfârșit 
de septembrie. Căra apa în burdufuri din piele de cămilă, așa cum 
și profetul Moise sau sfântul Ilie vor fi cărat la vremea lor apa. 
Beduinii i-au făcut cadou acele burdufuri din piele pentru a-și 
putea aduce apă. Sunt foarte bune pentru trasportul și păstrarea 

apei în condiții deșertice. Păstrează apa la răcoare.
 Și din momentul în care s-a așezat acolo, Maria Mag-
dalena a locuit tot timpul singură?
 Da, a locuit singură. Și-ar fi dorit să locuiască cu încă o 
maică. Ar fi preferat să fie o maică româncă. Se simțea apropiată 
sufletește și cultural de românce. Pe de altă parte, știa că majori-
tatea româncelor sunt foarte harnice. Ar fi dorit să împartă grijile 
locuirii în pustiu și cu altcineva, cu o soră de suflet. Și-ar fi dorit, 
cred, să-și dedice și mai mult timp rugăciunii și contemplației. 
M-a invitat și pe mine să mă alătur ei, să viețuim împreună acolo, 
pe Sinai. Nu am putut primi. Pe mine nu mă ajută fizicul pentru o 
viață atât de dură. Ea avea o constituție foarte robustă. Asta deși, 
v-am spus, era foarte feminină. Avea dacă vreți și un paradox. Și-
ar fi dorit să locuiască împreună cu un om, cu o maică, cu profil de 
intelectual. Ar fi vrut ca maica care ar fi venit să locuiască cu ea să 
știe bine franceză sau engleză. Dar nu numai. Ar fi dorit ca maica 
respectivă să posede cunoștiințe de istoria bisericii, de filosofie, 
teologie. Și-ar fi dorit să poată discuta cu cineva apropiat pe su-
biecte teologice, să se poată sfătui. Este greu de găsit acest pro-
fil de om. Și până la urmă nu l-a găsit. Poate că așa a fost voia 
lui Dumnezeu, ca ea să trăiască singură asemeni sfântului Ioan 
Scărarul sau Mariei Egipteanca. Și nu i-a fost ușor unei femei 
să trăiască singură în pustie. Pe acolo mai treceau din când în 
când beduini. Unde să te schimbi, unde să te speli, unde să-ți faci 
necesitățile fiziologice? Par probleme triviale dar sunt foarte reale 
în mediul acela. 
 A avut probleme cu beduinii, cu locuitorii muntelui 
Sinai?
 Nu, nu a avut nici un fel de problemă cu ei. În câteva 
luni a învățat, de alfel, araba la nivel conversațional. S-a putut 
astfel înțelege destul de bine cu ei. Nu este foarte greu să înveți 
să vorbești araba. Am învățat și eu araba binișor când am locuit la 
Ierihon. Mult mai greu este să înveți să scrii. Revenind la beduini, 
ei sunt oameni foarte simpli. Oamenii simpli au structura aceea 
sufletească bună. Majoritatea sunt niște oameni foarte curați și la 
locul lor.
 Maria Magdalena a fost ulterior călugărită. Mergea destul 
de des la mănăstirea Sfânta Ecaterina pentru a participa la Sfânta 
Liturghie, pentru a lua sfat și pentru a se spovedi la părintele Pav-
los. Au apărut însă și probleme. Prezența regulată a maicii pust-
nice Maria Magdalena în interiorul mănăstirii de pe Sinai, care 
este o mănăstire de călugări, a fost o piatră de încercare pentru 
călugării mai tineri. Știți, este în acest sens și o istorioară foarte 
grăitoare în Pateric. Se spune că un pustnic văzuse cu câțiva ani în 
urmă o femeie care culegea grâul pe câmp. Părintele a avut ispite 
cu gândul, îi rămăsese imaginea femeii și se lupta cu gândul. Între 
timp femeia a murit. Călugărul însă continua să fie frământat de 
gânduri. Atunci s-a dus și a dezgropat-o, a luat o eșarfă pe care 
a atins-o de cadavrul care era în descompunere și care mirosea 
urât și a păstrat eșarfa la el de atunci. Când se lupta iarăși cu 
gândul, lua eșarfa și o mirosea pentru a realiza pe cine dorește 
el de fapt. Este foarte grea lupta cu gândurile. În acest context, 
părintele duhovnic Pavlos a rugat-o să nu mai intre în mănăstire. 
Se întâlneau în afara mănăstirii, în zona casei de oaspeți pentru a 
sta de vorbă și pentru a se spovedi. Nu putea petrece mult timp în 
preajma mănăstirii.
 Când ajunsese spre șaizeci de ani, începuse să se întrebe 
cui să lase căsuța pe care o construise, după ce ea va trece la 
Domnul. Mi-a spus ca avea sentimentul că nu va trăi foarte mult. 
Și a avut dreptate. Ar fi vrut să lase căsuța măicuțelor din Țara 
Sfântă care ar fi dorit să se retragă la o viață de liniște, celor care 
iubesc pustia. Ar fi preferat să lase casa unor măicuțe românce 
sau grecoaice. Se simțise foarte apropiată sufletește de români și 
de greci. Părinții de la mănăstirea Sfânta Ecaterina nu au fost de 
acord. Ar fi fost o prezență a unor măicuțe mult prea aproape de
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 mănăstire. În acest context, părintele Pavlos 
i-a sugerat să organizeze un mic muzeu acolo, 
în căsuță. Un muzeu care să fie dedicat sfâtului 
Ioan Scărarul și muntelui Sinai. Maica Maria 
Magdalena a fost de acord și a donat casa ei din 
pustiu mănăstirii Sfânta Ecaterina.  
 A murit acum trei ani, în 2015, de can-
cer, fiind în vârstă de peste șaizeci de ani. A fost 
o mare problemă și atunci cu înmormântarea. 
Autoritățile egiptene au vrut inițial să o expa-
trieze pentru a fi înmormântată în Franța. Era cetățean francez 
maica. Ea a dorit să fie înmormântată pe Sinai. A trebuit să fie 
parcursă o procedură complicată. A durat 2-3 săptămâni toată 
povestea. Între timp, trupul ei începuse să se descompună pe 
căldura aceea. Eu eram în țară, în România, în acea perioadă. 
Ne-am rugat cu toții aici, la mănăstire, să o ajute Dumnezeu să 
fie îngropată creștinește. Într-un final, autoritățile egiptene și-au 
dat acordul să fie înmormântată unde a viețuit, unde s-a nevoit și 
unde s-a rugat în ultimii ani din viață, pe muntele Sinai. Măicuța 
Maria Magdalena a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Fei-
ran, o mănăstire de măicuțe de pe Sinai. 

 Noi, creștinii de astăzi, am devenit ex-
trem de comozi. De multe ori nu avem curajul să 
luăm hotărâri serioase întru Hristos, să trecem 
la fapte. Ne este uneori frică sau rușine să ne 
asumăm creștinismul, să spunem că mergem la 
Biserică, să ne facem cruce în văzul lumii. Dacă 
am avea credință în Hristos, am putea muta și 
munții. Hristos Însuși ne spune asta. Eu am dat-
o tot timpul ca exemplu pe maica Maria Magda-

lena. Inclusiv în cadrul conferințelor la care am fost invitată să mai 
vorbesc. Măicuța a fost temerară, fără frică, avea o determinare 
extraordinară. Este poate cel mai luptător om pe care l-am întâlnit 
eu. Ca om, trebuie să fii extrem de smerit, să te consideri mai jos 
decât toată zidirea. Pe de altă parte, trebuie să ai îndrăzneală, să 
nu te dai la o parte de la planurile pe care le are Dumnezeu cu 
tine. Astfel de om a fost maica Maria Magdalena. A avut ceva din 
nebunia aceea sfântă, nebunia întru Hristos. A iubit mult pustia, 
rugăciunea și Biserica Ortodoxă. Dumnezeu să o odihnească în 
pace. 

Interviu realizat de Ciprian Reglean

Mănăstirea Feiran

POLITICHIA SAU TICHIA CU MĂRGĂRITAR
• Opinii

iziologia politicianului român începe să se contureze tot 
mai clar după 30 de ani de  democrație originală. Timp 
în care românul așteaptă schimbări în bine, nu doar 

schimbări de persoane politice. 
 Aristotel spunea că democraţia este sistemul în care fiec-
are face ce vrea. Asta da, ne place. E primul pas spre dezordine și 
haos. Henri Bergson aprecia democraţia ca fiind singurul sistem 
compatibil cu demnitatea şi ideea de libertate, dar care are un 
viciu de construcţie: nu poate discerne cu adevărat valorile. Asta 
nu ne mai place la toți. Dar place unora, căci e al doilea pas, cînd 
în vîrtejul apelor învolburate pot ieși multe la suprafață.
 Iar votul pe liste de partide o demonstrează. Nu contează 
calitatea omului, ci doar  puterea șefului de partid care stabilește 
persoanele de pe locurile eligibile. Contează doar să fie primii pe 
liste şi să asculte de indicaţiile partidului. Pentru că el îi alege cu 
adevărat, nu electoratul naiv care mai crede într-un simulacru de 
democraţie. Contează doar să fie pe liste peste 500 de deputaţi şi 
senatori care să-şi voteze cît mai multe privilegii gen pensii spe-
ciale. 
 Lesne se poate observa cum legea electorală actuală 
este făcută de partide pentru slugarnici partidului în dauna 
cetăţeanului onest care-şi exercită conştiincios dreptul la vot, 
deturnîndu-i-se  intenția de vot.
 Un candidat la funcția de primar e obligatoriu primul 
pe lista de consilieri, eventual și pe lista de consilieri județeni. În 
ideea că tot prinde ceva, doar n-o să lase pe altul... Deci poate să 
fie ales simultan în trei funcții diferite. Cetățeanul care îl votează 
e naiv, c-așa e el din născare. Și credul, c-așa e el, gură-cască la 
promisiuni electorale goale. După care încep demisiile: dacă a 
ieșit primar, își dă demisia din funcția de consilier. Dacă n-a ieșit 
primar, dar a ieșit consilier local, tot e bine. Dacă a ieșit și con-
silier județean, își dă demisia din funcția de consilier local, care e 
prea mică pentru aspirațiile lui politicianiste. Dacă nu a fost ales 
președintele Consiliului județean rămâne de-al nostru, partidul îl 
susține la funcția de deputat sau senator. Cu mult dor. De parveni-
re. Și așa se face că dintr-un nume obscur, dintr-o poziție socială 
oarecare, din șofer sau șomer ajunge politruc. Dacă dă din gură 
bine, poate prinde un post de ministru. Sau prim ministru. Doar 
trei exemple din sute. De Viorica Dăncilă v-aduceți aminte ce 
era, unde s-a cocoțat și ce-a ajuns? De Adrian Năstase, coiosul cu 

patru case? Dar de Ludovic Orban ați auzit altceva? 
Orb an anul 2020 cu un asemenea premier! Iluștri 
necunoscuți înainte de a intra în politică, odată ce 
sînt scuipați în lături de partid ajung ce au fost.
 Politica face și desface. Doi prieteni din copilărie de pe 
aceeași stradă au opțiuni politice diferite. Orgoliile sînt atît de 
puternice, încît nu-și mai vorbesc. Ura se manifestă fățiș. Unul 
îl invidiază pe altul că a ajuns primar. De ce? Pentru că a fost în 
partidul care trebuie în momentul care trebuie. 
 Viața politicienilor e meteorică, azi sînt pe val, mîine 
poate la pușcărie.
 Concret, vă propunem un studiu de caz în municipiul 
Săcele. PSD-ul din Săcele a scos un scor foarte bun compara-
tiv cu județul pentru că săcelenii au apreciat felul în care s-a  
făcut administrație, dincolo de politică. Ar fi meritat de drept o 
recunoaștere prin promovarea mai departe a unui reprezentant 
în Parlament sau Senat. Fieful pesedist de la Bucureștiul auto-
cratic nu a vrut. La PNL un ilustru necunoscut vroia cu orice preț 
primăria. A fost aproape, nu contează mijloacele, scopul scuză și 
votul o spune. Unde s-au dus voturile săcelenilor? Pe apa sîm-
betei. N-a rămas nici consilier local, era din Brașov și a preferat 
să fie consilier județean. E funcția mai bănoasă. Momentan. La 
ambițiile sale justificate, vrea mai mult. Și va obține. Vina nu-i a 
lui nici pe departe că vrea s-ajungă departe. Nici a celor care-i țin 
parte. E a celor care s-au ținut aparte, cei care nu s-au prezentat 
la vot. Prin indiferența lor au permis  astfel partidelor să obțină 
scoruri fabuloase prin redistribuire. N-au înțeles jocul parșiv al 
partidelor. Dacă stai acasă și nu votezi, de fapt votul tău se duce 
indirect tocmai la partidele pe care nu le placi. Asta-i politichia, 
ce-i greu de înțeles?
 Din aproximativ 27000 de cetățeni săceleni cu drept la 
vot s-au prezentat la vot 40%. Nici jumătate. Dar legea făcută de 
partide pentru partide permite validarea. Pentru că nu e important 
cîți se prezintă la vot, efectul contează. Dacă s-ar prezenta la vot 
10 persoane și s-ar vota ca în 2020, rezultatul ar fi același: un 
primar, 9 consilieri peneliși, 7 pesediști și 3 udemeriști. Ce-i greu 
de înțeles? Absenteismul masiv favorizează doar partidele mari și 
aplaudacii acestora.
 Sînt simple date statistice. În 2016 prezența la vot a fost de 
45%.  În 2000, numărul total de cetăţeni cu drept de vot în Săcele
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era aproximativ 26.000. Numărul de alegători care s-au prezentat  şi 
au votat a fost de 12.836. Adică aproape 50%. Consiliul local Săcele 
a fost format tot din trei partide, ca în 2020:
  - pentru P.D.S.R. 2482 voturi valabil exprimate. Corect ar fi 
meritat 4,07 consilieri. A avut 7 (+2 voiajori de la A.P.R.). Total 9.      
  - pentru U.D.M.R. 2681 voturi. De drept 4,38 consilieri. A 
avut 8.
  - pentru A.P.R. 1683 voturi.  Normal ar fi avut 2,75. A avut 
6 (-2 ulterior basculaţi la P.D.S.R.).
 Total voturi pentru partidele cu consilieri= 6856 voturi.
 Total voturi celelalte partide 3718.
 Total voturi pentru independenţi 2262.
 Ce rezultă din această analiză?
 Concluzii:
 1. Absenteism masiv din ce în ce mai mare, ceea ce însemna 
dezamăgire, nemulţumire şi dezgustul alegătorului pentru politică. 
Oamenii debusolaţi au înţeles atunci ca și acum că toţi politicienii sînt 
la fel, interesați doar de putere, iar votul lor nu poate schimba siste-
mul. Schimbă eventual partidele între ele și tichia de mărgăritar  a 
cîtorva politicieni, ca praf în ochi. 
 2. Un număr covîrşitor a optat în 2000 pentru independenţi, 
aproape cît pentru partidul de guvernămînt de atunci, celebrul P.D.S.R, 
dar parșivul sistem democratic original nu permite repartizarea vo-
turilor la independenţi, ci numai la partidele care au trecut pragul elec-
toral.
 3. Un număr de 5980  de voturi (total alte partide + 
independenţi) au fost deturnate şi acaparate de cele trei partide care 
s-au văzut cu un număr nevisat de mare de consilieri, deşi opţiunea 
electoratului a fost cu totul alta.
 4. Întotdeauna sîntem conduși de minorități alese, dacă stăm 
acasă indiferenți.
 Concluzia cetățeanului: voturile au fost deturnate îm-
potriva voinţei electoratului care asistă doar neputincios la jocu-
rile de culise ale partidelor.
 De unde gîndirea logică, dar greșită, a alegătorului neîndoc-
trinat: de ce să mai votez dacă votul meu ajunge în final să propulseze 
un partid pe care-l detest? De ce să mai merg la vot, dacă el, candi-
datul pe care-l doresc ca om gospodar-primar își dă demisia pentru 
că urmărește de fapt să ajungă senator?
 Propuneri (de bun simț):
 - modificarea legii electorale.
 - introducerea votului obligatoriu, ca în Grecia spre exem-
plu. Chiar dacă nu va fi niciodată 100% prezenţă, un procent de peste 
80% va fi mai democratic.
 - anularea articolului 44 aliniat 3 din legea electorală care nu 
admite liste cu independenţi. Nu este democratic ca votul clar pentru 
principiul independenţei să ajungă la alte partide prin acea găselniţă 
numită redistribuire.
 - introducerea votului uninominal. Să votăm persoane, nu 
liste de partide măsluite de la centru. Doar atunci contează omul, 
meritocrația. Altfel se votează lista cu turma, mai exact  piloșii parti-
dului de pe primele poziții. Orice agramat, incult sau lipsit de caracter 
e pe primele locuri la partidele mari va fi ales. Chiar infractor să fie.
 - reducerea corespunzătoare a numărului consilierilor, 
deputaţilor şi senatorilor pentru că oricum nu fac mai nimic pe banii 
mei şi ai dvs. Numărul lor să fie stabilit de procentul votanților. Dacă 
s-au prezentat la vot 40% din votanți, atunci să fie 40%  și reprezenta-
tivitatea lor. Nu credeți că un parlament format din 100 de politicieni 
ar fi mai eficient și pentru buget? Sau 10 consilieri pe plan local n-ar fi 
de ajuns?
 - activitatea de consilier local și județean să fie benevolă, 
neremunerată. Ca în Franța. Orașul Vire, cu care e înfrățit Săcele, e un 
exemplu de bună practică. Prin 2000, cînd ne-am înfrățit, consilierul 
cu care am vorbit nu primea nici un euro, era implicarea lui civică 
în viața colectivității. Însuși primarul francez era angajat doar cu ½ 

normă. Și orașul funcționa mult mai bine ca al nostru.
 - migraţia politică să atragă automat pierderea locului. Ca 
alegător nu sînt de-acord ca individul promovat de votul meu să se 
preumble pe la 3-4 partide şi din ‘90 să fie implementat pe diferite 
liste, în funcţie de donațiile la partid. 
 - limitarea numărului de mandate consecutive la două (fie 
consilier local, județean, primar, președinte de consiliu județean, de-
putat ori senator).  Dacă a fost bun, îl vom realege după patru ani de 
pauză. Altfel, unii privilegiați cu bani și influență în partid sînt nemu-
ritori, dinozauri în funcții de 20-30 de ani.
 Uitați-vă ce se petrece acum prin marile partide: doar rotația 
cadrelor și cadavrelor politrucilor. A pierdut la primărie, nu contează, 
îl punem pe lista eligibilă la Senat, e de-al nostru. E numai cum vrea 
șefu ăl mare. N-a prins nimic, dar e văr cu președintele Consiliului 
Județean și formează un clan de li se duce ves(ș)tea, e bine și-așa, o să 
fie primul pe lista de senatori, deci sigur iese. Chiar dacă la primăria 
unde a fost, după el potopul, nu l-ar mai vota lumea în veci.
 La Suceava e scandal mare în filiala PSD pentru că fiul unui 
infractor  condamnat  la închisoare, zis Piedone (ales, culmea ironiei, 
primar prin București), e primul pe listă în provincie. Atenție, feriți 
linia! Persoana Gagamiță Dandanache sosește în stație pe linia unu 
din direcția Centru.
 Cine sînt acești politruci care folosesc partidele pentru a 
parveni? Fiți informați, o  spun CV-urile lor publice. Sînt ciocoii noi 
susținuți de partide în diferite funcții – sinecuri cu parandărături. Sînt 
nulități care s-au remarcat prin nimic, ori și-au construit dosare pla-
giate și umplute cu silicon și botox politic la facultăți bombă de mîna 
a treia.
  Șeful din Parlament al PSD, domnul Alfred Robert Simo-
nis, a trecut de la poziția de director la un bar, funcție pe care o deținea 
din primul an de facultate, firmă cu zero angajați, la poziția de director 
la Aeroportul Timișoara. La nici 27 de ani. Singura lui calificare a fost 
liceul de sport și o bombă de universitate privată la Drept, Universi-
tatea Tibiscus. După care ajunge deputat și liderul grupului PSD din 
Camera Deputaților.
 Pe d-l Marcel Ciolacu îl știe toată lumea.  Născut în 1967, Ci-
olacu a absolvit în 1995 Facultatea de Drept a Universității Ecologice 
din București, altă bombă răsuflată  privată, cu toate că respectiva fa-
cultate a primit autorizare provizorie de funcționare în mai 1995. Între 
2008 și 2009 a urmat un curs de perfecționare în domeniul securității 
și apărării naționale la Colegiul Național de Apărare din București, 
catalogat de presă drept „fabrică de diplome pentru politicieni”.
 Alt caz dovedit este al unui personaj politic care făcea în 
același an trei masterate, doua facultăți, un doctorat, asta în timp ce 
era și angajat full-time, iar facultățile pe care le urma erau în orașe 
diferite, distanța între ele de minim 500 km. Vicepreședintele PNL, 
Alina Gorghiu, căci despre ea e vorba, a făcut în același timp maste-
rate fără număr, plus un doctorat, timp în care era consilieră la AVAS, 
era deputat și vicepreședinte de partid. 
 Îl mai țineți minte pe domnul Barangă Laurențiu? Fiți 
atenți ce potență intelectuală liberală are: între 2007 și 2011 termină 
aceeași bombă pîrțîită, Universitatea Ecologică în București, apoi 
Academia de Poliție, face un doctorat la Valahia Tîrgoviște, cursu-
rile unei universități din Irlanda, Colegiul Național de Apărare, cur-
surile Universității din Pitești, predă la Universitatea Titu Maiorescu 
în București și în timpul liber se califică în mediere, în evaluare de 
competențe profesionale, în management, în formare profesională, 
în management de proiect, iar din 2009 lucrează și la guvern, deși 
pînă atunci a fost șomer. Nu se lasă și se mai califică și în pro-
movarea și facilitarea strategiei UE ca înalt funcționar public. Dom-
nul care a fost șomer pînă la 42 de ani, cu liceul terminat la 32 de 
ani, a ajuns așa, din senin (a se citi promovat de partid), director 
adjunct la ORNISS (informații secrete) timp de 11 ani,  director de 
departament și conferențiar universitar la Universitatea Valahia, fili-
ala Alexandria. Care tocmai a devenit în 2020 mare șef la Oficiul
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contra spălării banilor, în plină meritocrație liberală. Dar care a fost 
prins că și-a falsificat diploma de bac și obligat să-și dea demisia.
 Lista e imensă și cutremurătoare, puteți căuta CV-rile lor 
și cine are putere de discernămînt va înțelege realitatea. Impostura 
conduce România prin caracatița tuturor partidelor, dar mai ales prin 
votul nostru. 
 PNL, PSD, UDMR etc. = aceeași mizerie.

Alegători din toate colţurile treziţi-vă, singura soluție este să ieșiți la 
vot!  

prof. Nicolae Munteanu

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

• Actualitate ARTIST SĂCELEAN,
PE SIMEZELE ”GALERIEI ROMANĂ” DIN BUCUREȘTI

e face multă plăcere să semnalăm în 
revista noastră vernisajul unei foarte 
frumoase expoziții - ”Vibrație, Lemn și 

Culoare”, aparținând  Dacianei Tarași, săceleancă 
prin origini, fiica regretatului domn inginer Octa-
vian Tarași, unul dintre cei mai importanți mem-
bri ai Asociației ”Izvorul”, un stâlp de nădejde al 
acesteia și un colaborator de neprețuit pentru toți 
cei ce au lucrat cu dânsul.
 Evenimentul a avut loc în data de 15 octombrie, la ”Galeria 
Romană” din București, în cadrul expoziției FINE ART VISION 20 
/20, care a cuprins  lucrări de artă originale, realizate după conceptul 
“Giclée fine art print” - reproducere digitală după opere de artă pe 
suport imprimat cu jet de cerneală, folosită de artiști și galerii pentru 
reproducerile de înaltă calitate.
 Pe simeze au prezentat lucrări cinci artişti români contem-
porani, clienţi ai studioului Fine Art Imaging, fiecare cu stilul său 
propriu: - Jeanina Raht - “The Greatness of Yantras”, Daciana Tarasi 
- “Vibraţie, Lemn şi Culoare”, Lavinia Falcan - “Culoarea emoţiilor”, 
Ştefan Surugiu - “Naked Soul” şi Şerban Bonciocat - “Detalii Rit-
mice”.
 Ne bucurăm mult atunci când săcelenii, oriunde ar fi ei, cu-
nosc succesul și suntem alături de ei cu tot sufletul.

Redacția ”Plaiuri Săcelene”

 Vă prezentăm, în continuare, o scurtă confesiune de credință 
a tinerei artiste, concepută sub forma unei scrisori adresate din inimă 
tuturor săcelenilor:

 Dragi săceleni sau iubitori ai Săcelelui,
 M-am născut în Săcele și am trăit aici primii 18 ani ai vieții 
mele. Rădăcinile mele sunt aici și în satul bunicilor mei din partea 
mamei, Șirnea.
 De curând a avut loc un eveniment deosebit pentru mine și 
aș vrea să împărtășesc și cu voi acest lucru – ”Galeriile Romane” din 
Bucureși au găzduit, între 12 și 24 octombrie, expoziția Fine Art Visio 
20/20. Lucrările mele au dat viață uneia dintre sălile expoziției sub 
numele “Vibrație, lemn și culoare”.
 Dar, să ne întoarcem la Săcele… Sunt multe lucruri de care 
îmi aduc aminte cu mare mare drag. De exemplu, Valea Largă are un 
loc aparte în copilăria mea. Ce explozie de bucurie era iarna la săniuș 
pe “Fășie”!... Și ca să fie totul aparte, aveam o mătușă, tanti Aurica 
Cofei, care stătea chiar vis-a vis de derdeluș și la care ne retrăgeam cu 
sora mea dupa săniuș, obosite, dar bucuroase. Ne aștepta cu bunătăți și 
cu căldura focului în sobă Am învățat de la tanti Aurica ce înseamnă să 
faci o artă din viața de zi cu zi. Să gătești cu plăcere, să faci o artă din 
a călca rufele, să ai o grădină de flori de vis în fața casei. Dar, mai ales, 
îmi aduc aminte cu drag de prăjiturile delicioase, în care era expertă 
alături de vecinele ei, și de întâlnirile lor la cafea, dimineața. Tanti Au-
rica locuia în casa părinților ei, străbunicii mei din partea tatălui. Acolo 
se țineau reuniunile de familie, vara în „șop”, aproape de pădure, în 
aer curat și cântec de păsări. 
 Tot pe Valea Largă, mărțișoarele făcute de tanti Margareta  

sunt pentru mine cele mai frumoase mărțișoare. 
Elegante, rafinate, din elemente naturale. Din 
păcate, astăzi sunt atât de puține mărțișoare cu care 
se pot compara!
 Îmi aduc iarăși aminte cu mare drag de 
explorările prin pădure cu nenea Nicu Filip. Ne 
introducea in lumea plantelor, a ciupercilor, a 
drumeției. 
 Sunt oameni, întâmplări, locuri care m-au 

ajutat să mă formez, să fiu ceea ce sunt astăzi. Și printre ei, un loc 
aparte îl ocupă profesorii din școala generală –doamna Leontina 
Buleu și domnul Ilie Cujbă. Au fost profesori în adevăratul sens al 
cuvâtului, cu implicare, cu pasiune și seriozitate. Sper să vină din 
nou vremuri în care profesorii și comunitatea din care fac parte să 
înțeleagă cât de importantă și cât de frumoasă este misiunea lor. Fie-
care elev poate fi privit ca o piatră prețioasă, neșlefuită încă, pentru că 
fiecare din noi are ceva de dăruit. Rolul profesorului este de a vedea 
acele trăsături prețioase în fiecare și de a-l ajuta pe fiecare să vadă, să 
conștientizeze acel ceva prețios, apoi să găsească calea de a coopera 
pentru a le scoate la lumină. Profesorul este un fel de bijutier, doar că 
lucrează cu destine.
 Dar, cel mai tare mă leagă de Săcele părinții mei. Am avut 
norocul, pe care nu l-am înțeles decât târziu, să fac parte dintr-o fami-
lie respectată de comunitate. Tata, în felul lui sau așa cum l-am văzut 
eu, a fost un idealist. A crezut în oameni, în comunitate, în educatie, a 
prețuit traditța și învățăturile generațiilor dinainte. 
 Ceea ce simt că am primit foarte valoros de la tata, sunt un set 
de valori – să mă instruiesc, să fiu independentă, să respect oamenii, 
să fiu serioasă, să am o minte logică și organizată, să respect tradiția, 
să onorez pe cei care au fost înaintea noastră și multe altele. Toate 
acestea, tata m-a ajutat să le construiesc, undeva adânc în mine, nu 
prin vorbe, ci prin felul lui de a fi. Da, lucrul cel mai prețios pen-
tru mine pe care l-am învățat cu tata, și pe care, de altfel, îl învățam 
cu fiecare persoana apropiată, este să iubesc. Nu a făcut-o prin ges-
turi, prin emoții împărtășite, ci printr-o prezență caldă, o susținere 
constantă pentru noi, fetele lui, pentru mama, pentru bunici. Si cred că 
tot așa s-a purtat și față de comunitatea din Săcele sau pentru revista 
”Plaiuri Sacelene”. A fost acolo prezent, a susținut, a ajutat lucrurile 
să se întâmple.  Mi-aș fi dorit să fi stat de vorbă cu el despre toate 
aceste lucruri. Din păcate, nu s-a întâmplat așa, dar împărtășind cu 
voi, dintre care mulți l-ați cunoscut, este un fel de a-i transmite și lui.
 Din fericire, pot încă sta de vorbă cu mama, putem depăna 
amintiri și vorbi despre lucrurile importante pentru noi. Sper să o 
putem face încă mult timp de acum înainte... Mama, care de obicei 
scânteiază de bucurie să fie între oameni, să își revadă elevii, e și ea 
cunoscută de mulți în oraș, și nu doar ca soția D-lui Tarași, ci ca o 
profesoară și dirigintă iubită sș respectată.
 Toți acești oameni, toate aceste trăiri s-au împletit în mine și 
m-au ajutat să devin ceea ce sunt. Am absolvit Facultatea de Fizică, 
am făcut parte dintr-un business de succes, apoi am absolvit Faculatea 
de Psihologie și am devenit psihoterapeut; pictez pe lemn... am lansat 
nu demult împreuna cu soțul meu o delicatesă pe bază de fructe proas-
pete și miere realizată printr-un proces inovativ de procesare lentă

N



20

• Actualitate • Plaiuri Sacelene

la temperaturi joase, în atmosferă de umiditate controlată. Viața mi-a 
purtat pașii prin locuri foarte diferite, care pot părea aproape contra-
dictorii. Totuși, fiecare etapă a venit ca o completare firească a celei 
dinainte.
 Când m-am apucat să pictez, nu m-am gândit nicio clipă 
la asta ca la o carieră și nu m-am gândit că lucrările mele vor ajunge 
vreodată expuse într-o galerie de artă. Pur și simplu, am avut curajul 
la un moment dat să aduc împreună două lucruri la care țineam foarte 
mult –fibra lemnului și culoarea. De atunci, învăț împreună cu ele să 
mă exprim, să îmi câștig libertatea, să fiu eu. Fiecare lucrare mă ajută 
să mă transform, să vibrez împreună cu ele. 

 Vibrația din ele se reflectă în mine și curăță, intensifică, 
împinge înainte ceea ce sunt.
 Faptul că mi-am dat voie să mă exprim în culoare mi-a des-
chis drumul spre ceva profund, pe care fiecare dintre noi îl avem, dar 
nu suntem foarte conștienți – puterea de a crea. Și nu vorbesc aici doar 
despre artă, vorbesc de puterea de a crea în viață noastră de fiecare zi, 
de a sculpta, picta sau modela cine suntem. Si cine sunt a fost modelat 
de oamenii acestor locuri, care m-au învățat să iubesc natura și fru-
mosul, și să practic mai departe arta de a trăi. 
Cu drag, 

Daciana Tarași

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE
A ACUMULĂRII SĂCELE PE RÂUL TĂRLUNG

acul de acumulare de pe râul Tãrlung este amplasat în a-
propierea municipiului Sãcele la cca 4 km amonte de la ieşirea 
DN1A din cartierul Gârcin,  spre Pasul Bratocea, staţiunea cli-

matericã Cheia şi oraşul Vãlenii de Munte. 
 Aceastã amenajare hidrotehnicã  complexã a râului Tãrlung  a 
fost creatã şi realizatã cu scopul asigurãrii sursei de apã potabilã şi indus-
trialã pentru municipiul Braşov şi localitãţile învecinate.
 Proiectul schemei de amenajare a râului Tãrlung a fost început 
în anul 1960 şi finalizat în anii ’70 de cãtre fostul Institut Naţional de 
Proiectare I.P.A.C.H. Bucureşti -Institutul pentru Planuri de Amenajare şi 
Construcţii Hidrotehnice, apoi transformat în I.S.P.I.F.G.A. şi I.S.P.I.F. din 
subordinea Comitetului de Stat al Apelor din România.
 Dezvoltarea municipiului Braşov, din punct de vedere indus-
trial şi demografic între anii ’50 – ’70 ai secolului trecut, a impus rezolva-
rea cerinţelor crescute de apã industrialã şi potabilã de calitate în condiţii 
de siguranţã sporite. Sursele de apã brutã existente la acea datã (captarea 
Dãlghiu din muntii Ciucaş, râul Olt, râul Timiş etc.) nu puteau rezolva 
cerinţele sporite de apã ale zonei Braşov, iar dezvoltarea capacitãţii lor 
era limitatã fizic, din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Soluţia tehnicã 
propusã, de realizare a Acumulãrii Sãcele, s-a bazat pe caracteristicile 
fizico-chimice ale apei naturale din sursa râului Tãrlung, care era stabilã, 
valoroasã şi lipsitã în primul rând de pericolul poluãrii accidentale din 
partea activitãţilor umane,  desfaşurate în bazinul hidrografic superior al 
râului. 
 Amenajarea hidrotehnicã complexã a râului Tãrlung a presupus 
şi realizarea noii staţii de tratare a apei pentru municipiul Braşov, a unor 
aducţiuni de apã brutã şi de apã potabilã, noi rezervoare de înmagazinare 
a  apei şi unele captãri secundare de apã brutã pe pârâul Gârcin, afluent 
al râului Tãrlung, amplasat aval de acumulare. Volumul de apã necesar 
al acumulãrii Sãcele s-a stabilit în funcţie de cerinţele de apã existente 
la acea datã şi de perspectiva de dezvoltare industrialã şi a localitãţilor 
învecinate, în special a municipiului Sãcele. Datele tehnice ale barajului, 
propus a fi realizat din materiale locale, înãlţimea lui maximã, lungimea 
lui, curba de capacitate a volumului de apã s-au stabilit funcţie de datele 
topogeo   morfologice ale amplasamentului ales astfel încât aducţiunea 
de la sursa de apã brutã din viitoarea acumulare pânã la consumatorii  
finali sã se facã în regim gravitaţional, fãrã pompare, cu cheltuieli mi-
nime de exploatare. Volumul de apã înmagazinat în lacul de acumulare 
a fost stabilit pe baza prelucrãrii unor date hidrologice înregistrate ante-
rior, presupunând o exploatare multianualã a acumularii, pe douã etape 
de dezvoltare: actualã şi de perspectivã. Amplasamentul barajului a fost 
astfel ales încât sã cuprindã aportul de apã al vãilor Dracului şi al Doftanei  
Ardelene din bazinul hidrografic aferent viitoarei acumulãri. 
 Profilul transversal al vãii râului Tãrlung în amplasamentul ales 
pentru barajul frontal propus a fi realizat este unul asimetric, ceea ce a 
necesitat adoptarea unei tehnologii diferite pentru realizarea ecranului de  
etanşare al acestuia, talvegul râului Tãrlung în axul barajului este situat 
spre malul drept, unde a fost necesar sã fie amplasat turnul de prizã cu 
golirile de fund şi de semiadâncime.

 Proiectul de execuţie a fost încredinţat spre întocmire unui 
colectiv cu experienţã  din fostul institut  I.P.A.C.H .şi  apoi I.S.P.I.F., 
I.S.P.I.P.G.A., condus de inginerul consilier George Enescu, care a rea-
lizat anterior proiecte pentru barajul Gilãu, pe râul Someşul Rece, pentru 
alimentarea cu apã a zonei Cluj, a barajului Dridu de pe râul Ialomiţa şi 
multe alte lucrãri importante.
 Soluţia tehnicã pentru barajul frontal de pe râul Tãrlung a fost 
aleasã ca fiind una sigurã şi stabilã, fãrã riscuri majore de exploatare, 
ţinând seama de costurile de realizare şi de materialele avute la dispoziţie 
la data începerii execuţiei (anii ’69 – ’70). Lucrarea a fost încredinţatã 
spre execuţie unitãţii specializate de construcţii hidrotehnice a Minis-
terului Apelor, respective T.L.H.S – Trustul de Lucrari Hidrotehnice Spe-
ciale Bucureşti. Lucrãrile executate pe şantier s-au desfãşurat între anii 
1970- 1980 şi au început cu devierea provizorie a apei râului Tãrlung pe 
o galerie subteranã din beton armat, ce ulterior a fost inclusã în folosinţele 
finale ale barajului acumulãrii.
 Barajul frontal are o înãlţime maximã de cca. 50m şi o lungime 
la coronament de cca. 500m, fiind realizat din umpluturã de materiale 
locale cu un ecran central de etanşare din beton, executat dupã metoda 
BIOGE (Franţa) ca soluţie tehnologicã de realizare. Ecranul de etanşare a 
fost încastrat in roca de bazã din   terasa superioarã  mal stâng a râului Tãr-
lung, care se desfãşoarã la cote variabile crescãtoare din albie spre drumul 
naţional DN1A Cheia- Sãcele. La execuţie a fost necesarã devierea aces-
tui drum naţional de pe amplasamentul sãu iniţial şi ridicarea sa la o cotã 
superioarã deasupra nivelului de retenţie a apei din viitoarea acumulare. 
Drumul naţional deviat este amplasat în prezent pe malul stâng al acu-
mulãrii revenind la vechiul traseu amonte de localitatea Brãdet, la podul 
de peste râul Doftana Ardeleanã. Barajul frontal are un profil transversal 
trapezoidal cu o lãţime corespunzãtoare rezultatã din calculele de stabili-
tate fãcute la proiectare, paramentul amonte fiind protejat cu anrocamente 
din piatrã naturalã masivã, preluate din carierã, împotriva eroziunii valuri-
lor apei din lac, iar cel aval fiind înierbat cu taluzele înclinate rezultate din 
calculul de stabilitate general al barajului.
 Din punct de vedere al folosinţelor de apã, aferente acumulãrii, 
acestea pot fi satisfãcute prin intermediul turnului de prizã de la cote dife-
rite, respectiv de la adâncimi de apã diferite, pentru a permite conserva-
rea calitãţii apei din acumulare, care poate fi variabilã pe adâncime, în 
perioada sezonului ploios sau al celui de  iarnã .  
 Turnul de prizã este prevãzut cu echipamentul hidromecanic , 
vane acţionate hidraulic, cu servo-pompe de ulei de presiune şi disposi-
tive (garnituri) de etanşare sigure şi eficiente. Tot prin turnul de prizã se 
asigurã şi funcţionarea golirii de fund a acumulãrii, respectiv posibilitatea 
evacuãrii spre aval a totalitãţii apei din lacul de acumulare în caz de necesi-
tate de golire totalã a acestuia. Barajul are prevãzut şi un descãrcãtor de 
ape mari, de suprafaţã, amplasat la coronamentul sãu, spre malul stâng, 
care intrã automat în sarcinã, la atingerea unei cote de retenţie superioare 
a apei  din lacul de acumulare, în cazul înregistrãrii unor precipitaţii abun-
dente şi de duratã îndelungatã în bazinul hidrografic superior de retenţie, 
aferent acumulãrii.
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 Descãrcãtorul de ape mari al acestui baraj a fost echipat cu un 
sistem original şi novator de echipamente hidromecanice, stavile segment 
cu braţe pivotante şi  care pot funcţiona automat, funcţie de nivelul apei 
din acumulare.
 Aceastã echipare suplimentarã a evacuatorului de ape mari, a 
urmãrit cresterea volumului util de apã din acumulare, cu pâna la 10% din 
capacitatea sa iniţialã. Stavilele  de suprafaţã de tip segment au prevãzute 
nişte sisteme de contragreutãţi care, prin reglajul lor, le permite intrarea 
în funcţiune, respectiv  “culcarea/ridicarea” lor la o sarcinã prestabilitã 
de apã, iar dupã coborârea nivelului de apã din lac ridicarea automatã la 
poziţia initialã pentru retenţia unui volum suplimentar de apã în acumu-
lare.
 Barajul are un coronament carosabil mãrginit de parapeţi de 
protecţie, care permit circulaţia autovehiculelor de intervenţie, traver-
sarea descãrcãtorilor de ape mari facându-se pe un pod carosabil cu 4 
deschideri egale. Descãrcãtorul de ape mari continuã cu un canal rapid, 
prevãzut cu rugozitate artificialã pentru disiparea energiei apei şi cu un 
bazin de liniştire, amplasat la capãtul aval al evaloatorului. Din lacul de 
acumulare, apa este preluatã prin 2 conducte din oţel Dn1000 mm ce 
pleacã din casa vanelor aval şi ajung la staţia de tratare a apei din cartierul 
Gârcin al municipiului Sãcele. Apa brutã preluatã din acumulare pãtrunde 
în toate obiectele tehnologice ale staţiei:  de tratare, decantor, pavilion de 
filtre rapide, instalaţii de dezinfectare, transformând-o în apã potabilã de 
calitate, ce alimenteazã rezervoarele de înmagazinare ale consumato-
rilor principali, respectiv reţelele de distribuţie din municipiile Braşov şi 
Sãcele. Lacul de acumulare Tãrlung este principala sursã de apã potabilã 
pentru întreaga zonã a municipiului Braşov, apa de aici se amestecã cu 
alte surse secundare de apã din izvoare şi captãri subterane care sunt ex-
ploatate în continuare de Compania “Apa” Braşov.
 Barajul de la acumularea Sãcele a fost supus în ultimii 15 ani 
unei acţiuni de supraînãlţare cu cca 5m pe verticalã pentru suplimen-
tarea volumului de apã din acumulare, în scopul creşterii siguranţei  în 
exploatare  a sistemului de alimentare cu apã. Lucrarea de supraînălţare 
s-a realizat de cãtre firma de construcţii APASCO Mâneciu, în condiţii 
de menţinere în exploatare permanentã a acumulãrii, cu respectarea 
condiţiilor tehnice şi sanitare de preluare a apei pentru staţia de tratare.
 Barajul Sãcele este o construcţie hidrotehnicã de referinţã 
pentru hidrotehnica româneascã şi şi-a dovedit de-a lungul anilor de 
exploatare utilitatea sa economicã şi socialã. Obiectivul este exploa-
tat de SGA – Sistemul de Gospodãrire a Apei Braşov din subordinea 
Administraţiei Bazinale de Apã  “Olt” Rm. Vâlcea, printr-o formaţie pro-
prie de profesionişti şi specialişti cu experienţã. Aceasta a fãcut faţã unor 
numeroase solicitãri extreme date de un regim excedentar de precipitaţii, 
din ultimii ani, când evacuatorul de ape mari a intrat în funcţiune pe o 
duratã de timp îndelungatã, dovedindu-şi calitãtile constructive şi de al-
cãtuire tehnicã, prin acesta evacuându-se totalitatea viiturilor înregistrate 
în bazinul hidrografic al râului Tãrlung, fãrã a periclita siguranţa de ex-
ploatare a barajului frontal. Exploatarea acumulãrii se face dupã un grafic 
multianual, judicios întocmit, funcţie de cerinţele de apã ale consumato-
rilor cu reţinerea unui volum de apã în acumulare în perioada sezonului de 
varã/toamnã, astfel încât sã se asigure toţi consumatorii de apã pe perioa-
da sezonului secetos de iarnã sau a unor cantitãţi reduse de precipitaţii 
înregistrate în bazinul hidrografic propriu.
 Ca orice obiectiv nou construit şi implementat în mediul natural 
şi aceastã acumulare de apã a produs un impact major asupra factorilor 
naturali din zona limitrofã. Pentru evaluarea acestui impact s-a întocmit 
încã din faza de proiectare a obiectivului un studiu de impact care a eva-
luat în mod obiectiv toate influenţele pe care acumularea Sãcele o poate 
avea asupra factorilor naturali, fie cã aceştia sunt pozitivi sau negativi. S-a 
considerat, în final, cã avantajele realizãrii acumulãrii Sãcele, în special 
pentru satisfacerea cerinţelor de apã ale locuitorilor zonei Braşov - Sãcele 
sunt esenţiale şi impun realizarea cu certitudine a acestui obiectiv în am-
plasamentul ales.
 Cerinţa de apã de peste 2000 l/s  în condiţii de calitate corespun-
zãtoare nu putea fi asiguratã de nici o altã sursã de apã din vecinãtate. Râul 

Olt care are un debit mediu multianual corespunzãtor acestor cerinţe, are 
probleme cu calitatea apei din sursa naturalã, necesitând, în cazul adop-
tãrii acestei variante, suplimentar tratãrii şi pomparea apei spre consuma-
tori,  iar celelalte râuri din zonã: Bârsa, Timişul, Ghimbãşelul fiind sub 
cerinţele cantitative necesare unei folosinţe multiple de apã de mãrimea 
municipiului Braşov. Sursa subteranã de apã din zonã, prin fronturile de 
captare de la Hãrman, Prejmer, Sânpetru , Bartolomeu, au o capacitate 
relativ redusã şi sunt vulnerabile calitativ la poluãri de fond sau acciden-
tale, captarea apei  fãcându-se de la o adâncime relativ redusã de numai 
40- 60m, necesitând şi 2 trepte de pompare suplimentare. Avantajul de ex-
ploatare a sursei de apã din acumularea Sãcele pe râul Tãrlung este dat de 
calitatea deosebitã a apei brute şi de utilizarea transportului gravitaţional, 
fãrã pompare a apei de la sursã la consumator prin conducte subterane 
îngropate sub pãmânt.
 Aceastã acumulare a fost supusã unei analize multicriteriale pri-
vind siguranţa în exploatare, inclusiv cu scenarii de distrugere a barajului 
frontal la viituri excepţionale sau în caz de solicitãri seismice. Concluziile  
rezultate în urma acestor studii au fost unanime, în sensul recunoaşterii 
unei siguranţe mãrite în exploatare  a barajului pe baza criteriilor acceptate 
de Comitetul International  al Marilor Baraje, (CROMB), care a prezen-
tat avantajul incontestabil al barajului din materiale locale amplasat într-o 
zonã cu seismicitate relativ redusã faţã de alte soluţii tehnice care ar  fi 
putut fi adoptate. 
 Trebuie menţionat totodatã faptul cã din punct de vedere geo-
logic structura terenului  în zonã nu este una favorabilã  realizãrii unei 
acumulãri de apã de mari dimensiuni, în subteran fiind prezente roci suc-
cesive şi alternative de straturi de argile mărnoase, denumite în literatura 
de specialitate Strate de Sinaia şi care a creat unele probleme tehnice la 
versantul mal drept al acumulãrii în zona de  încastrare a barajului în ma-
lul drept şi unde se aflã turnul de prizã cuplat cu golirea de fund. Aici  s-au 
executat în ultimii ani o serie de lucrãri de prospectare geologicã şi de 
consolidare a versantului.
 În calitate de autor al acestui material trebuie sã menţionez fap-
tul cã am avut şansa sã provin din zona Cernatu a municipiului Sãcele, 
unde m-am nãscut în urmã cu peste 78 de ani, şi am participat nemijlocit 
la proiectarea acestui obiectiv, multe dintre uvrajele (obiectivele tehnice)  
acumulãrii fiind proiectate direct de mine în calitatea de inginer, pe care 
am avut-o la acest institut pe o duratã neîntreruptã de peste 50 de ani. Am 
considerat cã prezentarea unui astfel de material, sper ca fiind accesibil de 
a fi înţeles de majoritatea celor ce îl vor parcurge, a fost o obligaţie moralã 
a unui  sãcelean faţã de concetãţenii  sãi, care a avut norocul sã participle 
la realizarea unui obiectiv de asemenea  importanţã  economicã şi socialã, 
nationalã, amplasat în zona în care s-a nãscut şi a vãzut pentru întâia oarã 
lumina zilei.
 Pot asigura pe toţi locuitorii municipiului Sãcele şi ai Braşovului 
cã aceastã lucrare hidrotehnicã de mari dimensiuni, este sigurã şi stabilã, 
fãrã riscuri majore pentru utilizatori şi pentru locuitorii amplasaţi spre aval 
în albia râului Tãrlung. 
 Siguranţa de exploatare se bazeazã pe calitãţile fizice ale lu-
crãrilor şi pe modul  în care ea a fost verificatã în exploatare la mai multe 
viituri şi de valori de asigurare superioare dupã ce a fost datã în exploatare 
în urmã cu peste 40 de ani. Calitatea apei brute va putea fi asiguratã în 
viitor numai cu condiţia de control al calitaţii apei uzate evacuate de 
locuinţele amplasate în zona Brãdet şi a modului în care funcţioneazã  
instalaţiile de epurare a apelor uzate provenite de la aceste locuinţe sau 
aşezãminte turistice. 
 Trebuie menţionat şi modul în care s-a schimbat în sens favorabil 
mediul ambiental din zona Brãdet (Sanţuri) în urma realizãrii acumulãrii 
Sãcele pe rãul Tãrlung.
  Prezenţa acestui obiectiv în zona Sãcele a dat noi valenţe carac-
terului turistic al vãii Tãrlungului şi al drumului naţional DN1A Sãcele-
Cheia –Vãlenii de Munte şi în final municipiului Sãcele în ansamblul sãu.

Inginer consilier tehnic
Alexandru Remus Damian
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lecată din Săcele în anul 2012, după școala gimnazială, 
Nicoleta Pașcanu a ajuns una dintre cele mai mari speranțe 
ale canotajului românesc. Remarcată de antrenorul Cris-

tian Maleș, a ajuns la Orșova unde a început povestea canotoarei 
Nicoleta Pașcanu. Prima medalie, un bronz, a obținut-o în anul 2013 
la un ”criteriu” național în barca de canotaj 2X, împreună cu Elena 
Logofătu. An an mai târziu fetele deveneau campioane mondiale 
la juniori, în Lituania. Au urmat alte medalii, apoi trecerea în barca 
de 4X cu alte medalii care au culminat cu aurul la Mondialele de 
juniori din Polonia, din 2018,  confirmat apoi de un loc 3 la Campio-
natele Mondiale de Canotaj de Tineret și locul 1 la Europenele U23, 
din Grecia, din 2019.  Pentru Nicoleta Pașcanu miza cea 
mare rămâne participarea la Jocurile Olimpice de la To-
kyo, de anul viitor. 
 Pentru început, tu ești din Săcele, dintr-o 
zonă de munte, specifică sporturilor de iarnă, cum ai 
ajuns la canotaj?
 Antrenorul principal de la Orșova era în can-
tonament în Poiana Brașov cu lotul național de juniori. 
Cum era mereu în căutare de noi talente, vorbea cu pro-
fesorii din Brașov unde ar găsi copii care să corespundă 
criteriilor de canotaj. A venit și la școala în care învățam, 
Școala Gimnazială nr.4 ”Frații Popeea” și, cu ajutorul 
doamnei profesoare de sport Botezatu Viorica, a ajuns la mine. Mi-a 
explicat în mare ce este acest sport, iar după 2 săptămâni m-am dus 
la Orșova sa văd cum este. Și asta a fost. Așa am ajuns la canotaj!
 Ai practicat și alte sporturi înainte de a face canotaj? 
Te-a ajutat acest lucru?
 Da, am practicat și alte sporturi, dar nu am făcut 
performanță. Am făcut handbal și volei. Cu siguranță, m-a ajutat
foarte mult, în canotaj orice calitate fizică este extrem de importantă.
 După școala generală ai plecat la Orșova, nu a fost 
dificilă despărțirea de casă? Cum ai reușit să treci peste această 
perioadă, cum a fost interacțiunea cu familia?
 Trebuie să mărturisesc că în primele luni eram fericită că 
am plecat de acasă, deoarece era ceva nou pentru mine. După o 
perioadă însă, începuse să îmi fie din ce în ce mai greu, plângeam 
că vreau acasă..... Nu mai era așa ușor. Apoi însă, au început să 
vină primele rezultate și totul s-a schimbat pentru mine. Începusem 
să prind gustul sportului, al rezultatelor, performanței. Trebuie să 
recunosc, am trecut prin această perioadă grea datorită familiei!
 Când au început să vină primele rezultate?
 Destul de repede, din fericire pentru o liceeană plecată de 
acasă. După 5 luni de canotaj. Prima medalie a fost una de bronz, 
pe care nu o să o uit,  după care au început să se schimbe culorile 
din ce în ce mai mult, în argint și aur.  Începând din anul 2012, am 
început să simt gustul victoriei!
 Descrie-ne puțin canotajul? Care este farmecul lui, 
ce îți place la acest sport? Din afară pare un sport dur, repeti-
tiv, poate plictisitor pentru un copil care are de făcut aceeași 
mișcare de mii de ori.
 Da, așa e, este un sport foarte dur, un sport mai mult pen-
tru băieți. Dar noi fetele nu ne lăsam bătute așa ușor și arătăm că 
se poate face orice dacă îți dorești cu adevărat.
 Se spune că fiecare sport are învățămintele sale, ce te-a 
învățat pe tine canotajul?
 În primul rând, m-a învățat cum să am mai multă încredere 
în mine, cum să fiu mai puternică, cum să mă descurc singură, să 
mă maturizez mult mai repede și să știu ce îmi doresc cu adevărat 
pe viitor.
 Cum a decurs cariera ta, după primii ani de inițiere în 

canotaj. Povestește-ne despre cum ai evoluat până la a ajunge la 
lotul național și la medaliile europene și mondiale.
 La început era o joacă, învățam mișcarea canotajului, până 
când au început să apară concursurile . Apoi, cine a făcut sport știe 
cum este. După prima medalie îmi doream ca la următorul concurs 
sa fiu mai bună și munceam din ce în ce mai mult pentru a ajunge 
pe o treaptă mai înaltă a podiumului . Așa am ajuns ca în anul 2012 
să îmi câștig prima medalie de aur. În 2013 am ajuns sa fiu prima 
junioară din țară. În același an am luat și prima medalie de aur la 
mondialele și europenele de juniori.
 Care-ți sunt cele mai dragi medalii?

 E greu să spun care sunt cele mai dragi medalii 
deoarece toate au aceeași valoare pentru mine. Dar 
dacă ar fi să aleg totuși o medalie, aș alege două: prima 
medalie, de la mondialele de juniori din 2013 și prima 
medalie de aur, de la mondialele de tineret din 2018.
 Cum este o cursă de canotaj din barcă? Poți să 
ne descrii o cursă din interior, să spunem așa?
 E greu pentru mine să pun ce simt într-o cursa 
pentru ca nu mulți înțeleg. Atunci când ești într-o cursă 
nu te mai gândești la nimic decât că trebuie să faci cea 
mai buna cursă din viața ta! Când ești în start ai emoții, 
dar constructive, iar după ce ai plecat nu le mai simți 

deoarece începe adrenalina, începi sa te bați cu adversarele. Adren-
alina este atât de mare încât uiți și cât de greu îți este, uiți că te dor 
picioarele și mâinile. După ce ai trecut linia de finiș nu te mai poți 
gândi la cât de rău îți este sau cât de grea a fost cursa deoarece te 
bucuri de victorie, te bucuri că ai reușit să faci cea mai bună cursă 
chiar dacă câștigi sau pierzi!
 Ești mai mult în cantonamente, în concursuri, mai ții 
legătura cu locurile natale, cu Săcele? Ce însemană orașul natal 
pentru tine?
 Am venit in Săcele cu familia, la vârsta de 4 ani. Săcele 
reprezintă pentru mine un trai mai bun datorită familiei mele , deo-
arece și-au dorit să îmi ofere o educație mai bună și o școală cu 
posibilități. Da, țin legătura cu Săcele pentru că persoanele dragi 
mie locuiesc aici și, cum mi-am petrecut aproape toată copilăria 
aici, am foarte multe amintiri plăcute din acest loc.
 Cum a fost această ultimă perioadă cu toate aceste 
restricții pentru un sportiv de performanță?
 A fost foarte dificil în această perioadă, dar această pand-
emie nu ne-a împiedicat în a ne antrena. Chiar dacă din luna martie 
până în mai am fost izolați acasă, noi am făcut la fel antrenamentele 
pe simulatorul specific canotajului și pe bicicletă.
 Cu siguranță, a fost mult mai greu să te antrenezi acasă, 
dar motivația și obiectivele mele au fost mult mai puternice decât 
această pandemie!
Care sunt planurile tale de viitor?
 Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar, 
pentru început, îmi doresc să calific barca pen-
tru Olimpiadă și să ajung acolo unde visez cel 
mai mult, la Olimpiada din 2021!
 La final, ce te vezi făcând în 
următorii ani?
  Probabil tot cu sportul mă voi ocupa, 
dar, așa cum am mai spus nu știu ce îmi rezervă 
viitorul!

Interviu realizat de 
Mădălin Iacob

SPORT LA SĂCELE
NICOLETA PAȘCANU - CANOTAJ

P

  Nicoleta Pașcanu

  Medalia,
 rezultatul trudei
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.IV 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 Maria
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 Cosma Maria Teodosia
63 Cosmeanu Moroianu 
64 Coșerea Vasile
65 Cozma Corneliu
66 Crăcană Petru
67 Crăciun Florin
68 Crăciun Gentiana
69 Crăciunescu Dana
70 Curte Cristian
71 Curte Remus
72 Dalaban Tudoran Ileana
73 Damian Alexandru
74 Dan Liviu
75 Daneş Dumitru
76 Diaconescu Adrian
77 Dinu Virgil
78 Dopovecz Iuliu
79 Dragomir Dănuţ
80 Drăghici Valentin
81 Eftimie Bogdan
82 Eftimie Rodica
83 Ene Tudoran Anca
84 Ene Gheorghe
85 Filip Constantin
86 Flangea Roxana
87 Florea Traian
88 Florescu Gheorghe
89 Fodor Levente
90 Fulea Lia
91 Găitan Ovidiu
92 Georgescu Alexandru Ioan
93 Ghişoiu Dorin
94 Grozea Gheorghe
95 Grozea Victor
96 Guiu Adrian
97 Homorozean Gheorghe
98 Iacob Mădălin
99 Iancu Eugenia

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

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

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