
laiuri
Săcelene

Revistă editată de Asociaţia Cultural-Sportivă
“IZVORUL” - Săcele, înfiinţată în anul 1922

şi înregistrată la Judecătoria Braşov, 
sub nr. 15553/8.03.1994

Președinte de onoare Ec. Dumitru Voinea

V R E M

să răscolim trecutul celor ce-au cutreerat pământul românesc
să înfăţişăm  p r e z e n t u l  văduvit de  m ă r e ţ i a  t r e c u t u l u i

să despicăm drum nou prin vremuri  S ă c e l e l o r  de mâine şi
să contribuim cu toată puterea nostră de muncă tinerească

la ridicarea acestor plaiuri mocăneşti

VICTOR TUDORAN
Plaiuri Săcelene, 1934

P

ANUL XXVIII
(Serie nouă)

Trimestrul III,  2015
Nr.85

Și în acest an, de 
Sântilie, săcelenii s-au 
bucurat de muzică și 
dans cu ansamblul 
Astra și au admirat 

frumusețea 
costumelor și 
obiceiurilor 
mocănești



laiuri
SăceleneP

apare trimestrial

MEMENTO

“După ce o veţi citi, păstraţi revista în casa voastră. Oricând o veţi găsi, vă va face
plăcere, fiindcă vă reaminteşte oameni şi locuri scumpe vouă şi părinţilor voştri.”

Cuprins

 In memoriam
PERSONALITĂȚI IALOMIȚENE: DUMITRU N. SECELEANU (1857-1932), Georgeta Filitti .......................................................... 3
CONTRIBUŢII LA DESLUŞIREA SEMNIFICAŢIEI ISTORICE A TOPONIMELOR DIN PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE 
DESPRE SATELE SĂCELENE, Ştefan Casapu ........................................................................................................................................ 4
ÎN VACANȚĂ LA BUNICA DIN SATULUNG, Sorin Vintilă Nicolaescu ............................................................................................. 11
TROIŢELE - SIMBOLURI ALE CINSTIRII EROILOR NEAMULUI, Dan Ghelase ........................................................................... 13

 Cultura
DOUĂ CĂRȚI CARE VĂ POT FACE VIAȚA MAI PLĂCUTĂ, Lucia Taraș ....................................................................................... 14
MOROMEȚII 60 – JUBILEUL UNEI CAPODOPERE LA LONDRA, Redacția .................................................................................. 15

 Opinii
TRADIȚIE ȘI ȘCOALĂ, Mădălin Iacob .................................................................................................................................................. 16
VIAŢA  ESTE  UN  RĂZBOI, Onoriu Corfariu ......................................................................................................................................... 16

 Tineri

TORT “VINTAGE” DE CIOCOLATĂ (ÎN VERSURI), Alexandra Banciu ................................................................................... 18

 Actualitatea
OBIECTE DE PATRIMONIU SĂCELEAN, REPUSE ÎN VALOARE, Horia Bârsan ........................................................................... 18
« CE GRAI FRUMOS AVEȚI …! », Liviu Dârjan .................................................................................................................................... 19
SÂNTILIA 2015, Traian Florea .............................................................................................................................................................. 20
PLANURI ÎNDRĂZNEȚE DE REABILITARE A CASCADEI TAMINA, Cristian Popa .................................................................... 22
PRIMUL TÂRG INTERNAȚIONAL FORESTIER DIN ROMÂNIA S-A ȚINUT LA ZIZIN, Mădălin Iacob ...................................... 22

2



• Plaiuri Sacelene

3

• In Memoriam

PERSONALITĂȚI IALOMIȚENE: DUMITRU N. SECELEANU1  (1857-1932)

eam de oieri, Secelenii au coborât în Vechiul Regat 
muşcaţi de patima muncii. Sunt, la Dumitru Seceleanu 
ca şi la tatăl său, o serie de trăsături atipice ţăranului 

român obişnuit: deschiderea spre nou, curiozitatea spre alte lumi, 
încrederea în ştiinţă. Tatăl face negoţ cu oi cu gelepii din Constan-
tinopol, dar trimite materie şi zalhanalei din Săcele. Are monopo-
lul fabricării cărămizilor în Buzău şi, totodată, asigură pietrişul li-
niei ferate Buzău-Galaţi. E arendaş la Stâlpi, Cioronca, Văleanca, 
Călţuneni, Sărata Mărgineanu şi aprovizionează fabrica de postav 
a colonelului Eugen Alcaz de la Buhuşi cu partide de câte 200-300 
kg de lână.
 A patra generaţie de Seceleni, prin Dumitru, e deja 
împământenită în preajma Bărăganului, la Botoşu (Buzău). 
Născut la 23 noiembrie 1857, acesta trece 
înapoi munţii ca să se şcolească la Braşov, 
„unde era un număr mare de români în 
floare”. Dar nevoile gospodăriei îl readuc 
degrabă, în 1875, la Buzău. Peste doi ani, 
când începe Războiul de independenţă, 
Dumitru urmează un traseu exemplar: nu 
numai că se înscrie voluntar, dar întreţine, 
pe speţele sale, un escadron de călăraşi. 
Acest panaş, ca şi conştiinţa puterii eco-
nomice, îi conferă un adevărat blazon 
nobiliar. Când, în 1888, începe afaceri pe 
cont propriu, independent de tatăl său, o 
face în stil mare, aproape fabulos. Căci şi 
omul şi locul o permit; el arendează moşia 
Iazul din Ialomiţa, de 8.000 de pogoane, pentru ca 
peste 25 de ani să ajungă la 75.000 de pogoane, exploatate în re-
gie sau arendate. A avut astfel în grijă moşiile Călăraşi, Lichireşti 
(14.000 ha), Bucu, Mărculeşti şi Slobozia.
 Marea cultură de grâu e un succes incontestabil; după 
numeroase încercări, constată că Bărăganului i se potriveşte cel 

mai bine un soi de grâu oltenesc selecţionat. La fel de pilduitoare 
rămâne creşterea vitelor. Această îndeletnicire debutează pentru 
Seceleanu aproape fabulos; în 1900, ca să-şi procure în primul 
rând cai de tracţiune, se duce în ţinutul Donului, acolo unde, 
datorită iernilor uşoare, creşteau în libertate, fără grajduri ori fura-
je, milioane de cai şi oi. Cumpără 100 de iepe de prăsilă, 20 de cai 
de muncă şi şapte armăsari de pur sânge englez. Astfel formează 
o herghelie de 400 de cai, cu armăsari de reproducţie. Tot din 
părţile ruseşti aduce oi merinos, care însă nu rezistă climei aspre a 
Bărăganului şi se opreşte, pentru creştere, la oaia ţigaie. Înaintea 
primului război mondial avea 16.000 de capete.
 Vacile din Ialomiţa ii par a fi „foarte bune pentru muncă, 
paşnice la drum”, dar cu slabă producţie de lapte. Şi, atunci, pur-

cede la adevăratele experimente: aduce 
tauri din Franţa (din Gascogne), apoi din 
Elveţia (rasa Algau, Schwitz, Siemen-
thal, Pinzgau). Dar rezultatele sunt proa-
ste, vitele îmbolnăvindu-se de TBC. Se 
sfătuieşte cu dr. Vlad Cârnu Munteanu de 
la Şcoala de agricultură de la Herăstrău, şi 
aduce vaci englezeşti din rasa Jersay. Bine 
îngrijite, acestea rezistă în Bărăgan, dar 
marele succes rămâne aclimatizarea va-
cilor moldoveneşti. În 1880 a adus 600 de 
capete din tamazlâcurile lui Eugen Alcaz 
cu care, cum am văzut, tatăl său încheia 
afaceri prospere. Aceleaşi căutări le are în 
selecţionarea porcilor, oprindu-se la rasa 

Mangaliţa. La moşia Coroi avea o crescătorie de 
1.500 de capete. Se arată interesat şi de creşterea albinelor, pe care 
o face şi tematic: cei 300 de stupi au la dispoziţie 120 de pogoane 
de pădure de salcâmi, 30-40 de pogoane cu lucernă, 10-20 de tri-
foi, 2 de hrişcă, apoi de floarea-soarelui, melisă, mătăciune ş.a. La 
fel dezvoltă creşterea viermilor de mătase, „o afacere nebăgată 
în seamă”. El calculează că dintr-un gram de sămânţă ies 3 kg de 
gogoşi, iar din 10 kg de gogoşi, un kg de mătase.
 Ca toate culturile să prindă viaţă, iar animalele să se 
înmulţească era nevoie, în primul rând, de apă. Molcom, amintin-
du-l pe Neculce, el scrie: „Cum zic, în toată viaţa mea m-am gân-
dit că un pământ aşa fertil ca al nostru, cu soare aşa binefăcător 
ca al nostru se ajunge ca de multe ori să nu avem ce mânca. Şi 
atunci am vizitat Belgia, Olanda, Franţa, Italia, până în Egiptul cu 
vechile irigaţii din timpul faraonilor.”
 După cântărirea celor văzute, Dumitru Seceleanu se 
opreşte la săparea unui puţ cu diametrul de 2,5 m, betonat şi 
adânc de peste 40 m. Izvoarele subterane s-au dovedit a fi absolut 
îndestulătoare pentru irigarea a 200 de pogoane de grădină, dar 
temperatura la care ţâşnea apa la suprafaţă putea dăuna plantelor. 
Şi atunci construieşte un bazin cu o capacitate de 1.000 de va-
goane de apă pentru încălzirea ei prealabilă. O pompă Delta , de 
90 CP, pompa apa în bazin, producând, în acelaşi timp, lumina 
electrică necesară fermei legumicole. Asemenea sistem mărea de 
două-trei ori recolta de legume.

N

 Georgeta Filitti, născută la Bucureşti, absolventă a Facultăţii de istorie a Universităţii Bucureşti (1961), 
doctor în istorie filosofie (Cluj, 1971) este istoric modernist, editor, cercetător la Institutul de istorie “N. 
Iorga” al Academiei Române (1961-1998). A obţinut premiul “N. Bălcescu” pentru editarea Oratoriei lui 
M. Kogălniceanu (1983). A fost consilier la Fundaţia Ion Ghica (1997-2004), şef de serviciu la Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti (2004-2007), cercetător la Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc 
(2007-2010). Este lector la Fundaţia Calea Victoriei din 2009. A publicat cărţi, ediţii critice, peste 400 de arti-
cole. 

Familia Dumitru N. Seceleanu

1 Născut la 23 noiembrie 1857, la Botosu (jud.Buzău), ca fiu al Ștefanei și al lui 
Nicolae Seceleanu. A urmat cursurile școlii primare la Buzău, apoi la Săcele, iar 
cursurile gimnaziale la Brașov. Tatăl său, cu origini în țara Bârsei, era cunoscut în 
Buzău ca unul dintre cei mai importanți negustori și arendași, iar fiii săi, Dumitru 
și Nicolae, s-au remarcat, de asemenea, prin deosebitele preocupări agrare.
 În spiritul familiei, Dumitru N.Seceleanu s-a remarcat prin implicarea 
sa în domeniul agricol, îndeosebi după stabilirea în județul Ialomița, unde după 
anul 1888 a luat în arendă mai multe moșii ale statului: Iazu, Slobozia, Bucu, 
Mărculești, Frătilești, Călărași. Adevărat pionier al întroducerii noilor tehnolo-
gii în agricultură, a experimentat sisteme de irigații, a întrodus noi soiuri de 
grâne, plantații de pomi fructiferi, rase de animale apusene etc. Ferma sa de la 
Mărculești a devenit model pentru agricultura din întreg Vechiul Regat. Dumi-
tru Seceleanu s-a implicat, de asemenea, în extracția petrolului și în punerea în 
valoare a apelor de la Amara. La începutul secolului XX, frații Seceleanu aveau 
moșie la Mărculești, cu peste 5 000 ha de teren agricol, islaz și pădure; terenuri în 
arendă la Slobozia, Lehliu, Roseti Volnasi, Tonea etc.; oierie, ,,tamazlâc” de vite 
și crescătorie de cai, precum și uzină electrică la Slobozia.
 Pentru deosebitele sale realizări în domeniul agrar, Dumitru 
N.Seceleanu a obținut diplome și medalii la expoziții internaționale. S-a implicat 
în înființarea Uniunii Sindicatelor Agricole din România, precum și în politică, 
fiind senator conservator și apropiat al liderului Al.Marghiloman.
 După războiul de întregire națională, reforma agrară i-a afectat vasta 
proprietate funciară; s-a implicat însa în organizarea și funcționarea unei școli de 
agricultură la Mărculești. A încetat din viață la 11 mai 1932.
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 Un corolar al marii exploatări agricole trebuie să fie 
crearea industriilor casnice. Astfel ajunge D. Seceleanu să înte-
meieze ateliere pentru şcolarizarea fetelor; acolo se lucrau co-
voare, se învăţa gospodăria, vopsitoria, prepararea mătăsii. Pen-
tru „industrializarea” fructelor montează un cuptor bosniac cu 
18 site pentru uscare şi produce marmelade, compoturi, rachiuri 
dulci ş.a.
 Spirit de excepţională mobilitate, deschis permanent 
pentru abordarea de noi domenii, D. Seceleanu dezminte conser-
vatorismul şi imobilismul de care este îndeobşte acuzat ţăranul 
român. Una din reuşitele sale în valorificarea potenţialului natu-
ral din Ialomiţa a avut, e adevărat, o conotaţie pur subiectivă. În 
1910 îi paralizează mâna dreaptă.Toate somităţile medicale ale 
timpului l-au socotit condamnat. Şi atunci a început, răbdător, un 
tratament cu împachetări de nămol de la Amara. Rezultatul a fost 
spectacular şi l-a decis să exploateze această „minune” cum a nu-
mit-o dr. Aurel Babeş. Timp de 15 ani a făcut să funcţioneze acolo 
mai multe instalaţii, a construit barăci, corturi, cabine, a încălzit 
apa pompată din lac cu motorul unei maşini de treierat. Pentru un 
leu de baie, mii de oameni s-au tămăduit graţie iniţiativei sale.
 La fel de temerar se dovedeşte a fi în 1899, când începe 
forajul petrolifer; curând ajunge să aibă 30 de sonde cu 300 de 
lucrători. Lipsit „de cunoştinţe tehnice”, cum singur mărturiseşte 
cu mare probitate, concurat de alţi întreprinzători, el vinde afa-
cerea unui „Margulius din Bruxelles”, dar imediat se gândeşte: 
„Ce să pui în locul petrolului?…” Şi atunci întemeiază o şcoală 
de agricultură la Mărculeşti pentru copiii din jur, convins fiind 
că ţăranul trebuie să muncească mai puţin şi să agonisească 
mai mult, să traiască mai bine. Concepţia este absolut modernă. 
Gândită cu numeroase facilităţi pentru elevi şi profesori (dor-
mitoare bine aerisite, apartamente comode, laboratoare, sală de 
teatru şi cinema, ateliere ş.a.) ea nu putea fi decât un succes. În 
continuarea acestei opere filantropice, în 1918 se oferă să crească 
100 de orfani de război. Dintre ei, unul va ajunge, mai apoi, pro-
fesor universitar.
 Iniţiativele lui Dumitru Seceleanu nu sunt făcute la 
întâmplare. Materializarea lor, felul cum s-au înlănţuit trădează 
o concepţie managerială, ca să folosim un termen de actuali-
tate, solidă şi echilibrată. Şi ideea care prin consecinţe avea să 
depăşească hotarele pământurilor sale a fost cea a sindicalizării 
agricultorilor. În 1894 pune astfel bazele celui dintâi sindicat agri-

col din Ialomiţa; cuprindea 17 membri, iar după trei ani avea 150 
de membri, „proprietari mari şi moşneni”. Eficienţa lui s-a văzut 
imediat: în 1899, după trei ani consecutivi de secetă, sindicaliştii 
au obţinut un moratoriu la plata datoriilor către stat şi credite noi, 
scadente după trei ani.
 Spre consolidarea sindicatului, el creează o bancă, cu 
sediul la Bucureşti. Dar, ieşind din taina pământului, acest om 
veşnic în mişcare, eşuează, „fiindcă la noi se face politică multă”. 
Blocată de liberali, falimentată de fraţii Maltezeanu, banca 
ialomiţeană s-a prăbuşit, iar odată cu ea şi averea lui Dumitru 
Seceleanu. Tot dintr-un conflict cu liberalii, în speţă cu ministrul 
Emil Costinescu, îşi pierde 8.000 de oi. Vreme de 30 de ani îşi tri-
misese turmele de oi la vărat în munţii pe care îi avea închiriaţi pe 
Valea Prahovei (Piatra Arsă, Jepii Mari, Jepii Mici, Cumpătul). În 
1916, din cauza încurcăturilor cu un permis de păşunat, e acuzat 
de contrabandă şi colaborare cu inamicul, încât oile îi sunt confis-
cate.
 După propria mărturie, în 1918, ca senator, a fost rugat 
de regele Ferdinand, care promisese pământ ţăranilor, să explice 
proprietarilor necesitatea exproprierii şi s-o accepte „fără vorbe, 
fără scandal, fără revoluţie”.
 Cât a reuşit D. Seceleanu să calmeze spiritele, cât au 
înţeles marii proprietari sacrificiul ce li se cerea este consem-
nat în notele acestui ţăran de excepţie printr-o menţiune amar 
resemnată: în Parlamentul de la Iaşi, unde erau 102 deputaţi şi 85 
de senatori cu profesiunea mărturisită de agricultori, el încerca 
în van să-i adune în sala Seminarului Veniamin Costache, „să 
discutăm chestiile ce ne interesează ca breaslă…, dar credeţi că la 
astfel de întruniri luau parte 7-8,  cel mult zece inşi…”
 A dovedit că Bărăganul, bine îngrijit, e o adevărată 
grădină şi stă la îndemâna ţăranilor să-i culeagă roadele. Pentru 
aceasta trebuie doar să-şi amintească unele adevăruri eterne, puse 
în practică atât de fericit de stăpânul Mărculeştilor: ca să producă 
eficient , Bărăganul trebuie cultivat pe mari suprafeţe, cu stăruinţă 
şi abnegaţie. Îndrăzneala în adoptarea de tehnici noi, în aclima-
tizarea unor soiuri noi de plante sau rase de animale poate fi un 
factor de progres. Dumitru Seceleanu a simţit pământul, l-a ascul-
tat, l-a înţeles şi acesta – în nesfârşirea lui – i-a întors dragostea 
dând roade.

Dr.ist. Georgeta Filitti

CONTRIBUŢII LA DESLUŞIREA SEMNIFICAŢIEI ISTORICE A TOPONIMELOR DIN PRIMELE 
ATESTĂRI DOCUMENTARE DESPRE SATELE SĂCELENE

 Stimați cititori, publicăm mai jos, în premieră, ultimul studiu făcut de domnul Ștefan Casapu asu-
pra documentelor vechi referitoare la Săcele. Studiul aduce date în premieră legate de toponimia unor ter-
meni care se află în documentul de atestare a Săcelelor și valoarea lui este incontestabilă pentru istoricii 
care se preocupă de trecutul acestor meleaguri.  Vă invităm să citiți cu răbdare materialul pentru că veți afla 
lucruri noi și interesante despre originile unor nume cu care ne-am obișnuit și pe care le folosim aproape zilnic.

xistă mai multe studii despre toponimele din satele 
săcelene.1 Din păcate, imboldul cercetării nu a fost în-
totdeauna de natură ştiinţifică. Motivaţia politică, care 

se ascunde în spatele unui patriotism rău înţeles, nu are nici o 
legătură cu aflarea adevărului. Tentaţia unor istorici şi lingvişti 
maghiari a fost să demonstreze că majoritatea toponimelor sunt 
ungureşti sau, în cel mai rău caz, slave, pecenege şi cumane. 
În replică unii istorici români au răspuns cu aceeaşi monedă şi 
astfel am ajuns la o inflaţie de toponime româneşti din perioada 
daco-romană care nu prezintă nici o credibilitate. În cazul sate-
lor săcelene majoritatea toponimelor analizate şi de unii şi de 
ceilalţi sunt recente, nu sunt atestate în documente istorice şi, 
ca atare, nu au nici o relevanţă istorică. Nicolae Iorga a sesizat 

acest fenomen: „Se întemeiază o întreagă teorie plecând de la o 
nomenclatură recentă, care nu poate avea nici un interes istoric”. 
Lingvistul Dragoş Moldovanu atrage atenţia asupra confuziei 
„dintre toponimele latine şi cele romanice. Când cuvintele latine 
s-au continuat în forme populare, aflate încă în uz sau atestate în 
perioada istorică a unei limbi, atunci este posibil ca toponimele 
corespunzătoare să fie creaţii noi”. De aceea toponimele argeşene 
Apa Sărată, Câmpulung, Malul cu Flori, Valea Mare, Teiul nu 
reprezintă o veche moştenire daco-romană deoarece se pleacă de 
la o premiză falsă care conduce la construcţii istorice greşite.2 La 
fel este şi cazul numeroaselor toponime din Săcele analizate de 
cercetătorii braşoveni Florin Salvan şi Florea Costea. De-abia în 
anul 2011 a văzut lumina tiparului articolul profesorului univer-

E
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sitar Dragoş Moldovanu care prezintă primele patru toponime de 
origine romană din Transilvania şi sud-vestul Moldovei (muntele 
Bigla din Apuseni, Cluj, Bârsa şi Trotuş) după o perioadă în 
care s-a creat o atmosferă de scepticism, evidentă atât la savanţii 
străini, cât şi la cei români.3  
 Şi eu am preluat unele interpretări eronate4. În primul 
rând pentru că nu am avut de gând atunci să efectuez o cercetare 
proprie în domeniul toponimicelor, iar în al doilea rând nu mi-am 
imaginat că nu poţi avea încredere în anumiţi istorici consacraţi 
şi că trebuie să verifici fiecare informaţie în parte. Nu în ultimul 
rând în acea perioadă m-am confruntat cu grave probleme de 
sănătate, iar perspectivele rezolvării lor erau foarte incerte. Pus în 
faţa alternativei de a continua lucrarea în condiţiile în care exista 
pericolul de a nu mai putea lucra niciodată sau să public ceea 
ce am scris până atunci, am ales a doua variantă, deşi îmi era 
foarte clar că chiar materialul existent trebuia îmbunătăţit. După 
ce am scăpat ca prin minune după patru operaţii pe inimă şi două 
operaţii pe ochi, numai după 14 ani am reuşit să fac completările 
şi rectificările de rigoare pe care mi le-am propus prin articolele 
publicate anul trecut în revista Plaiuri Săcelene şi prin articolul 
de faţă. 
 O altă greşeală care m-a indus în eroare aparţine edi-
torilor corpusului Documenta Romaniae Historica, C, Transilva-
nia, volumul XIII, Ioan Dani, Konrad Gündisch, V. Pervain, A. 
Răduţiu, A. Rusu, S. Andea, care au atribuit documentul nr. 333 
(pagina 323-324) satului Baciu, când în realitate este vorba de sa-
tul Bod. Plecând de la această premiză falsă, sigur că demostraţiile 
pe care le-am prezentat sunt incorecte.5

 Prima atestare documentară a satelor săcelene datează 
din 16 mai 1366.6 Aflat la Cluj, regele Ungariei, Ludovic I de 
Anjou, donează comitelui Stanislau şi lui Petru şi moştenitorilor 
lor de parte bărbătească nişte moşii [possessiones în original] nu-
mite Satulung [Huzyufalu], Cernat [Charnadfalua], Turcheş 
[Turchfalua] şi Slon [Zlanfalua], avute şi aşezate între două 
râuri numite Timiş [Temes] şi Tărlung [Tartlant], în provincia 
Braşovului [provincia Brassouiensi] cu titlu de nouă danie ... şi 
adevărată nobleţe. Falu în limba maghiară înseamnă sat. Ca atare, 
aceste moşii [possessiones] erau de fapt sate, aşa cum reiese şi din 
prevederile documentului care pomeneşte de „toate pământurile, 
lucrate şi nelucrate, sau câmpurile, dealurile, munţii, pădurile, 
păşunile, cu râurile şi cursurile apelor, cu morile şi locurile de 
mori ce ţin din vechime de aceste [moşii], precum şi cu toate cele-
lalte folosinţe, drepturi sau cele ce ţin de ele, oricum s-ar numi, 
aflătoare între marginile hotarelor lor, sub adevăratele şi vechile 
lor semne de hotar şi după mersul acestora, precum şi cu vama 
obişnuită a se lua în acel loc.” În acest document regal avem 
şapte toponime. 
 Să începem cu primul, râul Timiş [Temes], care este 
şi cel mai vechi şi datează de pe vremea dacilor. Asupra acestei 
concluzii sunt de acord marea majoritate a cercetătorilor. De la 
lingvistul maghiar Kiss Lajos, autoritatea numărul unu în ceea 
ce priveşte toponimicele din Ungaria, aflăm că numele râului 
Timiş din Banat provine din cuvântul dac *thībh-isjo (asterixul 
indică faptul că termenul nu este confirmat de documente) care 
înseamnă mlăştinos, mocirlos. Grecii l-au menţionat sub numele 
Τίβισις, iar latinii Tibisia. Slavii sudici au utilizat termenul sub 
forma *Тьміšь (Tamiš). De la aceştia ungurii l-au preluat sub for-
ma Temes (s în ungureşte se citeşte ş), iar românii au luat forma 
Timiş de la maghiari. Aceeaşi etimologie este atribuită şi râului 
Tömös (Timiş) din judeţul Braşov.7 Slavistul român Emil Petro-
vici susţine că în Grecia toată hidronimia antică a fost înlocuită 
cu una slavă sau neogreacă, pe când în Dacia şi Moesia ea s-a 
păstrat în măsură considerabilă, fiind transmisă din generaţie în 
generaţie, de la vechii locuitori la invadatori. Deşi despre hidroni-

mia păstrată din antichitate pe teritoriul României se susţine că 
a fost transmisă de slavi, deoarece prezintă schimbări fonetice 
proprii limbilor slave, ş-ul final prezent la mai multe râuri (Timiş, 
Argeş, Criş, Mureş, Someş) este greu de explicat prin slavă. „Tre-
cerea aceasta a lui s în ş a fost apropiată de fenomenul asemănător 
albanez. E, aşadar, de  presupus că daco-moesica de la nord de 
Dunăre prezenta aceeaşi tendinţă de a schimba pe s în ş ca daco-
moesica de la sudul marelui fluviu (cf. Naissus > Niş)”.8 
 În general, în spatele afirmaţiilor că românii au preluat 
nomenclatura slavă tronează teoria roesleriană potrivit căreia et-
nogeneza poporului român nu a avut loc în fosta Dacie Traiană, 
ci în Peninsula Balcanică de unde românii au imigrat pe actu-
alul teritoriu în secolul al XIII-lea. Se pune întrebarea cum au 
ajuns denumirile daco-romane la slavi dacă toată populaţia 
locală a părăsit Dacia odată cu retragerea aureliană din anul 271? 
Răspunsul istoricilor şi lingviştilor maghiari este că s-au trans-
mis de la un popor migrator la altul. Asemenea afirmaţii ar trebui 
demonstrate, pentru că simpla lor repetare nu le transformă în 
adevăruri eterne. Ori ca să demostrezi aşa ceva, fără existenţa 
unei populaţii băştinaşe, mi se pare imposibil. Miturile roesleri-
ene sunt infirmate în primul rând de menţiunile documentare. 
Priscus Panites, ambasador al Constantinopolului la Attila în anul 
448, trece prin Banat unde este găzduit într-un sat al populaţiei 
locale latinofone. (Despre soliile romanilor la cei de alt neam, 
3). Fortificaţiile construite într-o  „ţară necunoscută căreia îi 
zice Balak”, care se găseşte la nord de bulgari, ne sunt prezen-
tate de armeanul Moise din Choren într-o lucrare de geografie din 
secolul al IX-lea. Termenul e sinonim cu valach, blach (cuvânt 
care în limbile germanice îi desemna pe romanici). În secolul al 
XI-lea persanul Gardizi plasează între bulgari, ruşi şi unguri „un 
popor din Imperiul Roman” (în Podoaba istoriilor). Aceşti vlahi 
sunt consemnaţi şi în Pannonia de notarul anonim al regelui Béla, 
alături de slavii bulgari („Sclavi Bulgari et Blachii ac pastores 
Romanorum”, în traducere „slavi bulgari şi români sau păstori 
ai romanilor” – Gesta Hungarorum, IX), iar un „Gelou, quidam 
Blachus” („Gelou, un anumit român”) era la începutul secolului 
al X-lea „dux Blachorum” („ducele românilor”) în centrul Trans-
ilvaniei (Gesta Hungarorum, XXIV-XVII).9 La Simon de Kéza nu 
există nici un dubiu în a identifica pe Blacki cu românii. De altfel 
nici un cronicar medieval din Ungaria nu a respins autohtonia 
românilor din Transilvania.10 Dacă la toate acestea mai adăugăm 
şi faptul că miturile roesleriene nu sunt confirmate de absolut nici 
un document, problema poate fi considerată epuizată şi putem 
trece mai departe.   
 Lingvistului braşovean Árvay József susţine că numele 
râului Timiş este de origine turcică şi că vechiul nume maghiar 
ar fi fost *Timis, fără nici o argumentaţie, doar de dragul de a 
demonstra că românii au preluat numele de la unguri, ceea ce 
este evident o afirmaţie politică fără nici o legătură cu realitatea 
istorică.11 După istoricul braşovean Florin Salvan, Timişul este un 
nume vechi traco-dac, iar forma românească cu i este mai veche 
decât cea maghiară, Temes, cu e, după cum a dovedit Nicolae 
Drăganu. Timişul din Ţara Bârsei apare în documente la 1211 şi 
apoi la 1222 sub forma românească cu i. Numele maghiar, Temes, 
apare, prima oară, în documente, la anul 1360, a doua oară la 
anul 1366, iar a treia oară la 1460 ca al doilea nume al satului 
Turcheş.12 Într-o lucrare de ultimă oră, profesorul universitar Ion 
Toma, care a fost citat de şase ori în lucrarea de referinţă Lexi-
con der Romanistischen Linguistik, vol III, Niemayer, Tübingen, 
1989, face o analiză monografică a toponimului prezent în nu-
meroase zone din ţară. „Numele râului lung de 350 km (dintre 
care 244 pe teritoriul României) este atestat în Antichitate sub 
formele Tibiscum, Timisis, Tibisia, Tibis. S-a dedus o bază traco-
dacică *tibh-, înrudită cu grecescul tiphós, „mocirlă”, cu sanscritul
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tim „ud” şi cu celtul tam- „a se răspândi” + -isc „apă”, din care 
s-ar fi putut forma numele originar, moştenit de actualul to-
ponim. ... Numele maghiar este Temes (adaptare fonetică a for-
mei româneşti), cel german Temesch (preluat din română sau 
maghiară), iar cel sârbesc Tamis (preluat din română). S-a propus 
şi un etimon slav Tŭmiš (< slavul tŭma întuneric), greu de ac-
ceptat, date  fiind atestările anterioare venirii slavilor. ... Unele 
dintre nume ar putea fi şi antroponime (Timotei, Timoftei sau nu-
mele ungureşti Temes, Tima sau Tyma). Astfel s-ar putea explica 
răspândirea toponimului în zone relativ distanţate (ceea ce pentru 
un nume străvechi ar fi o excepţie). Şi în cazul rădăcinii străvechi, 
şi în cazul hipocoristicului vocala i din prima silabă dovedeşte că 
forma românească precede în timp dublurile din celelalte limbi 
(care au e sau a).” Trecerea de la Tibisis la Timiş se explică prin 
faptul că în traco-dacă b sau f intervocalic trebuie citite m, iar 
scriitorii greco-latini neavând o literă pentru ş au transcris s şi 
l-au adaptat limbii lor. De altfel şi alte denumiri păstrate din traco-
dacă au în final ş (Criş, Argeş, Someş, Mureş).13 În Ţara Bârsei nu 
poate fi luat în considerare un antroponim unguresc Temes, Tima 
sau Tyma pentru că până la alungarea cavalerilor teutoni în anul 
1225 în mod sigur nu a existat nici o aşezare civilă maghiară. 
După aceea probabil că ungurii s-au stabilit prima oară la Fel-
dioara care a fost sediul principal al Ordinului Cavalerilor Teu-
toni. De fapt numele localităţii româneşti provine din maghiară 
(Feldioara<Földvár).14 Ungurii sunt menţionaţi în documente 
prima oară în Ţara Bârsei abia în anul 1288.15 În concluzie se 
poate spune cu certitudine că hidronimul Timiş este o creaţie a 
traco-dacilor şi a fost transmis de populaţia locală latinofonă din 
Ţara Bârsei. Cancelaria regală maghiară l-a prelut de la românii 
autohtoni în documentele din 1211 şi 1222. În documentul din 
1366 apare forma ungurească Temes care provine în mod incon-
testabil din forma românească Timiş.
 Deşi iniţial a fost considerat de origine românească, 
slavă sau turcică (vezi la Florin Salvan, Árvay József, Kiss Lajos 
şi Dragoş Moldovanu), numele râului Tărlung [Tartlant] provine 
de fapt dintr-o limbă veche franceză, limba valonă, la fel ca şi nu-
mele localităţii Cârţa. Valonii, care au venit în Ţara Bârsei înaintea 
cavalerilor teutoni, sunt consideraţi „primi hospites regni” (primii 
oaspeţi, adică primii colonişti ai Regatului Ungariei). Primul care 
a întrezărit adevărata semnificaţie a toponimului a fost Gustav 
Kisch, care s-a gândit la un compus franco-german de la adjec-
tivul vechi francez tortille „întors, cotit, sinuos” şi substantivul 
mediu german ou (< ahva „apă”). Pavel Binder propune un com-
pus integral francez tortileau „râul cu meandre”. Forma -eau este 
însă modernă, ceea ce înseamnă că o reconstrucţie corectă trebuie 
să ţină seama de faza sa veche. Profesorul Dragoş Moldovanu 
demonstrează că dialectul valon păstrează formele vechi ale cu-
vântului francez eau, şi anume ew şi oew, iar semnificaţia com-
pusului „apă întoarsă, cotită” se referă la cotul Oltului unde se 
vărsa atunci râul Tărlung (astăzi se varsă în Râul Negru, aproape 
de confluenţa acestuia cu Oltul).16 Nu mai are rost să insist asupra 
schimbărilor fonetice succesive care se adresează în primul rând 
lingviştilor.   
 Problema celor două toponime aşa-zise slave (Slon şi 
Cernat) nu este chiar aşa de simplă precum pare la prima vedere. 
Să le luăm pe rând.
 Toponimul Slon [Zlanfalua] a suscitat numeroase con-
troverse, dar a existat un acord în ceea ce priveşte originea slavă 
a cuvântului. Emil Petrovici consideră că etimologia toponimului 
Slănicul - Modovei işi are originea în substantivul slav soli „sare” 
sau mai precis adjectivul solnŭ „sărat”, care substantivizat cu su-
fixul -ikŭ dă solnicŭ, având sensul de „săratul” (râu şi pârâu sărat). 
Grupul ol între consoane devine în slava de sud prin metateză 
(modificare fonetică produsă prin schimbarea locului sunetelor 

sau al silabelor dintr-un cuvânt) Slanikŭ.17 Aceeaşi explicaţie mi-a 
dat-o şi unul dintre cei mai buni toponimişti români, domnul pro-
fesor Dragoş Moldovanu, pentru Slon. Cele două toponime Slon, 
de la noi (atestat în documentul din anul 1366) şi din comuna 
Ceraşu de pe valea Teleajenului, sunt legate de drumul sării prin 
care ţaratul bulgar controla rezervele de sare din sud-estul Trans-
ilvaniei în secolele VIII-X când au fost construite şi fortificaţiile 
cu acelaşi nume din judeţul Prahova sub conducerea şi cu aju-
torul unor lucrători din sudul Dunării.18 Tot de la sare i se trage şi 
numele ducelui bulgar Salanus de care pomeneşte Anonymus în 
Gesta Hungarorum („Faptele ungurilor”). Istoricii Nicolae Iorga, 
Gheorghe Brătianu şi mai recent Székely György au ajuns la con-
cluzia că numele Salanus indică controlul exercitat de Bulgaria 
asupra comerţului cu sare pe râul Mureş şi localitatea Slankamen 
(Zalánkemény), situată la confluenţa Tisei cu Dunărea şi aflată 
azi în Provincia Autonomă Voivodina din Serbia.19 Lingvistul 
maghiar Kovács István a demonstrat că slankamen înseamnă 
„piatră sărată”. Nu este lipsit de interes faptul că în vechea cetate 
Slankamen exista un izvor cu apă sărată.20

 Toponimul Slon ne reaminteşte despre prezenţa bul-
garilor pe meleagurile noastre. Academicianul Ioan-Aurel Pop 
confirmă că: „Ţaratul Bulgar, format cu aproape un secol şi 
jumătate înaintea Regatului Ungariei, exercita o dominaţie des-
tul de fermă în anumite perioade, cu prelungiri nu numai între 
Dunăre şi Carpaţi, dar şi la nord de Carpaţii Meridionali, până 
spre Târnave şi Mureş.”21 Cucerirea bulgară explică şi originea 
slavă a boierimii române şi folosirea limbii slavone în Biserică şi 
administraţie aşa cum a demonstrat P.P. Panaitescu.22 După apre-
ciatul istoric Neagu Djuvara „fără o stăpânire bulgară la nord de 
Dunăre în veacurile al VIII-lea şi al IX-lea, prezenţa pe lungă 
durată a limbii slavone în Biserică, printre boieri şi apoi în can-
celariile voivodale, hăt până în plin veac al XVII-lea, apare un 
fenomen inexplicabil.”23 Un document din anul 892, prin care re-
gele german Arnulf de Carintia îi cere ţarului bulgar Vladimir să 
oprească exportul de sare către Moravia, ne dovedeşte că partea 
sudică a Transilvaniei era sub stăpânirea bulgarilor. Istoricul Ale-
xandru Madgearu ne prezintă şi unele descoperiri arheologice 
în acest sens din zona Alba-Iulia (Alba-Iulia, Blandiana, Câlnic, 
Sânbenedic, Sebeş) aparţinând tipului B al culturii Dridu, o cultură 
multietnică balcano-carpatică a populaţiilor protoromâneşti, slave 
şi protobulgare aflate sub influenţa civilizaţiei bizantine.24 Mate-
riale ceramice aparţinând culturii Dridu au fost descoperite şi în 
Ţara Bârsei la Braşov (secolele IX-XI), Hărman (secolele VIII-
X), Sânpetru, Măgura Codlei şi Cristian.25 Părintele Vasile Oltean 
a descoperit o filă dintr-un Omiliar slavon copiat pe pergament. 
Manuscrisul, în baza elementelor de limbă şi grafie, se dovedeşte 
a fi scris la sfârşitul secolului XI sau începutul secolului XII. 
Datorită conţinutului său s-a presupus folosirea acestuia în cadrul 
şcolii de predică din Şchei.26 Lingvistul Ioan Pătruţ consideră că 
pătrunderea elementelor slave în limba română a început numai 
prin secolele al IX-lea si al X-lea, iar cel mai vechi strat de ele-
mente slave din română are caracter bulgăresc.27 Toponime de 
incontestabilă origine bulgărească au fost descrise în judeţele Pra-
hova şi Braşov de lingviştii Emil Petrovici şi Dragoş Moldovanu. 
Printre acestea se numără şi Braşov care a rezultat prin slaviza-
rea hidronimului românesc Bârsa. (Vezi articolul „Originea sud-
dunăreană a mocanilor săceleni” în PS nr. 80/2014, p. 5. Nu am 
să mai revin asupra acestui caz.) Deci, am avea toate motivele să 
credem că Slon-ul din Săcele, atestat documentar în anul 1366, 
este un toponim tipic bulgăresc. Şi totuşi, nu este chiar aşa. 
 Slon este şi un substantiv arhaic românesc, ieşit din uz, cu 
înţelesul de vamă şi pridvor.28 Ne aflăm în faţa unui caz de omo-
nimie (cuvinte care au aceeaşi ortografie şi pronunţie, dar diferă 
ca sens şi origine), având etimoane diferite. Etimonul este un cuvânt
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de bază dintr-o limbă străină, de la care provine un cuvânt 
moştenit sau împrumutat. Etimologia este tot bulgărească, dar 
provine de la vechiul verb slav sloniti, care după lingvistul român 
de origine evreiască Heimann Hariton Tiktin înseamnă a închide, 
a se sprijini, a se rezema.29 De aici vin şi sensurile de loc de po-
pas pentru turmele de oi şi ciobani (la mocanii săceleni) şi staul. 
Documentul din 1366 ne aminteşte de „vama obişnuită a se lua în 
acel loc”. Deci Florin Salvan a avut dreptate când vorbea de sate 
româneşti cu locuri de vamă. 
 În Bulgaria nu există zăcăminte de sare, în schimb acest 
aliment vital pentru supravieţuirea oamenilor şi a animalelor 
abundă în Transilvania. Din Bulgaria până la exploatările de sare 
din bazinul superior al Mureşului şi Târnavelor au existat două 
căi. Cea mai scurtă era pe valea Teleajenului prin pasul Tabla 
Buţii şi Ţara Bârsei. Cea de a doua cale trecea prin Belgrad (care 
în secolul IX se numea Alba Bulgarica), Slankamen şi pe valea 
Mureşului. În al doilea caz stăpânirea bulgară a fost intermitentă 
şi pe durate relativ mici. Aşa că traseul de la Tabla Buţii a fost 
folosit perioade mult mai lungi, pînă când Ardealul şi Ţara Bâr-
sei sunt cucerite de unguri şi probabil şi după expansiunea din 
anul 118231 când graniţele Regatului ajung de pe linia Oltului 
pe crestele Carpaţilor. Ştim că în anul 1211, în perioada sosirii 
cavalerilor teutoni, graniţa răsăriteană a Ţării Bârsei este marcată 
de râul Timiş. După alungarea lor a putut să apară o vamă situată 
între acest râu şi satul Turcheş pe „drumul sării”. Întâmplarea a 
făcut ca acest slon („vamă”) să se suprapună pe traseul „drumului 
sării” care făcea legătura cu Bulgaria. Această omonimie a ge-
nerat numeroasele interpretări existente în ceea ce priveşte etimo-
logia toponimului. Românii erau în etapa finală a etnogenezei lor 
în timpul culturii Dridu, iar după aceea i-au asimilat pe bulgari. În 
anul 1366 satul Slon era locuit de români, iar numele localităţii nu 
putea fi decât românesc. Árvay József crede că Zlánfalu se trage 
de la un antroponim românesc de origine slavă.30 
 Cazul toponimului Cernat [Charnadfalua] este mai 
simplu. Am pornit de la ideea că de multe ori este recomandat 
ca etimologia „să-nceapă de la coadă”, adică de la sufix, în ca-
zul nostru -at. Toţi autorii au subliniat că rădăcina cerna tre-
buie asociată cu apelativul slav črŭnŭ, „negru”. Familia bogată 
a toponimului Cerna arată că „românii au convieţuit pe un teri-
toriu larg şi timp îndelungat cu slavii până i-au asimilat, astfel 
că e posibil ca unele dintre toponimele ”slave” să fi fost create 
împreună, în perioada biligvismului, sau de români, după aceea, 
din apelative preluate de la slavi şi devenite funcţionale în limba 
română.”32 Ioan Pătruţ susţine că în cazul antroponimelor, la fel 
ca şi în lexicul comun, nu se împrumută sufixe şi nici alte afixe. 
Originea sufixelor este foarte importantă pentru că determină 
originea derivatelor, adică românii nu au creat derivate decât cu 
sufixe româneşti.33 Sufixul -at este tipic românesc. Iată câteva 
exemple de antroponime cu acest sufix citate de lingviştii Emil 
Petrovici şi Ioan Pătruţ: Muşat, Oatu, Urlat, Vasilat, Căiata, Sor-
atu, Orlat, Necşat, Buscatu şi bineînţeles Cernat. Cernat a fost 
iniţial un prenume românesc atestat în documente34 şi azi este un 
nume de familie.35 Emil Petrovici a stabilit că un toponim tre-
buie să îndeplinească simultan două condiţii ca să fie considerat, 
incontestabil, creat de către slavi: să conţină atât elemente lexi-
cale inexistente în limba română (cerna de exemplu), cât şi su-
fixe inexistente în limba română (-av-, -ov-, -ev-, -in- etc).36 Cea 
de-a doua condiţie nu este îndeplinită în cazul nostru. Trebuie să 
mai subliniez un ultim aspect. Datorită folosirii limbii slavone în 
administraţie şi în Biserică în Moldova şi Ţara Românească este 
citată de unii autori (Emil Petrovici şi Ion Toma) forma Černatŭ 
(ŭ final nu se citeşte). Se pune întrebarea Cernat provine din sla-
vul Černatŭ? Răspunsul este categoric nu, pentru că nu este un 
nume împrumutat, ci un nume derivat cu sufixul românesc -at. 

Numai rădăcina cerna provine de la slavi. În concluzie Cernat 
este un antroponim românesc şi dovedeşte prezenţa românilor în 
anul 1366 în satele săcelene. Este de remarcat că azi a intrat în uz 
forma Cernatu, dar în documente (chiar în cele relativ recente, 
în şase documente româneşti din anii 1780, 1784, 1787, 1794) 
s-a folosit forma Cernat. Doar într-un document din anul 1787 
am găsit forma Cernatŭ, dar acest ŭ final nu se citeşte. 37 Árvay 
József a susţinut că Purcăreni, Cernat şi Slon sunt sate întemeiate 
de români, iar Cernat este un nume românesc de origine slavă30, 
ceea ce este adevărat aşa cum am demonstrat mai sus. După Flo-
rin Salvan Cernatu este un toponim „creat, incontestabil, de slavi, 
după cum afirmă E. Petrovici.”29 Această concluzie este complet 
eronată pentru că, după cum am văzut, Emil Petrovici afirmă cu 
totul altceva. Florin Salvan a uitat să analizeze originea sufixului 
-at. 
 Turcheş [Turchfalua] este un toponim creat de cumani şi 
aminteşte de apartenenţa satelor săcelene la Episcopia Cumană. 
Numele satului provine de la triburile cumane care se numeau 
turkeşi.38 Dintr-un document din anul 1234 emis de papa Grigore 
al IX-lea deducem că populaţia majoritară din teritoriul acestei 
episcopii o constituiau românii care erau pe cale să-i asimileze 
atât pe unguri cât şi pe teutoni. Aceştia din urmă îşi părăsec 
credinţa şi trec „împreună cu alţi dreptcredincioşi din regatul Un-
gariei”, probabil cumanii care tocmai fuseseră creştinaţi în ritul 
romano-catolic, la românii ortodocşi.39 Aşa că nu este de mirare 
că în Ungaria se găseau destui cumani creştinaţi în ritul bizantin.40 
 Într-o lucrare apărută recent41 am citit cu surprindere că 
unele condeie maghiare „aşază sosirea ceangăilor în Ţara Bâr-
sei şi, pe cale de consecinţă, şi în cele şapte sate, încă din sec-
olele X-XI. Însă cei mai mulţi istorici (români, germani şi unii 
maghiari) plasează acest eveniment după aşezarea saşilor, deci 
ulterior secolului al XII-lea, chiar în secolul al XIV-lea. Majori-
tatea erudiţilor maghiari consideră că populaţia ceangăiască are 
legătură cu pecenegii şi cumanii sosiţi în zona Carpaţilor. Este 
o dispută importantă din perspectivă istoriografică ...” Ne-am fi 
aşteptat de la un colectiv multidisciplinar şi multietnic să încerce 
să rezolve misterul. Se pare că multiculturalitatea şi intercultur-
alitatea nu au reuşit să fie stimulentul şi impulsul spre aflarea 
adevărului istoric şi s-a optat pentru o soluţie de compromis, o 
soluţie diplomatică, deşi adevărul nu se negociază. La începutul 
secolului XXI nu se poate vorbi sub nici o formă de prezenţa 
ceangăilor în Ţara Bârsei în secolele X-XI, cu atât mai puţin în 
satele săcelene. Documentele şi toponimele ne arată că cel puţin 
până la mijlocul primei jumătăţi a secolului XIII nu a existat abso-
lut nici o aşezare civilă ungurească în Ţara Bârsei. Prima atestare 
documentară a ungurilor în această zonă datează din anul 1288 
(vezi supra). Era mai simplu dacă autorii ar fi menţionat că unii 
erudiţi maghiari au fost de factură romantică şi au scris pe bază de 
sentimente naţionale, patriotice şi politice şi nu pe bază de docu-
mente. Aşa se scria istoria în secolul XIX şi parţial la începutul 
secolului XX, uneori, din păcate, chiar şi la sfârşitul secolului tre-
cut. Drept dovadă, erudiţii maghiari de formaţie ştiinţifică (Bakó 
Géza, Tánczos Vilmos şi alţii) au respins din start orice legătură 
între ceangăi şi cumani, nu mai vorbim de pecenegi. E drept că 
aceştia din urmă au fost menţionaţi alături de ceangăi, dar numai 
pe alte meleaguri şi nu în Ţara Bârsei. Se ştie că pecenegii (la 
fel ca şi cumanii de mai târziu) nu au avut o atitudine unitară. 
Pe când unii dintre ei îşi ofereau serviciile suveranilor maghiari 
şi erau colonizaţi ca grăniceri, alţi confraţi ai lor organizau rai-
duri de pradă în Transilvania şi Ungaria. În Ţara Bârsei şi Ţara 
Oltului nu au fost colonizaţi de regii Ungariei, ci au provenit din 
sudul şi sud-estul Carpaţilor, unii chiar din Bulgaria, şi au orga-
nizat numeroase incursiuni de pradă în Ardeal, după cum dove-
desc fortificaţiile de pe linia Oltului. După dezastrul provocat de
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invazia mongolilor din anii 1241- 1242, până şi istoricul ma-
ghiar Makkai László a susţinut că puţinii supravieţuitori unguri 
din Episcopia Cumană au fost asimilaţi de tătari şi de creştinii 
ortodocşi.42 La sud de linia Oltului se aflau Terra Blachorum 
(„Ţara românilor”) şi Silva Blachorum et Bissenorum („Pădurea 
românilor şi pecenegilor”) unde „se conturează astfel existenţa 
mai multor microregiuni de convieţuire româno-pecenegă, în 
sudul Transilvaniei şi în regiunea vecină de la sud de Carpaţii 
Meridionali ... şi în acelaşi timp marginal în raport cu teritoriile 
ocupate de saşi.” La toate acestea trebuie să adăugăm că numele 
voivodului întemeietor al Ţării Româneşti, Basarabă, „nu este 
nici tătar, nici cuman, ci peceneg [după profesorul Stelian Brezea-
nu]. Ideea a mai fost anunţată anterior şi de către lingvişti precum 
Ovid Densusianu şi Nicolae Drăganu.”43 Nu întâmplător istoricul 
Ovidiu Pecican, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, vorbeşte 
de simbioza vlaho-pecenegă în Ţara Bârsei.44  
 După istoricul Florin Salvan localitatea săceleană Satu-
lung „e formată din apelativul sat (fossatum) şi adjectivul lung 
(longus). ... Ungurii săceleni au tradus pe Satulung cu Hosszú-
falu.”45 E corect, dar Árvay József susţine că tocmai numele celui 
mai mare sat, Hosszúfalu, este unguresc, ceea ce este confirmat 
de documentul din anul 1366, unde apare sub forma Huzyufalu.46 
Numele românesc nu apare în documente decât mult mai târziu. 
De la pastorul evanghelic Szeli József, sursa cea mai credibilă, 
ştim că ungurii au fost colonizaţi în satele săcelene după anii 
1380, cu destinaţia de a apăra ca plăieşi, în original „plájások”, 
atât cetatea Bran, cât şi hotarele ţării.42 Se pune întrebarea dacă 
în anul 1366 existau unguri în satele săcelene. Toponimul Huzyu-
falu confirmă prezenţa primilor ceangăi. Sigur că ei nu puteau să 
fie decât foarte puţini. Emil Petrovici s-a ocupat de studierea tra-
ducerii toponimelor şi a ajuns la concluzia că este suficient ca un 
număr mic de indivizi vorbind o anumită limbă să se stabilească 
într-o localitate dată pentru ca localitatea respectivă să primească 
un nume şi în acea limbă, mai ales dacă se bucură de un anu-
mit prestigiu.47 Tot Florin Salvan remarcă faptul că numele Satu-
lung presupune că anterior a fost un sat mai mic, adică mai scurt. 
După părerea mea acest sat a devenit mai lung odată cu stabilirea 
în această zonă, începând cu anul 1292, a mocanilor veniţi din 
sudul Dunării, aşa cum am demonstrat într-un alt articol. Pe lângă 
românii autohtoni din Satulung s-au stabilit aceşti mocani, după 
care au venit şi câţiva unguri şi astfel cel de-al patrulea sat a de-
venit mult mai lung decât primele trei.
 Un aspect important care ţine de diploma regală din 
16 mai 1366 şi care trebuie analizat este etnia comitelui Stan-
islau. Există un document emis la 29 august 1359 din care aflăm 
că beneficiarii unor privilegii şi moşii sunt Karapeh, Stanislau, 
Neagu, Wlanijk, Nicolae şi Ladislau, fiii lui Ladislau şi nepoţii lui 
Zarna care sunt desemnaţi ca fiind „credincioşii noştri români”. 
Aceştia şi-au părăsit moşiile şi bunurile din Ţara Românească şi 
s-au alăturat regelui Ungariei Ludovic I de Anjou şi l-au urmat 
pe acesta în nenumăratele sale lupte, unde n-au precupeţit să-şi 
aducă prinosul lor de sânge.48 Nu ştim dacă acest Stanislau, fiul 
lui Ladislau şi nepotul lui Zarna, este aceeaşi persoană cu Stan-
islau căruia i s-au dăruit satele săcelene, dar nu este exclus. În 
anul 1326 Stanislau de Dolha, fost voivod al românilor din Ung 
este înnobilat de regele Carol Robert de Anjou.49 Primii cneji 
care apar în izvoare, în anul 1315, se numesc Dan şi Stanislau 
şi sunt români din Haţeg. Jupanul Stanislav împreună cu soţia 
Anca, adică o familie  de feudali români, zidesc la Zlatna (judeţul 
Alba) la 1424 o biserică românească. La 17 iulie 1349 Dumitru, 
episcopul latin de Oradea, îi permite voivodului Petru, fiul lui Sta-
nislau, din satului românesc Vintere (Beiuşi) să păstreze un preot 
român, fără să mai plătească darea care se cuvenea. Regele Carol 
Robert, în anul 1326, dăruia cneazului român Stanislau, fiul lui 

Stan, pământul Strâmtura, aflat în districtul Maramureşului. Un 
act de la 16 februarie 1326 atestă un număr de cneji români din 
satul Fileşti printre care şi Stanislau cu fiul său Nicolae.49 Deci 
putem spune cu certitudine că Stanislau, care este pomenit în 
documentul din 16 mai 1366, era român. 
 Regele Ungariei şi-a dat seama că pentru a-i atrage pe 
românii din Moldova şi a conduce acea ţară trebuie trimis un no-
bil, Dragoş, de aceeaşi etnie cu localnicii.50 La fel s-a procedat 
şi cu satele româneşti dintre râurile Timiş şi Tărlung care au fost 
donate unui român, comitele Stanislau. Asemănarea cu Moldo-
va nu este întâmplătoare. Ungurii în momentul stabilirii lor în 
Panonia erau puţini în raport cu suprafaţa teritoriului cucerit. De 
aceea în secolele următoare ei au adus numeroşi colonişti de alte 
etnii. În urma marii invazii tătare din 1241 populaţia Ungariei a 
fost decimată într-o proporţie 20-50 % (după diferitele estimări). 
Începând cu războiul civil dintre regele Béla al IV-lea şi fiul său 
István (1264-1266), Regatul Ungariei intră într-o prelungită criză 
din care îşi revine abia în timpul domniei lui Ludovic I de Anjou 
(1342-1382). De aceea, în perioada de la 1241 până la 1342 satele 
săcelene s-au bucurat de o numită autonomie şi n-au intrat în sfera 
de interese a ungurilor care aveau cu totul alte priorităţi. În mod 
incontestabil populaţia locală era românească aşa cum dovedesc 
cele două toponime româneşti Slon şi Cernat, toponimul Turcheş 
care aminteşte de Episcopia Cumană unde românii erau majori-
tari, etnia românească a comitelui Stanislau, documentul regelui 
Ladislau al V-lea din data de 6 mai 1456 în care se vorbeşte de-
spre alungarea românilor din satele săcelene, denumirile săseşti 
Villis Walacalibus şi Bleschdörfer („satele românilor” şi „sate 
româneşti”) date acestor localităţi în documentele Braşovului şi 
nu în ultimul rând cuvântul plájász („plăieş”) pe care ceangăii 
l-au luat de la români. Ce altă dovadă mai elocventă ar mai trebui 
decât faptul că ungurii sunt aduşi aici ca paznici ai hotarelor, iar 
ei folosesc pentru asta un cuvânt (plájász, „plăieş”) împrumutat 
de la românii pe care îi găsesc aici?51 Am arătat cu altă ocazie că 
plăieşia a fost o instituţie românească. Termenul plăieş este un de-
rivat de la plai (plai + sufixul -aş). Cuvântul plai face parte dintre 
cuvintele vechi greceşti care au pătruns în latina dunăreană şi s-au 
transmis numai limbii române, nefiind atestate în limbile roma-
nice occidentale.52 Acest cuvânt a fost adus de mocanii săceleni 
şi constituie o dovadă a originii lor sud-dunărene. Termenul 
plăieş face parte din categoria cuvintelor document. De fapt în 
concepţia lui Ovid Densusianu unicul document este cuvântul.53 
În concluzie, primii ceangăi au sosit în cele patru sate româneşti 
aproximativ în jurul anilor 1350-1360 după incursiunile tătarilor 
în Ţara Bârsei din anii 1345 relatate de cronica murală pictată a 
Bisericii Negre şi cronica din Prejmer şi după înfrângerea mongo-
lilor din Moldova în acelaşi an de către ungurii conduşi de Lackfi 
András.31 Această datare este susţinută de toponimul Huzyufalu în 
documentul din 16 mai 1366. Ceilalţi ceangăi au venit după anii 
1380.
 Árvay József susţine că ungurii s-au stabilit în satele 
săcelene în secolul al XI-lea.46 Asemenea afirmaţii sunt contrazise 
de documentele existente. În anul 1213 episcopul Transilvaniei, 
Wilhelm, într-o scrisoare adresată cavalerilor teutoni din Ţara 
Bârsei le scrie că le îngăduie acestora „să ia dijmă de la toti locu-
itorii de faţă şi viitori ai acestei ţări, în afară de ungurii şi secuii ce 
vor vrea să treacă în numita ţară şi cari în privinţa dijmelor rămân 
datori faţă de noi şi de Biserica noastră.”54 Vă rog să reţineţi că 
episcopul Wilhelm nu spune nici că ungurii şi secuii trăiesc aici 
din secolul XI şi nici că s-a hotărât să fie aduşi aici. Deci din acest 
document nu reiese sub nici o formă că ungurii şi secuii s-ar fi 
stabilit în Ţara Bârsei la o dată anterioară sau că ar fi avut de gând 
să facă aşa ceva în anul 1213. Dintr-un alt document55, socotelile 
lui Iacob al lui Berengariu şi Raimund de Bonofato, strângătorii
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dijmelor pe şase ani din Regatul Ungariei <1332-1337>, reiese că 
nimeni nu a plătit nici o dijmă din satele săcelene. Deci este in-
contestabil faptul că în perioada anilor 1332-1337 nu s-a stabilit 
nici un catolic ungur în satele săcelene. Am demonstrat într-un 
articol precedent31 că localitatea Sancti Michaelis din anul 1332 
la care se referă cercetătorii săceleni Hochbauer Gyula şi Kovács 
Lehel István este satul Mihai Viteazu (Alsószentmihályfalva) din 
judeţul Cluj şi nu satul Cernatu, cum au crezut ei în mod eronat.
 Titlul de nouă danie din documentul de la 1366 face par-
te din reforma sistemului proprietăţii funciare nobiliare introdusă 
de rege Ludovic I. Astfel, proprietatea putea fi moştenită numai 
în linie succesorală directă, fără implicarea colateralilor. De acum 
încolo prin „stingerea neamului” pe linie masculină domeniul 
revenea la rege care putea să-l doneze altui feudal.56

 Înainte de a trece la documentul din 6 mai 1456 trebuie 
să mai analizăm două toponime foarte importante pentru istoria 
municipiului Săcele. E vorba de Vaida şi Bolnoc. Pentru ambele 
Florin Salvan a avut o abordare greşită. 
 Muntele Vaida, aflat între cursurile superiore al văilor 
Tărlung şi Doftana57, este un antroponim şi nu are nici o legătură 
cu existenţa vechilor uniuni de obşti autohtone conduse de un 
voivod. Uniuni de obşti probabil că au existat şi se întindeau 
pe ambii versanţi ai Carpaţilor la fel ca şi Episcopia Cumană, 
dar nu acest antroponim este dovada. Vaida este un nume foarte 
răspândit printre ceangăi şi este atestat documentar încă din anul 
1514. Acest antroponim demonstrează un singur lucru: ceangăii 
au trăit alături de români din perioada când locuiau în Câm-
pia Transilvaniei şi până s-au stabilit în satele săcelene. Sigur 
că acest nume păstrează amintirea unor voivozi români, dar nu 
ştim din ce zonă. O situaţie similară apare şi în cazul ceangăilor 
din Moldova. Faptul că în limbajul lor apar o serie de cuvinte 
din dialectul românesc transilvănean nu dovedeşte originea lor 
românească, aşa cum cred în mod greşit unii cercetători (Călin 
Cotoi, Anton Coşa, Ioan Dănilă), ci faptul că aceşti ceangăi au 
trăit alături de românii autohtoni pe care i-au găsit în Ardeal. 
 Toponimul Bolnoc a devenit foarte important după des-
coperirea din anii 2004-2005 a fortificaţiei gigant care a stârnit 
un viu interes atât pe plan local cât şi naţional. Acest toponim 
apare pe una din hărţile iosefine (realizată între anii 1769-1773) 
sub forma Bolnok. Harta se poate vedea şi pe internet.58 Florin 
Salvan a crezut că Bunloc sau cu metateză Bolnoc este un loc bun 
şi provine din cuvintele latine bonus şi locus57, ceea ce evident 
că nu corespunde realităţii după cum mi-a confirmat şi domnul 
profesor Dragoş Moldovanu. Academicianul Ovid Densusianu, 
săcelean după mamă, al cărui bust se află în holul de marmură al 
Facultăţii de Litere din Bucureşti vizavi de bustul lui Mihai Emi-
nescu, în cursul său de toponimie susţine că radicalul bol- provine 
din iranicul bol.59 Se ştie că sciţii au fost de origine iraniană şi 
au ocupat Dobrogea şi părţi din Transilvania. Descoperirile ar-
heologice indică prezenţa lor şi pe teritoriul Braşovului.57 Tot de 
origine iraniană, au fost şi iaşii, un popor sarmatic din grupul ala-
nilor care apar în Moldova şi Ungaria în secolul al XIII-lea. De 
fapt Ovid Densusianu i-a avut în vedere pe alani şi cu eleganţa 
ştiinţifică a savantului a încercat să demonstreze originea iranică 
a moţilor, urmaşi ai alanilor, sprijinindu-se pe argumente de to-
ponimie şi onomastica regiunii Munţilor Apuseni. Se ştie că nu 
se încumeta să susţină nimic dacă nu era sigur.53 N.A. Constan-
tinescu consideră că rădăcina bol- provine din slavul бoлє „mai 
bun”,59 ceea ce ne-ar putea conduce la înţelesul de „dealul mai 
bun [de apărat].” Dr. Vlad Totoianu, care a descoperit fortificaţia, 
a găsit un sat Bolno („bolnav”) în Macedonia şi crede că Bolnoc 
înseamnă „dealul bolii”.60 După părerea mea în cazul de faţă ar 
trebui să examinăm şi cuvântul боль care se traduce prin „boală”, 
dar şi „suferinţă”, „durere”. În acest caz semnificaţia toponimu-

lui ar fi „dealul suferinţei” care se potriveşte mult mai bine cu 
întâmplările prilejuite de marea invazie tătară din 1241. În Un-
garia există un deal numit Bolnoka, situat în nord-estul Budapes-
tei la circa 30 de kilometri, în districtul Gödöllő. Lingvistul Kiss 
Lajos afirmă că toponimul ar putea proveni din limba slavă, dar 
consideră că etimologia nu este clarificată.61 
 Documentul regelui Ladislau al V-lea din 6 mai 1456 
spune că „satele Sfântul Mihail [Zent Mihali], Satumare 
[Nagyfalw], Turcheş [Turkester] şi Baciu [Bachfalw] au fost 
locuite de anumiţi valahi schismatici [ortodocşi], totuşi după 
aceea, după ce au fost alungaţi acei valahi, acele sate au ajuns în 
mâinile creştinilor [catolici]”62. Din acest document reiese foarte 
clar că satele Cernatu, Satulung, Turcheş şi Baciu au fost locuite 
de români schismatici, adică ortodocşi, iar ungurii, care erau 
catolici, au venit ulterior şi au schimbat numele satului Cernatu 
în Sfântul Mihail [Zent Mihali] după numele bisericii pe care 
au construit-o. Documentul regal nu ne spune nimic despre data 
la care a avut loc alungarea românilor. Dacă urmărim însă nu-
mele sub care este atestat satul Cernatu în primele documente63 
(Charnadfalwa în 1366, Chornatha în 1444, Zent Mihali în 1456, 
Zentmihalfalwa cu alt nume Tharnatfalwa în 1459, Chernathon 
în 1497, Zentmihalfalwa în 1500, Villa Michaelis şi Scharnatfalw 
în 1504, Villa Sancti Michaelis în 1506) constatăm că românii 
au fost alungaţi în jurul anului 1444. Data pe care am propus-o 
eu într-o altă lucrare (şi anume 1443 pe baza unei cronici scrise 
de Joseph Teutsch în secolul al XVIII-lea) pare foarte plauzibilă. 
Sigur că numele satului nu s-a schimbat a doua zi, întâi a trebuit 
construită biserica. Istoricul braşovean Bogdan-Florin Popovici a 
remarcat că numele de Sfântul Mihail pare a pleda pentru un sat 
de colonizare.64 Nu numai că pare, dar chiar este un sat care a fost 
colonizat de unguri după alungarea românilor. Dacă ungurii ar fi 
locuit aici încă din secolul al XIV-lea satul s-ar fi numit şi în 1366 
şi în 1444 Sfântul Mihail, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că era o 
localitate românească.
 Pentru descifrarea sensului celui de-al doilea toponim 
nou care apare în documentul din 1456, Baciu [Bachfalw], tre-
buie să pornim de la trei realităţi incontestabile. În primul rând 
după lingvinstul Alexandru Rosetti cuvântul baci (albanezul bac 
„frate mai mare”) este de origine tracă sau dacă. Deşi albanezii 
locuiau din Albania până la Sava, ei se întindeau spre est şi pe 
teritoriul românesc primitiv din regiunea oraşelor Niş şi Skopje. 
Fiind vorba de un termen păstoresc pătrunderea lui din albaneză 
în română se poate explica în urma contactului zilnic al celor două 
popoare, favorizat de ocupaţia lor de căpetenie.65 În DELR eti-
monul albanez apare sub forma bacë.66 În al doilea rând, baci este 
un termen comun popoarelor din sud-estul european, cu sensul 
de „căpetenie de păstori” şi „nene”, adică frate mai mare.67 La 
unguri apar formele bács, bacsó (ambele cu semnificaţia de baci, 
adică mai mare printre păstori) şi bácsi (termen de respect pentru 
o persoană în vârstă, nene). În al treilea rând românii sunt singurii 
care au intrat în contact cu toate celelalte popoare central şi sud-est 
europene prin păstoritul transhumant, ocupaţia lor prin care sunt 
atestaţi în documentele din evul mediu, inclusiv de Anonymus. 
Academicianul Marius Sala, reputat lingvist, a subliniat două as-
pecte importante. Pe de o parte termenul baci, un element de sub-
strat, reprezintă un caz particular faţă de cuvântul păstor care este 
de origine latină. Baciul este şeful stânei, vătaful ciobanilor. Pe 
de altă parte, românii nefiind izolaţi, prin transhumaţa practicată 
au intrat în contact cu populaţiile întâlnite şi au exportat anumite 
cuvinte printre care şi baci.68 Deci, este evident că ungurii au luat 
cuvântul baci de la români. Bácsi, formula de respect pentru o 
persoană în vârstă, s-a întors la românii din Banat şi Transilvania 
după anii 1650 (este varianta baci2 în DELR). Demn de subliniat 
este faptul că varianta baci2 are aceeaşi semnificaţie ca şi etimonul
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albanez (frate mai mare, unchi, bade) de la varianta baci1. După cum 
se vede, concluzia mea cu privire la circuitul termenului de la români 
la unguri şi invers se confirmă. Varianta etimologiei turcice susţinută 
de lingviştii maghiari nu este credibilă pentru că nu s-a argumentat 
calea de pătrundere în Ungaria pentru secolul al XI-lea cînd apare 
toponimul Bács în documente. Revenind la toponimul Baciu atestat la 
1456 constatăm că este un atroponim românesc. Árvay József susţine 
că este un antroponim turcic, unguresc sau românesc.30 Tocmai am 
demonstrat că nu poate fi un termen unguresc. Nici un cuvânt de origi-
ne turcică nu poate fi din două motive. În primul rând, dacă ar fi fost o 
moştenire pecenegă sau cumană ar fi apărut şi în documentul din 1366, 
dar nu apare. În al doilea rând, antroponimul Baciu reflectă ocupaţia 
principală a mocanilor care tocmai au ajuns din sudul Dunării şi s-au 
stabilit în Baciu şi Satulung prin admigrare înaintea venirii ungurilor. 
Primii unguri care au sosit în Săcele i-au găsit aici şi au preluat denu-
mirea satului Baciu de la români. În concluzie antroponimul Baciu nu 
poate fi decât românesc. Constantin Lacea a descoprit în însemnările 
cronicarilor saşi din Braşov expresia „caş-baciu”, atestată în anul 
1547, deci la numai 26 de ani după scrisoarea lui Neacşu din Câmpu-
lung, pe care n-o întâlnim în nici o altă parte în dialectul daco-român, 
dar care e foarte frecvent în dialectele din sudul Dunării.69 Această 
construcţie concisă reprezintă o definiţie sui-generis şi exprimă 
chintesenţa activităţii baciului, prepararea caşului. Expresia „caş-
baciu” este un alt document lingvistic care atestă originea şcheienilor 
braşoveni în ciuda opiniei exprimate de un istoric braşovean într-un 
ziar local că nu există documente. Documente există, atât lingvistice 
cât şi istorice, dar ele trebuie căutate şi recunoscute ca atare. În ceea 
ce priveşte originea sud-dunăreană a unor grupuri de români, relativ 
recent profesorul universitar Ovidiu Pecican, fiind frapat de recurenţa 
problemei în istoriografia medievală şi modernă de la noi, republică 
toate aceste scrieri în anexele volumului „Troia, Veneţia, Roma. Stu-
dii de istoria civilizaţiei europene” (Cluj-Napoca, 1998). Printre aces-
tea se află şi o petiţie a românilor din Şcheii Braşovului din anul 1737 
adresată împăratului Carol al VI-lea în care aceştia vorbesc de origi-
nea lor sud-dunăreană.70 Pentru a evita orice confuzie cred că e cazul să 
lămurim noţiunile de remigrare, imigrare şi admigrare, în accepţiunea 
lui Aurelian Sacerdoţeanu, editorul scrierilor istorice ale lui Dimitre 
Onciul: „În termeni mai des întrebuinţaţi, se vorbeşte de remigrare, 
înţelegând prin aceasta că populaţia română din Dacia a plecat cândva 
dar s-a reîntors, de imigrare, arătând că poporul s-a format undeva 
şi după aceea a venit în fosta Dacie şi admigrare, admiţând conti-
nuitatea unui popor romanic în Dacia care în evul mediu a fost întărit 
cu elemente similare venite şi de peste Dunăre (formula lui D. On-
ciul).”71 G. Popa-Lisseanu a folosit conceptul de intermigrare care 
este sinonim cu admigrare.72 
 În Lexiconul de la Buda, primul dicţionar modern cvadri-
limb al limbii române, în spiritul latinizant al Şcolii Ardelene, se 
susţine că din punct de vedere etimologic cuvântul baciu provine din 
limba italiană (abate),73 ceea ce bineînţeles că nu are nici o legătură 
cu realitatea. Orbán Balázs spune că numele latin al satului Baciu este 
Villa Abbatis (Bátia), dar nu menţionează sursa acestei informaţii.74 
Probabil că a inventat el acest nume, plecând de la pseudoetimonul 
italian abate pe care l-a luat din Lexiconul de la Buda. Termenul latin 
este reluat de Árvay József75 şi de profesorul săcelean dr. Kovács 
Lehel István76 care însă recunoaşte că denumirea latină nu este atestată 
istoric. Bogdan-Florin Popovici procedează la fel ca şi Orbán Balázs 
şi nu ne dezvăluie sursa informaţiei, spunând doar că „despre numele 
satului [Baciu] s-a afirmat şi că ar proveni din Vila (sic!) Abbatis”. În 
schimb pune punctul pe i susţinând că este o reconstituire fantezistă, 
deoarece nu există nici o menţiune documentară.64   
 Satumare [Nagyfalw] este de fapt Satulung şi este un alt 
mod de a spune că acest sat este mult mai mare decât celelate trei. 
Bogdan-Florin Popovici a susţinut că toponimia este o „mărturie 
nesigură ştiinţific”.64 Această afirmaţie nu poate fi luată în serios 
sub nici o formă. Toponimia, care este o ramură a lingvisticii, este o 

ştiinţă, la fel ca şi istoria, cu singura condiţie ca aflarea adevărului să 
fie scopul urmărit. Dacă sunt urmărite în primul rând scopuri politice, 
sigur că nu mai poate fi vorba de ştiinţă nici în cazul toponimiei şi nici 
în cazul istoriei. Istoricul francez Paul Veyne a subliniat că rigoarea 
istoriei se situează la nivelul criticii.77 Aceeaşi observaţie este valabilă 
şi în cazul toponimiei.

Ştefan Casapu
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AMINTIRI DIN SĂCELE

ÎN VACANȚĂ LA BUNICA DIN SATULUNG

m ajuns pentru prima dată în viața mea la Satulung în 
vacanța de vară a anului 1946. Războiul lăsase urme 
adânci în orașul Ploiești, orașul din care veneam. Aco-

lo trăiam într-un decor dezolant de ruine, un peisaj urban ca o 
premoniție de sfârșit de lume și în adevăr, viitorul nu părea deloc 
surâzător.
 Însoțit de mătușa mea Paula din Brașov, călătoriserăm 
până la Satulung cu trenulețul tras de o mică locomotivă cu aburi, 
de fapt un tren local, o „mocăniță” care, cu un nume mai urban, 
era denumit de localnici “tramvai”. Din stația aflată la marginea 
de atunci a orașului, la Schiller, unde era și depoul, “tramvaiul” 
trecea prin cele patru sate ale hinterlandului brașovean, așezate 
într-un șirag, reunite în comuna, azi municipiul, Săcele. Destinația 
noastră era chiar ultima stație, Satulung. Călătoria fusese plăcută, 
în vagoanele mici - deschise vara - toate prevăzute cu bănci destul 
de confortabile, cu lemnul lustruit de veșmintele și sacii de pânză 
ai călătorilor. 

 Din mersul legănat și voinicesc, dar fără „exces” de 
viteză al “tramvaiului”, peisajele se legau, topindu-se unele în 
altele : câmpuri cultivate, livezi, case cu flori la ferestre, câte o 
biserică cu turle țuguiate, stații cu călători forfotind desigur, ca 
în orice gară, dar parcă mai domol, nu ca în gările de la orașe. 
Venisem pentru câteva săptămâni la Bunica1, refugiată acolo pe 
timp de război, dar care, „sinistrată” fiind, rămasese în conti-
nuarea exilului pe meleagurile copilăriei sale. Fusese primită de 
verișoara ei primară, Silvia Măinescu, chiar în vechea locuință 
a bunicilor și străbunicilor ei Roșculeți, casa cu numărul 16 din 
strada Mocanilor.
 Pentru mine, Satulungul în care ajunsesem părea o oază 
de pace, un colț de rai în contrast izbitor față de orașele în ruină 
bombardate, iar acum ajunse sub ocupația sovietică, nefastă. 
 Aici, în Satulung, se cunoștea încă mâna de gospodar, cu 
străzi pavate cu scânduri așternute ca printr-o casă - lucru de mi-
rare, cum nu mai văzusem până atunci. Peste tot, pe toate străzile, 
porți din lemn înalte (mi se păreau uriașe!), fereau ogrăzile de 

privirile iscoditoare ale trecătorilor. Cruciulițele cu 
brațe trifoliate, înfipte în culmea acoperișurilorlor cu 
cline largi erau așezate deasupra unor mici frontoane triunghi-
ulare. Ele îmi păreau mai mult locașuri sfinte decât locuințe - și 
apoi totul, totul, în noul ambiant, era surprinzător, provocându-mi 
mirarea și în aceeași măsură, curiozitatea.
 Ajunși la casa „Bunicii”, dincolo de zid și de porțile pro-
tectoare, mă așteptam să văd un fel de cetățuie cenușie cu ziduri 
înalte și groase. În realitate, în miezul zilei însorite, casa îmi apăru 
în adevăr puternică, dar nespus de albă, armonios închegată, plu-
tind parcă, asemeni unei corăbii, deasupra pământului bătătorit al 
curții.. Poate elementul surprinză, cel care contrasta cu puritatea 
geometrică a liniilor, era scara cu mai multe trepte care ducea 
la ceardacul alb, străjuit de patru coloane scurte, dar amintind 
cumva de un templu antic redus la un „stat” de om. Din nou inter-
venea un detaliu, tot un element de sacralitate, net patriarhală, dar 
intrat în decorul vieții obișnuite.
 Prezența insolită a două fotolii balansoir, așezate de-o 
parte și de alta a ușii, mi se păru deodată contrastantă, dar, într-un 
anume fel, emblematică. Păreau să se afle acolo de când lumea, 
în așteptarea bătrânilor noștri, cei care-mi surâdeau din pozele 
îngălbenite din albumul familiei.     
 Surprizele se înșirau cu viteză amețitoare! Pereții 
groși, ca de cetate, ascundeau sub tencuială groasă piatra, dar și 
cărămida veche. Camerele erau largi, spațioase, cu tavan înalt 
cum nu mai văzusem. Nu mai văzusem nici sobe care aproape 
atingeau tavanele și care în plus erau cuprinse în zid astfel încât o 
singură vatră încălzea două încăperi deodată. 
 Ce să mai spun de „brâul” pictat pe pereții încăperilor! 
Pictura fiind cam la înălțimea firului de iarbă, și chiar reprezentând 
fire de iarbă și flori de câmp, mi-a prilejuit ore de cercetare 
curioasă. 
 Stând întins pe podea nu-mi puteam lua ochii, și adesea 
nici degetele, de la micile întâmplări ce aveau loc în lumea mea 
imaginară stimulată de picturi. Falnici cocoși bogați în pene co-
lorate, fuduli nevoie mare, păreau că strigă un „cu-cu-rigu” pre-
lung, interminabil. Prin fața lor, găini mai umile în pene, aparent 
indiferente, urmăreau, cu capul înclinat până să atingă pământul 
cu ciocul amenințător, viermușii de sub brazde, desveliți de 
ghearele lor scotocitoare...ba iată, ici și colo, câte un melc își 
purta casa către nici unde în 
vreme ce cărăbuși distribuiți 
simetric rămăseseră pironiți 
pe zid într-un zbor etern. 
 Iarba și orătăniile 
de pe pereți stabileau defini-
tiv în încăperi o incredibilă 
veșnică primăvară, o grădină 
ireală de o voioșie frenetică. 
Tavanele pictate și ele, par-
ticipau din plin la creerea 
unei atmosfere greu de cali-
ficat, dar agreabilă - între de-
cor și seră în „trompe l’oeil”. 
Cu capul dat mult pe spate 
sau chiar culcat pe dușumea, 
priveam înaltul camerei cu 
norișorii pufoși, nemișcați 
pe cerul siniliu al tavanului 
ca și săgețile încremenite ale

A

Casa de pe str. Mocanilor nr. 16 – pe la 1870 –  Voicu Roșculeț între copii
și nepoți în curtea casei.- Din cartea „Chipuri din Săcele” de G. Moroianu

1 Bunica, născută Cornelia Nestor (1888 – 1957). Părinții : Ion Nestor stabilit în 
Dobrogea, la Murfatlar - ocupația : comerț cu oi și produse „de stână” – în special 
lână – pentru export. Cornelia – născută la Satulung – la1870 – dec. 1942 – fiica 
lui I.V.Roșculeț (Moșicu) și a Ecaterinei Roșculeț (născută Izvoranu) 
 Rămasă orfană, bunica crește la Satulung în casa bunicilor ei. Din 
1902 urmează Școala Normală de Institutoare din Iași. Devine „Institutoare” la 
școala din Slănic-Prahova și apoi la Ploiești – la școala de fete nr.2. Ajunge Direc-
toarea școlii – grad cu care iese la pensie prin 1946.

Străbunica Cornelia Roșculeț, măritată 
Nestor, mama bunicii.  (1885) 



12

• In Memoriam • Plaiuri Sacelene

 lăstunilor și rândunelelor. 
 Se spunea că tot pictorul bisericii satului, acelaș Mișu 
Pop de legendă, ar fi fost autorul decorului de pe pereții casei 
Moșicului. În orice caz, Bunica spunea asta cu multă convingere, 
și doar bunica copilărise acolo, deci știa, nu?
 Seara, cât de caldă să fi fost ziua de vară, de pe paturile 
înalte scoarțele de peste zi lăsau locul așternutului alb din pânză 
groasă și pilotelor umflate, ca niște baloane moi și ușoare. Era de 
mirare că nu începeau să zboare, să se urce ușor printre norii din 
tavan...Perna de la capul patului, - de sub candelă și icoane - era 
și ea un astfel de balon, dar mai mic, un fel de pui de pilotă...
 Încă din prima seară, 
probabil ca să îmi facă mai ușoară 
adormirea în patul cu care nu eram 
obișnuit, Bunica îmi povesti că în 
copilăria ei, rugăciunea de seară de-
curgea după un tipic imuabil. Moșicu 
venea lângă patul ei, iar ea se așeza în 
genunchi sub icoane. Apoi, amândoi 
grăiau cu evlavie rugăciunea potrivită 
minții copilului – căci „Tatăl nostru” 
intrase în repertoriu abia odată cu 
cei șapte ani...Înainte de „Amin”, cât 
timp Bunica încă avea capul plecat în 
fața Preacuratei, în palmele ei strânse 
pentru rugă, din seninul cerului pic-
tat al tavanului odăii (credea copilul) 
cădea un „crăițar”.
 Curioasă din fire, Chințu 
(Chințica) porecla de copil a Bunicii 
pe numele ei Cornelia, odată dornică 
să vadă coborând bănuțul din cer, a 
ridicat privirea de la icoană și...mare 
i-a fost dezamăgirea văzând nu cerul 
deschizându-se ci mâna Moșicului, 
bunicul ei, lăsând să cadă bănuțul.
 Prins cu fapta, Moșicu și-a 
recunoscut hâtru păcatul, dar parcă 
atâta așteptase, să fie văzut, ca să 
întoarcă joaca vinovată, în povață 
înțeleaptă. I-a spus atunci copilului 
care era Chințu că da, într-adevăr, 
banii nu pică din cer și că orice ban 
trebuie dobândit prin muncă....și astfel, de mică, 
Bunica a aflat – la început cu oarecare tristețe 
- că banii nu vin degeaba, ci de undeva, din misterioasa lume a 
oamenilor mari – unde sunt chiar „prețul” muncii fiecăruia. 
 În noaptea aceea am adormit cu gândul la crăițarul venit 
din cer - poate n-ar fi fost rău să-mi cadă și mie vreunul - apoi no-
rii pictați de pe tavan s-au lăsat molatici, așternuți peste pat...dar a 
doua zi, dintr-un vis de neuitat, știam că Moșicu avusese dreptate. 
 Motive de uimire erau la tot pasul.Tocmai mă împri-
etenisem cu fiul, cam de-o seamă cu mine, al familiei care avea 
grijă de casă. Dornic să-mi arate din misterele locului, acesta mă 
duse la fântâna din curte. 
 Acolo, ridicând o lespede plată care acoperea un mic ba-
zin plin cu apă limpede, am văzut ceva ce mi se păru atunci de 
necrezut : în micul șuvoi care trecea sub lespezi era un păstrăv 
măricel, și fără îndoială, unul viu ! Ba chiar destul de zglobiu! 
Am aflat atunci că nici vorbă nu era de vreun peștișor rătăcit, ci 
avea un rost bine chibzuit : el trebuia să fie chezașul curățeniei 
apei - mereu vioi, însemna că apa putea fi folosită fără grijă în 
gospodărie! . 
 În altă zi, cum dormeam în camera cu ferestre la stradă, 

am fost trezit brusc de un bubuit urmat de o răpăială scurtă. Ci-
neva se apucase să bată toba prin sat mi-am zis. Abia trezit și nu 
cu totul desmeticit, dar curios, am sărit din pat fugind la fereastră. 
Prin geam am văzut toboșarul - un om îmbrăcat în ceea ce părea 
a fi fost cândva o uniformă cafenie. Avea o ditai tobă petrecută 
peste umărul stâng cu un cordon ceva mai lat decât un șnur, 
cândva galben sau poate tricolor, acum răsucit și soios. Pe umărul 
drept purta agățată o geantă pântecoasă, ca de poștaș.  
 Omul scund și destul de vârstnic, aducea vag cu un 
toboșar din fanfarele din parcuri, dar unul ciudat, parcă „învechit” 
cu toba lui cu tot.

 Asistam curios la un spectacol 
inedit. Astfel, după ce mai răpăi de 
câteva ori, chinuind instrumentul care 
suna cam dogit, în jurul toboșarului 
începură să se strângă oamenii. Când 
mulțimea adunată făcu un cerc larg în 
jurul lui, el strânse bețele și le așeză în 
micul buzunăraș prevăzut special pen-
tru ele pe cordon și întoarse toba pe-o 
parte, lăsând-o să-i atârne pe șold. 
Apoi, tacticos, cu gesturi măsurate, 
scoase din tolba de piele jupuită, o 
foaie împăturită. Despăturind-o lent, 
conferind multă importanță gestului, 
începu să citească cu glas stentorial, 
ce se voia puternic, dar suna cam 
răgușit, o listă de comunicări, toate 
fiind prezentate în numele primarului. 
 Departe de anunțurile 
obișnuite pe care le ascultam citite 
cu intonație neutră la radio, ăsta era 
un mod de comunicare „directă”, de 
la om la om, de care puteau benefi-
cia atât cei cu auz normal cât și sur-
zii...Era un progres remarcabil față 
de difuzoarele enervante și gâjâite 
care pe atunci iritau la culme urechile 
brașovenilor cu propaganda teribilist-
mincinoasă, a regimului. 
 Terminându-și de citit 
pomelnicul de ocazie, toboșarul puse 

foaia în tolbă își trase din nou toba pe 
burtă, scoase din buzunarul lor special bețele și 
plecă însoțindu-și pașii cu mare răpăială. După 

ce se departă cu vreo câteva case, se opri din nou în fața uneia mai 
arătoase și repetă „numărul”, în mijlocul unui nou grup de local-
nici. Din comentariile celor adunați și din cele aflate ca răspuns 
întrebărilor mele, am aflat că asistasem la „difuzarea” știrilor 
proaspăt venite de la Primărie, așa cum se proceda pe atunci. La 
fel decurgeau lucrurile și când se făcea chemarea oamenilor la 
vreo adunare la Primărie...
 În fapt, toboșarul înlocuise „gornistul comunal” interzis 
de autoritățile noului regim la cererea ocupantului sovietic. Ast-
fel, locul gornistului „herald” a fost luat de toboșar – considerân-
du-se că goarna, al cărei sunet străbate spațiile ca un apel la luptă, 
era prea mobilizatoare...
 Adevărate instrumente-simbol, amintind luptele 
românilor pentru unire și libertate, goarnele, ca și trompetele ar 
fi putut iar „răsuna prin munți și prin câmpii” așa că deveniseră 
indezirabile.   

Dr. Sorin Vintilă Nicolaescu - Olanda

„Chințica” - bunica în copilărie – elevă 
la Brașov
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TROIŢELE - SIMBOLURI ALE CINSTIRII EROILOR NEAMULUI

n Satulung, parte a celor 7 Sate de lângă Braşov, local-
nicii se socoteau ca aparţinând celor 2 parohii: cei de la 
Biserica Veche şi cei de la Biserica Nouă, “Adormirea 

Maicii Domnului”, din rândul cărora făcea parte şi familia tatălui 

meu. Erau mândri de frumuseţea ei şi de faptul că era pictată mi-
nunat de celebrul pictor Mişu Pop din Brasov.

  Mie îmi plăceau numele de pe 
pietrele de mormânt, evocându-mi 
neamurile, dar mai ales semeaţa 
troiţă din centrul cimitirului, 
amintindu-mi-l pe Liviu Rebreanu 
cu a lui “Pădure a Spânzuraţilor”, 
scrisă în memoria fratelui său, 
martir al refuzului luptei fratricide 
în armata austro-ungară.
 Cândva, mai tarziu, din pro-
verbiala chibzuială în cheltuirea 
banului, în locul necesarului mo-
nument în memoria eroilor jertfiţi 
în Războiul pentru Întregirea 
Neamului (cel Mondial din 1916-
1918) - precum există în celelalte 

sate - a fost adaugată troiţei de 
lemn o placa de marmură...Ba chi-
ar s-a făcut un adaos şi pentru cei 
jerfiţi în 1989.
 Mă plec cu adânc respect 
memoriei eroilor care, spre deose-
bire de alte locuri din Ţară, au ales 
să se înroleze în Armata Română, 
în majoritate ca voluntari ar-
deleni! Pornind pe scurtătura din 
fundul curţilor peste graniţa de 
pe Piatra Mare sau din Babarunca 
peste Ciucaş.

 Dar, troiţa a fost dedicata 
iniţial unui eveniment de un tragism 
extraordinar:
 Ea a fost ridicată de către So-

cietatea Naţională “Cul-
tul Eroilor”, dovadă 
fiind tipica emblemă cu 
casca militară:
  (De obser-
vat şipcile adăugate 
între aripi, ca un fel 
de streaşină, element 
impur care mutilează 
concepţia artistică 
originală!)
  Emblema se 

mai regăseşte şi pe această troiţă 
făcută de marele arhitect Florea 
Stănculescu, creatorul, printre al-
tele. şi al disciplinei “arhitectura 
rurală românească”, cu multe ele-
mente asemănătoare celei de la Bi-
serica Nouă.
  A fost un important colabo-
rator al Societăţii “Cultul Eroilor” 
şi al lui Dimitrie Gusti în campani-
ile monografice, este de asemenea, 
creatorul Arcului de Triumf de pe 

Calea Victoriei pe 
sub care au defilat 
Armata Română şi 
Familia Regală la 
reîntoarcerea în Bu-
curesti, din 1919:
 Se cunoaşte 
că Fl.Stănculescu 
a realizat 3-4 pro-
iecte-tip de troiţe de lemn memori-
ale pentru Societatea Cultul Eroilor, 
având ca element caracteristic ari-
pile tradiţional evocatoare ale vechii 
“troiţe jeluitoare olteneşti”.
 În continuare  puteţi admira 
şi alte troite de pe teritoriul Ţării, 
memorate în schiţe ale marelui arhi-
tect, care mărturisesc excepţionalul 
talent artistic, de evocare şi stilizare 
al ţăranului român, descinzând di-
rect din creatorul Gânditorului de 
la Hamangia şi moştenit de marele 
Brâncuşi.

Î
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 De altfel, arhitectul Florea 
Stănculescu mărturisea în 1940: “...Con-
sider troiţa în arta poporului nostru la fel cu 
ceeace reprezintă Doina în muzică, Mioriţa 

în literatură, hora 
în joc şi căciula 
dacă în port...
  Şi înseamna 
un loc, e semn 
creştin, e semn 
de pomenire sau 
apără locul de 
duhuri necurate...”
   Din păcate, în decursul timpului, 
neştiinţa sau reauavoinţă din vremurile 
atee au distrus majori-
tatea acestor creaţii 
minunate, spiritul 

lor dăinuind mai mult prin opera cultă a unor 
arhitecţi ataşaţi poporului lor, prin replici am-
plasate în diverse cimitire bucureştene sau din 
alte localităţi.
  Iată o troiţă creată de Fl.Stănculescu 
pentru mormântul unui nepot-erou în Cimitirul 
Ghencea-Militar:
 Sau cea realizată de alt celebru arhi-

tect, Horia Creangă, în Cimitirul Bellu:
 Am realizat acest excurs pentru 
a sublinia excepţionala valoare a troiţei 
eroilor din cimitirul Bisericii Noi din Satu-
lung, monument aparţinând de drept Pa-
trimoniului Naţional, ce se cere renovat şi 
curăţat de elementele impropriu adaugate. 
  Este un obiectiv din comoara de is-
torie a mocanilor săceleni, ce se cere chiar 
completat cu un traseu turistic de memo-
rie eroică spre vechea graniţă a Austro-
Ungariei, ce porneste de la Timiş, continuându-se spre Bolnoc şi 
regăsindu-se printre Tigăile Ciucaşului, locuri care au constituit 
un vad de refugiu spre Regat.
  Cu menţiunea că tot p-aici, în vremuri şi mai dedemult, 
trecea chiar Badea Cârţan cu cărţile lui, dupa ce înnopta la un 
prieten din Baciu (amănunte ştie Ioana Zărnescu).
  M-am referit strict la troiţele de lemn, în Cele 7 Sate exi-
stând şi troite specific ardeleneşti din piatră sau acoperite cu zid, 
de asemenea de valoare excepţională, troiţe vechi, mărturisind alte 
evenimente şi locuri memorabile. Dar despre acestea trebuie să 
povestească vărul nostru, arh.Dan Median, mai bun cunoscător al 
Săcelelor.

Dan Ghelase
Preşedinte ARTRAD-Bucureşti

 Asociația Cultural-Sportivă “Izvorul” aduce și pe această cale un ultim omagiu celui care a fost Petrică 
Ghia, plecat prea repede dintre noi, și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.
 Domnul Petrică Ghia a fost urmașul unei stimate și vechi familii din Satulung și a fost toată viața 
strâns atașat de plaiurile noastre, pe care le-a iubit foarte mult.
 Încă din copilărie a fost atras de mișcarea sportivă și culturală ce luase naștere în jurul asociației „Iz-
vorul” și a rămas până în ultima clipă un membru devotat al acesteia și un participant activ, alături de ceilalți 
frați ai săi, la toate acțiunile organizate sub egida asociației noastre. A participat la activitățile spor-tive, făcând 
parte din comitetele de organizare și dintre participanții la concursurile de schi, la meciurile de fotbal sau la 
celelalte competiții sportive. A fost un component de bază al echipei de fotbal a asociației, iar mai târziu a acti-
vat în echipele de veterani fie la schi fie la fotbal.
 
 Va rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut datorită calmului, abnegației și entuziasmului 
cu care s-a implicat în activitatea “Izvorului”, contribuind la păstrarea și transmiterea tradițiilor și obiceiurilor înaintașilor. Dumne-
zeu să-l odihnească în pace!

 Asociația “Izvorul” regretă trecerea la cele veșnice a domnului Mircea Munteanu, urmaș al unei respectate familii de 
mocani din Satulung, atașat de asociația noastră, de tradițiile, obiceiurile și moștenirea înaintașilor.
 Transmitem sincere condoleanțe familei și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• Cultura
DOUĂ CĂRȚI CARE VĂ POT FACE VIAȚA MAI PLĂCUTĂ

n urmă cu câteva luni, mai exact pe 3iulie, într-o 
frumoasă zi de vară, domnul profesor universitar 
dr.Adrian Cioroianu, decan al Facultății de Istorie din 

Universitatea București, își lansa cărțile Maria a României și 
Cea mai frumoasă poveste. Titluri neincitante pentru neinițiați, 
dar, prezentându-le, a stârnit interesul celor din sala de lectură 
a librăriei Șt. O. Iosif, plină-ochi, în care ne aflam și noi, câțiva 
membri ai asociației Izvorul, respectiv fam Constantin și Ga-
briela Lungu, Ninel Eftimie, Diana Florea, Mimi Zbarcea, d-na 
Cioromilă.
 Rar mi-a fost dat să mă încânte într-atât o prezentare de 
carte. Degajat, amabil, plăcut, autorul ne-a întors în timp, ne-a 
transfigurat, ne-a fascinat. Sunt cărți istorice, dar autorul pro-

pune o nouă viziune asupra istoriei, istoria ca poveste, poveste 
adevărată, subliniază dânsul. Povestea face istoria mai accesibilă, 
mai ușor înțeleasă.
 Cartea Maria a României,  cu subtitlul determinativ Regi-
na care a iubit viața și patria, dedicată copiilor, ilustrată ca o carte 
de povești, face parte din colecția Regii și reginele noastre, având 
ca subiect figurile importante ale regalității românești. Perso-
najele, deși reale, sunt înzestrate excepțional, sunt regi și regine, 
prinți și prințese, locuiesc în case de vis, în palate și castele.
 Maria este zâna cea bună care, iubind oamenii și patria, 
face doar lucruri bune. Frumoasă, curajoasă, inteligentă, talentată, 
elegantă, cu bun-gust și bun-simț, manevrează bagheta magică și 
totul în jurul ei pare magnific.

Î



• Cultura • Plaiuri Sacelene

15

 Dar povestea e reală. Principii și principesele sunt înainte de 
toate oameni și, ca toți oamenii, au defecte și calități, bucurii și neca-
zuri., au de rezolvat probleme cruciale pentru țările lor. Regina Maria 
a fost și ea o fetiță care și-a petrecut în liniște și bucurie copilăria în 
Marea Britanie, mamă iubitoare și grijulie, o femeie devotată care s-a 
implicat direct pe front, încercând să aline suferința soldaților răniți, 
un suflet generos și blând, mamă a răniților.
 Răzbat din toată cartea o atitudine optimistă, o mândrie și o 
dragoste de viață mai puțin intâlnite într-o narațiune despre o perioadă 
atât de încărcată de istorie grea. Destinul ei s-a întrepătruns cu destinul 
României în momente de răscruce pentru țară. Conștientă de acest lu-
cru, afirmă: “Iubirea mea pentru această țară, pe care am făcut-o a mea 
prin lacrimi și suspine, a ajuns pentru mine ca o religie…Bucuria cea 
mai mare o ai atunci când îi faci și pe alții fericiți…Unui conducător 
înțelept nu-i poate fi bine atunci când poporul său suferă.“ sau “Un 
astfel de popor care renaște din propria cenușă, nu are cum să piară.“ 
Autorii (Adrian Cioroianu și Mihaela Simina) par molipsiți de dra-
gostea de viață și de țară a Reginei Maria, sentiment pe care îl transmit 
și cititorilor căci, deși adresată copiilor, cartea este binevenită pentru 
toate vârstele. 
 Povestirea e naturală, plină de farmec, plăcută, ușoară, 
neîncărcată metaforic, aproape de stilul oral al spunerii.Descrierea 
este superbă, de un rafinament aparte, cu amănunte ce scot în evidență 
caractere și peisaje.
 A doua carte, dedicată adulților, Cea mai frumoasă  poveste, 
este caracterizată de autorul însuși astfel: “Povestea este asemenea 
unui pahar umplut pe jumătate. Depinde de D-voastră să spuneți dacă 
el este pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Suntem oare condamnați 
să fim la coada Europei? Sau, oare, avem o capacitate de regenerare 
uriașă, în măsură să ne salveze din greșelile pe care le facem? Poate 
că și astăzi mai avem, totuși, o șansă. “Poate!? completăm și noi. Ne-a 
rămas speranța.
 De la povestea coroanei regale lui Carol I și până la 
vânătorile lui Nicolae Ceaușescu, de la războaiele pe care le-am  
câștigat și până la tratatele care ne-au modificat frontierele, trecutul 

nostru este fragmentat în episoadele din această carte. Este istoria, 
așa cum nu s-a învățat ea la școală în ultima jumătate de secol, sub 
comuniști: adevărată, nefardată, captivantă.
 Profesionistul în istorie mărturisește că ele, povestirile,  sunt 
rodul curiozității. Ușor nedumerit se întreabă: de ce?, cum?, cine?. 
Dece Burebista și nu Decebal?, de ce Gheorghiu Dej l-a  protejat 
pe Ceaușescu?, cum a ajuns Gheorghiu Dej în fruntea comuniștilor 
români?, cum a lichidat Ceaușescu datoria externă?, cine era Ana 
Pauker?, de ce a fugit Pacepa? Și multe, multe alte de ce-uri, cum, 
cine…
 Răspunsurile sunt adevărate lecții de istorie, pline de 
informații, învățăminte, încheiate cu o morală ca o concluzie, ca sfat 
sau ca avertisment, gen “luați aminte!“ După ce ai lecturat cele 91 de 
povestiri, rămâi convins că istoria este, mai presus de toate, o poveste 
apropiată de adevăr despre ceea ce a fost și pentru că e istoria noastră 
merită spusă, iar pentru autor și pentru noi este  cea mai frumoasă.
 Citiți cartea și vă veți convinge.

Prof. Lucia Taraș

MOROMEȚII 60 – JUBILEUL UNEI CAPODOPERE LA LONDRA

ub titlul „The Morometes 60: The Jubilee of a Masterpiece”/ 
„Moromeții 60. Jubileul unei capodopere”, Institutul Cul-
tural Român de la Londra a derulat, între 10 iunie și 9 iulie 

2015, o serie de evenimente dedicate uneia dintre cărțile esențiale ale 
literaturii române, Moromeții de Marin Preda, 
la 60 de ani de la publicarea acesteia.
 Programul – ai cărui invitați au fost 
regizorul Stere Gulea, profesorul, scriitorul și 
criticul literar Caius Dobrescu, actorii Mar-
cel Iureș, George Mihăiță și Jack Klaff – a 
celebrat, în anul jubiliar, o carte mare a lite-
raturii române cu ajutorul unui concept de 
promovare folosit în premieră, care grupează 
evenimente din mai multe domenii: teatru, 
cinematografie, literatură și arte vizuale. În 
aceeași măsură, proiectul a urmărit să deschidă 
publicului britanic și internațional o cale de ac-
ces spre componenta „moromețiană” a identității românești, definită 
prin umor, înțelepciune ironică, inteligență iute și scormonitoare.
 Nu în ultimul rând, inițiativa ICR Londra și-a propus să 
evidențieze, pentru publicul britanic, actualitatea romanului lui Marin 
Preda la peste jumătate de secol de la apariție, precum și relevanța 
acestuia într-o societate care, deși diferită de lumea Moromeților, se 
confruntă la rândul ei cu dileme și alegeri importante, nevoită fiind să 
se întrebe, ca altădată Ilie Moromete: „Unde mergem noi, domnule?”.
 Cele patru dimensiuni ale proiectului sunt: componenta 

teatrală – reprezentată de spectacolul „Păi… despre ce vorbim 
noi aici, domnule?”, o producție a Teatrului ACT după un text de 
Cătălin Ștefănescu având la bază romanul Moromeții, în regia lui 
Alexandru Dabija, cu Marcel Iureș și George Mihăiță, care s-a ju-
cat la Leicester Square Theatre din Soho-ul londonez; componenta 
cinematografică – seria „Marin Preda în film”, care s-a derulat la 
„Cinemateca românească” de la ICR Londra; expoziția de fotografie 
„Marin Preda: O viață în imagini și cărți”, găzduită de Galeria In-
stitutului; și componenta propriu-zis literară, sub forma unei seri 

dedicate spiritului moromețian și deschiderilor 
sale istorice și identitare, ai cărei protagoniști 
au fost scriitorul și universitarul Caius Do-
brescu și cunoscutul actor britanic Jack Klaff, 
care a citit fragmente din traducerea în limba 
engleză a celebrului roman.
 Proiectul a inclus publicarea în format 
digital a unei selecţii de fragmente din ediția în 
limba engleză a romanului Moromeții, apărută 
în anul 1957 la Editura pentru Limbi Străine 

în traducerea lui N. Mișu. Aceasta va deveni 
accesibilă pe website-ul ICR Londra.
 „Moromeții 60. Jubileul unei capodopere” a fost un program 
realizat de Institutul Cultural Român din Londra împreună cu Teatrul 
ACT din București, Centrul Naţional al Cinematografiei și Muzeul 
Literaturii Române.

Redacția “Plaiuri Săcelene”

S

Prof.univ. Caius 
Dobrescu și actorul 
britanic Jack Klaff
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rivind dinspre zilele noastre, este poate surprinzător cît de 
importantă era educația pentru o comunitate pragmatică, 
cum a fost cea a mocanilor săceleni. Școala a fost însă în-

totdeauna ”la mare cinste” pentru aceștia. Și dacă amintim că dintre 
copiii lor nu mai puțin de 10 au ajuns membri ai Academiei Române 
este, cred, suficient. Cum continuăm astăzi, noi, urmașii lor, această 
tradiție educațională a mocanilor săceleni? Câtă importanță dăm 
școlilor noastre?
 Întrebarea este, din păcate, retorică. În ultimii 25 de ani, 
învățământul săcelean a evoluat, din nefericire, pe o pantă descendentă. 
Rezultatele și evaluările din ultimii ani vorbesc de la sine. Săcelele se 
face remarcat la nivel județean doar prin ”performanțele” Școlii nr. 
5 din Gârcini și ale Liceului ”Victor Jinga”. Nici celelalte unități de 
învățământ din Săcele nu stau deloc bine. De această situație ne lovim, 
în special, cei care avem copii de școală. Iar marea problemă începe 
din clasa a V-a. Și aici mă aduc pe mine, ca părinte, ca studiu de caz.
 Reîntors acasă în urmă cu patru ani, am redescoperit orașul 
în care am crescut și la care țin foarte mult, cu bune și cu rele. M-a 
frapat însă (pe lângă alte lucruri) situația învățământului. Lăsasem 
o școală generală la absolvirea căreia fiecare elev intra la orice liceu 
din Brașov dorea; colegii de la liceul Electroprecizia intrau și ei, fără 
probleme, la facultățile tehnice, unii ajungând chiar profesori univer-
sitari. Astăzi, însă, sfatul pe care îl primesc de la cei mai mulți prieteni, 
unii dintre ei chiar profesori, este ca din clasa a V-a, dacă nu și mai 
devreme, să îmi dau copiii la școli la oraș, adică în Brașov. De altfel, 
nu sunt deloc puține familii în Săcele care au ales școlile din Brașov 
pentru copiii lor, dintr-un motiv lesne de înțeles. 
 Ce s-a întâmplat în acești ultimi 25 de ani? Nu cred că 
actualii elevi sunt mai puțin înzestrați decât eram noi când aveam 
vârsta lor și nu voi accepta niciodată că vina pentru starea actuală a 
învățământului este a copiilor. Nu voi face în continuare o analiză a 
cauzelor care au dus la această situație. Pentru doritori, recomand o 
simplă căutare pe internet a articolelor lui Solomon Marcus, Mircea 
Miclea, Oana Moraru, Alina Mungiu Pippidi sau Mihai Maci.
 Un lucru însă se cere subliniat: anume, rolul esențial 
al părinților în educație și în actul de învățare. Ceea ce s-a uitat cu 
precădere în acești ultimi 25 de ani este faptul că nu școala, nu profe-
sorii au principala responsabilitate pentru educația copiilor, ci familia, 
cu precădere mama și tata. Părinții sunt cei care își cunosc cel mai 
bine copilul și care știu ce anume trebuie să cultive în copilul lor sau 
ce decizii să ia în momentele de criză. Din păcate, și părinții, dar și 
profesorii, uită un lucru esențial – nu există copil rău. Și dacă profe-
sorul de matematică, de exemplu, este nevoit să evalueze elevul doar 
la matematică, părinții sunt cei chemați să înțeleagă care este înzes-
trarea copilului lor și să acționeze în consecință. Greșita înțelegere a 

rolului de părinte și, mai grav, nepăsarea părinților (amplificate de 
toată presiunea stilului de viață modern cu ore foarte multe petrecute 
la serviciu, la televizor și distracții) au făcut ca principalul perdant să 
fie copilul. Or, degradarea învățământului românesc are rădăcina în 
primul rând aici, în relația părinte – copil, continuând apoi și cu tarele 
binecunoscute României post-decembriste.
 Revenind la problema noastră a Săcelelui, o să încep cu un 
exemplu, poate enervant, cel al Râșnovului. Administrația de aici și-a 
propus în urmă cu câțiva ani să aibă una dintre școlile cele mai bune 
din județ. S-au dus la inspectorat pentru a cere profesori competenți, 
dar au fost refuzați pe motivele cunoscute. Atunci s-au hotărât să 
investească în amenajarea școlii și cu ajutorul unor fonduri europene 
au la ora actuală una din cele mai moderne școli din județ. Rezultatul 
s-a văzut în doi-trei ani, când copiii mai preocupați de educație din 
localitățile învecinate au ales să vină la Râșnov la școală. Acest lucru 
a dus și la o mobilizare a profesorilor școlii, la alte așteptări din partea 
acestora față de elevi, iar nivelul școlii a început să se ridice. 
 Comparând cu școala la care am învățat eu în anii 80, sala de 
clasă era la sfârșitul anului școlar ca pe vremea mea: aceleași bănci, 
aceleași tablouri pe pereți. Mie mi-a plăcut mult lucrul aceasta ca fost 
elev, dar ca părinte...
 Pentru omul contemporan, mediul are o influență decisivă 
asupra comportamentului său. A se vedea ca exemplu comportamen-
tul suporterilor de fotbal când merg pe Național Arena versus Ghen-
cea sau Ștefan cel Mare. O școală nu poate face astăzi învățământ de 
calitate cu clase învechite și culoare întunecate. Este o primă condiție, 
care influențează atât pe profesori, cât și pe elevi. Responsabilitatea 
este aici atât de partea managementului unităților școlare (obligate, 
în contextul realităților românești, să-și însușească un rol de Don 
Quijote, luptând cu toate morile de vânt ale birocrației), cât și din 
partea autorităților (care ar putea fi mai atente la nevoile reale ale unei 
comunități, nu numai la cele electorale, care, adevărat, sunt mult mai 
ușor de îndeplinit).
 Doar în momentul în care avem aceste două condiții, 
conștientizarea părinților (și aici profesorii-diriginți pot într-adevăr 
contribui) și conștientizarea și implicarea împreună a managementu-
lui școlilor și al autorităților în actul educativ putem să începem să vor-
bim despre o creștere a nivelului educației și de rezultate. Bineînțeles, 
nu poate fi eludat aici nici rolul pe care întreaga comunitate îl poate 
juca, spiritul civic fiind mai mult decât o expresie la modă. Măcar prin 
prisma datoriei față de un trecut cu care ne place să ne lăudăm și tot 
ar merita să încercăm să facem fiecare dintre noi ceva pentru școlile 
noastre. 

Mădălin Iacob

TRADIȚIE ȘI ȘCOALĂ

P

Orice persoană știe că nu se poate construi nimic trainic fără a avea o fundație solidă. Acest lucru se aplică și la o co-
munitate, cum este cea a noastră, a săcelenilor. ”Fundația”, rădăcina acestei comunități sunt mocanii săceleni (și vechii 
ceangăi) care au pus bazele și au dezvoltat această așezare. Cunoașterea istoriei lor, a valorilor care le-au condus viața 

secole de-a rândul este din această perspectivă esențială. Demersul, de ani de zile, al Asociației ”Izvorul”, precum și cel, mai nou, al 
Asociației ”Portavicum” este unul extrem de important și de lăudat. Însă acest demers de recuperare a unui trecut excepțional se cere 
continuat și valorificat.

VIAŢA  ESTE  UN  RĂZBOI
intre numeroasele judecăţi despre viaţă găsite în poemul 
filozofic Bhagavad-Gita, zisă şi Cântarea lui Dumnezeu 
sau Cântecul divin, „Viaţa este un război” mi s-a părut o 

apreciereşi un subiect demn de luat în seamă.(Filosofia indiană în 
texte.Traducere din sanskrită- 1971 - Sergiu Al-George )
 Este viaţa un război?  
 Se poate da vieţii acest calificativ, această tâlcuire 
dacă eşti într-un permanent dezacord, conflict, diferend dat de  

interpretări greșite ale unor afirmații sau ale unor  situații con-
flictuale. Viaţa este un război dacă te contaminezi cu sindromul 
abuzului de putere numit şi sindromul hybris, maladie pernicioasă 
pentru suferind, pentru cei din jur, dar mai ales pentru societate. 
Efortul de realizare socială şi profesională, lupta pentru întâietate, 
dorinţa de putere după depăşirea pragului de incompetenţă, efor-
tul de a face viaţa mai uşoară prin măsuri de precauţiune exage-
rate cauzate de frică, de orgolii şi de ambiţii sunt tot atâtea argu-

D
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mente că viaţa este un război. Dorinţa,vanitatea,trufia,îngâmfarea,
lăcomia,avariția,rapacitatea,venalitatea şi încă alte multe metehne 
pot fi motive generatoare de conflict.
 Viaţa poate fi un război dacă o vezi ca pe o ceartă, un 
scandal permanent, ca pe nişte răutăţi şi nedreptăţi sociale într-o 
societate coruptă şi imorală.Neînțelegerile, vrajba, gâlceava, ac-
cidente cu urmări de tot felul,violul, crima, jaful sunt tot atâtea 
motive de conflict. Când  eşti sănătos, eşti nesocotit, iresponsabil 
şi nu crezi că te poate ajunge boala. Când pierzi lupta pentru 
păstrarea sănătăţii de multe ori te afli într-un conflict disperat şi 
atunci, pe lângă suferinţa ta, starea de pătimire se transmite întregii 
familii. Bătrâneţile sunt „haine grele”. Ele vin ori cu deteriorarea 
articulaţiilor genunchilor şi a coapselor iar,pentru subiect, oblojea-
la lor nu este uşoară. Beteşugul cu deteriorarea minţii se aşază 
progresiv şi stupefiant şi-atunci suferă toţi cei din jur. Nu este uşor 
să asişti un bolnav atins de boala Alzheimer. 
 Se poate spune că în zeci şi sute de împrejurări viaţa este 
o permanentă stare de beligeranţă pentru toată lumea, de la naştere 
până la finiş. Decesul este starea de pace pentru fiecare muritor. 
Cartea cea Mare şi Sfântă spune zbuciumatului,tulburatului, îngri-
joratului, spre liniştirea sa, că moartea te trimite „Acolo unde nu 
este nici durere nici întristare”
 Beligeranţii nu sunt într-un permanent „conflict”.Cei 
angajaţi în „luptă” au perioade de relaxare, pauze de recuperare 
sau vacanţe de destindere, mai scurte sau mai lungi.
 Unii muritori, prin ceea ce sunt, evită toată viaţa starea 
de conflict. Cheflii şi „je m′en fiche – iştii”, în general, îşi duc 
viaţa după tipicul „la vie en rose”. Indolentul, apaticul, chefliul, 
bine-dispusul nu este scutit totalmente de dispute belicoase. Când 
ficatul şi pancreasul îi stopează „veselia” intră urgent şi sigur în 
vizorul ameninţător al  coanei cu coasa. 
 Nesimţiţii îşi duc viaţa după ritualul „dolce far niente”.
Ăştia nu fac nimic toată viaţa.Nu ştiu ce-i „războiul”. Din când în 
când, cu un efort ostenitor, întreabă: Muieţi-s posmagii?
 Când antropoidul a trecut de la 48 la 46 de cromozomi, 
la cerere sau din întâmplare, Pongo s-a transformat urgent din Gi-
gantopithec în homo primigenius. Bipedul rezultat nu a renunţat 
la instinctele şi afectele agresive, îl interesa crăpelniţa pe care şi-o 
procura cu bâta. 
 Când primul dintre primigeni a preferat să înjure în loc 
să arunce cu piatră, zice Sigmund Freud, acesta poate fi considerat 
inventatorul civilizaţiei. Aşa s-a născut  primul homo sapiens. 
Maniera de a înjura sau a dialoga mai vehement sau paşnic, nu 
i-au amendat omului apucăturile războinice faţă de semeni. Primi-
genius sau sapiens, oamenii au rămas cu aceleaşi tare sufleteşti, cu 
aceleaşi defecte, cu aceleaşi apucături şi agresivităţi, cu aceleaşi 
păcate şi cu aceleaşi dorinţe războinice şi au născocit o zicală care 
să rezume starea de fapt: homo hominis lupus est.
 Printre textele scrijelite pe tăbliţele de argilă descoperite 
la Sumer şi descifrate este şi un proces intentat unei femei care ştia 
că soţul care plecase de acasă va fi asasinat. Textul menţionează 
că doamna consoartă nu şi-a avertizat soţul la plecare. Verdictul 
dat acum 6ooo de ani de un tribunal sumerian a fost supus analizei 
şi comparat cu verdictul dat în zilele noastre de către judecătorii 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ai Statelor Unite într-o speţă 
asemănătoare. Cele două sentinţe puse una lângă alta semănau leit. 
Dacă îţi arunci ochiul pe vechiul text sanscrit, alcătuit cu cinci 
secole înaintea erei noastre, vezi că adevărurile, aprecierile despre 
viaţa, trăsăturile, caracterul şi particularităţile psihice ale omului 
de atunci nu se deosebesc de cele ale omului din zilele noastre. 
 „Există două plăsmuiri ale fiinţelor în această lume, sc-
rie cartea: cea divină şi cea  demonică.
 Oamenii aparţinând stării divine, înzestraţi cu însușiri 
cu totul excepționale, se recunosc după lipsa de frică, statornici-

rea în cunoaştere, dăruire, sacrificiu, învăţătură, asceză, dreaptă 
purtare, adevăr, lipsa mâniei, renunţare, neclevetire, milă pentru 
vieţuitoare, blândeţe, cumpătare, aş adăuga eu şi onoare, demni-
tate şi credinţă aşa cum menţionează, subliniază şi cum foarte bine 
preţuieşte PROFESOARA în Revista Săceleană.
 Oamenii demonici nu cunosc nici activitatea, nici in-
activitatea.În ei nu există nici curăţenie, nici regulă în purtare, 
nici adevăr. Aceştia spun că lumea este fără adevăr, fără bază, 
fără stăpân, născută fără înlănţuire cauzală, având dorinţa drept 
temei..Sprijinindu-se pe această părere, cei care şi-au pierdut 
Sinele, puţini la minte, crunţi la fapte şi răufăcători, se nasc 
spre distrugerea lumii. Dedaţi dorinţelor ce nu pot fi împlinite, 
plini de făţărnicie, mândrie şi dispreţ, luând din cauza tulburării 
minţii apucături rele, iscă deprinderi josnice. Înlănţuiţi de sute de 
năzuinţe, stăpâniţi de dorinţă şi mânie, doresc să strângă bogăţii 
pe căi nedrepte, pentru a-şi împlini poftele”
 Citind câteva paragrafe din capitolul „Yoga deosebirii din-
tre starea divină şi cea demonică” este imposibil să nu-ţi alunece 
gândul la zilele noastre, la oamenii cu aceleaşi tare psihice şi com-
portamentale încadraţi în rândurile demonicilor. Şi nu ar fi nimic 
dacă unii dintre aceştia, aşi în neştiinţă, aşi în şmecherii, aşi în 
vorbărie fără rost, docţi în pălăvrăgeală, trăncăneală, sporovăială 
kilometrică și inutilă nu s-ar cocoţa. 
 Apucăturile belicoase pornite din mahala se pot domo-
li? Se pot  îmblânzi?Se pot face mai maleabile, mai blânde, mai 
vlăguite de ură?  
 Nirvana este locul dorit de orice muritor, este ţinta finală 
a oricărui pământean. Nirvana este locul unde încetează orice 
suferinţă, orice contradicţie, este locul care te eliberează de toate 
grijile vieţii, este locul unde omul întâlneşte starea de fericire  
supremă cu ajutorul meditaţiei și al modului de viață care exclude 
excesul sau compromisul. Nirvana este plăsmuirea brahmanului 
înţelept care a dorit să îmblânzească apucăturile sălbatice ale omu-
lui. Astfel, muritorul care a citit „Cântarea lui Dumnezeu” ca să-şi 
atingă scopul, ca să ajungă în Nirvana ştie că trebuie să păstreze 
măsura, trebuie să păstreze calea de mijloc dintre asceză şi sen-
zualitate, să evite necuviinţa, pungăşia, mistificarea, ipocrizia. 
 Socrate nu vorbeşte de Nirvana, nu recomandă locul 
fericirii supreme, dar a trimis acolo sus, la Delfi, pe frontispici-
ul templului lui Apollo câteva cugetări esenţiale pentru îndrep-
tarea comportamentelor războinice: „Cunoaşte-te pe tine însuţi” 
şi „Nimic prea mult, păstrează  măsura (Meden agan)”, cam tot 
aceleaşi îndemnuri pe care le recomandă brahmanul în Cântarea 
lui Dumnezeu. 
 Recomandările filozofilor le-ar fi de folos în primul rând 
rău famaţilor, „gulgutierilor” feroce şi făptuitorilor de rele care s-au 
prins nemilos în războiul  dezbinării, pauperizării şi împuţinării 
acestei ţări  binecuvântată de Dumnezeu..
 M-am întrebat dacă observaţia mea este o plăsmuire, un 
fenomen izolat sau un adevăr pernicios pentru noi toţi. L-am luat 
ca sfătuitor şi martor pentru ceea ce am scris pe Pribeagu, pe Ion 
Pribeagu, pentru că uite ce am găsit în versul lui:
 “Şi-n lumea asta răsturnată,/ Unde cei strâmbi sunt cei mai 
drepţi,
/ Savanţii noştri mor de foame / Şi numai PROŞTII sunt deştepţi.”
 Astăzi, când doamna cu sabie şi cântar s-a pus cu „bâta” 
pe rău - făcători, vedem că belicoşilor puţin le pasă de verdictul - 
cu sau fără executare - şi asta pentru că se ştie că „bâta” cu care se 
operează este confecţionată din lemn de esenţă moale. Pagubele 
morale şi materiale, după „olimpiada de chiverniseală” sunt inco-
mensurabile.
 Pericol mare Gheorghe!! Pericol mare Ioane!! 

Dr.Onoriu Corfariu – Tg. Mureș
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TORT “VINTAGE” DE CIOCOLATĂ (ÎN VERSURI)

iţi atenţi şi nu mişcaţi
Voi reţeta s-o notaţi
Căci e veche, epocală,

Iar la gust e chiar specială.

Azi vă-nvăţ ceva genial
Din primul război mondial.
Un tort vechi, de ciocolată,
Vi-l prezint acum, de-ndată.

Faci un blat bine gândit
Dulce, frumos rumenit,
Îi adaugi umplutura,
Iar deasupra torni glazura.

Blatul are, cât se poate,
Unt pufos de calitate,
Zahăr pudră, cel mai fin,
Toate bătute din plin.

Razi şi-un strop de ciocolată,
Pui şi gălbenuşuri roată,
Iar făina este sfântă,
Altfel, nu avem izbândă.

Se amestecă vârtos
Şi se toarnă sănătos
Albuşuri bătute băţ,
Un adevărat răsfăţ.

Într-o tavă tapetată
Cu hârtie-nfăşurată
Şi cu unt unsă din plin, 
Pregătită de festin,

Răstorni toată compoziţia,
Fără să îi schimbi poziţia,
Reglezi focul potrivit
Şi o laşi la rumenit.

Îţi mai trebuie glazura
Care-i dă toată statura
Şi se face repejor
De găteşti cu drag şi spor.

Unt şi zahăr, câte-o sută ,
Cu lapte puţin „ţesută”
Şi c-un dram de ciocolată,
Fierte toate, deodată.

Iar când blatul s-a răcit
Şi glazura s-a-ncropit,
Se toarnă puţin fierbinte
Peste aluatul dinainte.

Un secret îţi mai şoptesc,
Ca un sfat prietenesc:
Dacă vrei s-aibă culoare
Şi aromă, şi savoare,

Ungi cu gem dulce-acrişor
Blatul făcut la cuptor,
Adaugi apoi glazura,
Astfel, gata-i umplutura.

Tortul cel de ciocolată
Din epocă-ndepărtată.
E uşor de preparat,
După cum aţi observat.
Spre final v-am salutat
Şi cu drag eu v-am urat
Să aveţi „bon appetit”
Şi spor din plin la gătit!

Ingrediente (gramaj)
Pentru blat:
- 200 gr unt
- 200 gr zahăr pudră
- 200 gr ciocolată rasă
- 4 gălbenuşuri
- 4 albuşuri
- 1 pahar de făină
Pentru glazură:
- 100 gr unt
- 100 gr zahăr
- 100 gr ciocolată
- 1∕2 pahar de lapte
- gem - de caise, vişine sau zarzăne

Alexandra Banciu

F
- după reţeta mamei regretatului profesor săcelean Dimitrie Cazacu, reţetă culeasă din timpul primului război mondial -

OBIECTE DE PATRIMONIU SĂCELEAN, REPUSE ÎN VALOARE

sociația Cultural-Sportivă “Izvorul“ a rămas fidelă 
principiilor și țelurilor stabilite încă de la înființarea ei, 
păstrarea și valorificarea tradițiilor spirituale și obiceiu-

rilor vechilor mocani constituind două dintre liniile directoare ale 
întregii sale activități.
 În această vară, la inițiativa asociației, 
s-a făcut un act de dreptate față de vechii mo-
cani care, în 1812, au ctitorit biserica Sfânta 
Adormire din Satung. Proiectul inițiat de “Iz-
vorul“  a constat în recondiționarea a două cruci 
vechi, aparținând a doi dintre ctitorii bisericii și 
aflate chiar în fața acesteia. Mult timp, aceste 
cruci foarte valoroase pentru memoria acestor 
locuri, cu inscripții în limba slavonă, au stat 
pe jumătate scufundate în pământ, uitate parcă 
de toți, deși ele aparțineau unor oameni care 

contribuiseră la ridicarea minunatului lăcaș de cult care este bi-
serica Sfânta Adormire.
 Din această vară însă, prin contribuția materială a asociației 
“Izvorul” și a unor enoriași din parohie, la îndemnul conducerii 

asociației, al preoților parohi și al unor izvorani 
inimoși, cu dragoste față de moștenirea lăsată de 
vechii mocani de pe aceste meleaguri, cele două 
cruci au fost restaurate, curățate și ridicate pe 
piedestale de beton, fiind astfel puse în valoare 
în cadrul unui ansamblu care mai cuprinde două 
plăci de beton așezate deasupra mormintelor cti-
torilor și două plăci de marmură cu traducerea 
inscripțiilor din slavonă care se află pe cruci. Pe 
aceste plăci sunt trecute următoarele nume:Pe 
una dintre ele –Radu Găitan gociman, Maria – 
soție, Bucur – fiu, Stanca – noră, Radu Boroș –
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 ginere (crucea a fost ridicată în 12 febr. 1834), iar 
pe cealaltă – Stan Găitan, Ana – soție, Stan Ioan, 
Ana Stoica, Stoica Maria. Pe cruce mai apar numele 
preotului paroh Radu Verzea și a episcopului Vasile 
Moga.(crucea a fost ridicată in aug. 1825)
 Întreaga lucrare a costat 3.000 de lei, din-
tre care jumătate a fost plătită de asociația “Izvorul”. 
Proiectul a fost o inițiativă frumoasă, dar mai ales 

necesară, iar inițiatorii lui merită toată lauda și 
admirația noastră. Sperăm ca această acțiune va fi 
numai începutul pentru alte acțiuni asemănătoare 
prin care să fie salvate și alte obiective de patrimoniu 
săcelean.

Horia Bârsan

TABLETĂ ESTIVALĂ

« CE GRAI FRUMOS AVEȚI …! »

„Muntenii şi ardelenii
au acelaşi grai cu moldovenii
şi toţi se numesc pe sine 
români, de la vechii romani …”

                      Dimitrie Cantemir

„Prin datină un popor îşi arată comoara sa
de cântec, joc şi poezie. Dispariţia datinilor e
un semn de sărăcie, de secătuire a bogăţiilor
spirituale ale unui popor”.

Petre Ştefănucă

ara noastră calendaristică s-a mântuit. Afară, însă, e 
o căldură de-a dreptul tropicală, amintindu-ne mai 
degrabă de luna lui cuptor. Peste câteva minute e 31 

august 2015, Ziua Limbii Române, atât la noi, cât şi la fraţii de 
peste Prut, în Republica Moldova, cu „stadii” ceva mai vechi 
... Pornim la drum spre Chişinău. Dl. Nicu e un şofer care con-
duce microbuzul „ca la carte”. În zori trecem graniţa (Albiţa) – 
fără probleme – numai cu bulentinul de identitate (ca-n U.E.). 
Găsim repede Hotelul „Zarea” şi datorită faptului că suntem 
dotaţi cu G.P.S. Facem un duş şi îmbucăm ceva frugal aşa „la 
botul calului” cum se spune. Gata. La drum spre Ialoveni (vreo 
14 km de Chişinău) unde, pe la ora 11ºº, se desfăşoară „Festivalul 
Naţional al Cărţii şi Lecturii”. Ajungem într-un orăşel cochet, 
cu staţiile de autobuz zugrăvite-n tricolor. Măi, să fie! Ne place. 
La Casa Raională de Cultură e zarvă mare. Foarte mulţi copii 
înveşmântaţi în straie de sărbătoare cinstesc Ziua Graiului Ma-
tern. Ne amestecăm în mulţime, dar suntem repede „depistaţi” de 
bunele noastre cunoştinţe, apropiate colege şi vajnice „luptătoare 
pentru frumos”, doamnele Vera Balan, directoarea Liceului Teo-
retic „Petre Ştefănucă”, Tatiana Chiruţă, profesoara de limbă şi 
literatură română (un admirabil „manager spiritual”) şi secretar 
al despărţământului Astra din Ialoveni, Sofia Muşat, preşedintele 
Astrei „Petre Ştefănucă” Ialoveni şi, de curând „unsă” şef interi-
mar al Secţiei de Cultură a Raionului Ialoveni, la care se adaugă 
simpatica doamnă Valentina Plămădeală, noul viceprimar de la 
Ialoveni,.doamna Maria Gindea,șefa secției “Nicolae Titulescu’’a 
Bibliotecii Raionale Ialoveni. O felicităm pe doamna Sofia Muşat 
şi ne bucurăm că o şefă a Astrei noastre de acolo se bucură de o 
asemenea încredere din partea comunităţii.
 Căldură afară, căldură în suflete. Facem cunoştinţă cu 
domnul primar de Ialoveni, Sergiu Armaşu, un bărbat impozant, 
într-un splendid costum popular. Domnia sa este foarte apropiat 
de copii şi manifestă faţă de noi, singurii oaspeţi din România 
la Festival, o molipsitoare amabilitate de amfitrion înnăscut. 
Ne bucurăm apoi de cunoştinţa cu celelelte personalităţi din 
conducerea Raionului Ialoveni şi chiar a conducerii Republicii 
Moldova. Sunt, într-un fel, mândru că noi reprezentăm, în mij-
locul acestor oameni de ispravă, România (cei de la Bacău n-au 
ajuns …). Într-o atmosferă cordială urcăm pe scenă. Dl. Ghe-
orghe Munteanu dă citire Mesajului venit din partea primaru-
lui Radu Florea Nistor de la Săcele. Lumea aplaudă. Eu afirm 
c-am plecat aseară din România, nu „Pe aripile vântului” vorba 
talentatei Margaret Mitchell, ci „Pe aripile cântului” generat de 
acordurile Festivalului Internaţional „George Enescu”, ediţia a 
22-a, care tocmai a demarat la Bucureşti. Pe lângă „Diploma de 

Merit” oferită gazdelor, le înmânez şi câteva cărţi ale unor autori 
braşoveni. Domnului primar îi dăruiesc cartea mea, lansată cu un 
an în urmă, „Raiul şi teama şobolanilor” iar celor cinci distinse 
doamne romanul scriitorului braşovean Ion Topolog, „Inelul de 
aur”, epopeea iubirii marelui George Enescu pentru Maria (Maru-
ca) Cantacuzino. Spectacolul artistic e de calitate. Domnul primar 
ne invită în cabinetul Domniei sale. Discuţii amicale, fotografii. 
Popas „gastronomic” la Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă”. Dia-
loguri fructuoase. Părintele Raul Şerban e „răpit” de un confrate 
şi apoi cu toţii, gazde şi oaspeţi, vizităm o Sfântă mănăstire din 
apropiere. La Mileştii Mici e închis. Probabil o fi fost … inventar. 
Ne întoarcem la Chişinău.
 Înainte de a părăsi Ialovenii ne abatem totuşi (cu concur-
sul dezinteresat al doamnei T.C.) pe la un magazin de prezen-
tare a vinului produs la M.M. (Nu, nu, nu ... Maramureş!) Ne 
„înarmăm” cu câteva bidoane de „motorină” şi dl. Nicu, cu al 
său G.P.S., ne aduce, în amurg, din nou la „Zarea”. Aici, doamna 
Tatiana (de la recepţie) ne împarte zâmbete de amabilitate ce ne 
amintesc de „farmecele” celor două Ancuţe de la celebrul „Han al 
Ancuţei” al lui Sadoveanu. Ieşim în oraş. Lume multă şi civilizată. 
Lângă Guvernul Republicii se aude o muzică stridentă. O solistă 
de la Operă îşi etala virtuţile artistice. Limba noastră cea română 
e sărbătorită la Chişinău în jocuri de sunet şi lumină scăldate-n 
cântec. Simbolul e frumos şi încurajator. Ni se face sete. Eu pro-
pun un popas la „Petru I.” (firma în limba rusă). E prin apropiere. 
Domnul Costică Tiu e curios. N-a mai fost la Chişinău. Intrăm. 
Nimeni. Ne întâmpină totuşi un chelner serios care ne invită să 
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luăm loc pe terasă. Linişte binefăcătoare. Părintele face cinste cu 
câte o bere „Chişinău”. Gustoasă şi suficient de rece. Ni se face şi 
foame. Aici e prea scump şi nu prea pricepem „specificul” meni-
ului. Intrăm într-o Pizzerie cu aer primitor, unde chelnăriţa Nata-
lia e numai zâmbet şi amabilitate cu toate că a început munca de la 
ora ... 7 dimineaţa şi Dumnezeu ştie când o va sfârşi ... Înfulecăm 
ceva, fără hleba(pâine) deoarece aflăm că-n Republică, recent, 
acest aliment s-a scumpit. Poate se va ieftini din nou ...
 După „arta” de a dialoga, grupul nostru se retrage la 
„Zarea”, rând pe rând, ca la moară. Noapte bună. Ne trezim, 
odihniţi, în prima zi de toamnă calendaristică. Căldură mare, 
monşer! Începe şcoala în Republică. Toamna bobocilor e bogată 
aici. Ne îndreptăm spre oraşul Anenii Noi, spre sudul Basara-
biei. Ajungem la Liceul Teoretic „Andrei Straistă”. Festivitatea 
de deschidere a cursurilor tocmai se încheiase. Chiar în parcare, 
din brodeală, dăm „nas în nas” cu domnul director, profesorul 
Eugeniu Margine. Ne îmbrăţişăm cu multă afecţiune. Suntem 
invitaţi în biroul domniei sale, după care, ne retragem într-o clasă 
cu elevi serioşi şi dornici de oaspeţi. Pedagogii mişună în jurul 
nostru, văzându-şi fiecare de treabă, ca-n prima zi de şcoală. Fac 
cunoştinţă cu doi minunaţi elevi din clasa a XI-a care urmau să 
ne viziteze la Săcele, în primele zile ale lui septembrie. Acţiunea 
s-a amânat însă,’’ sine die,’’ către sfârşitul anului, probabil în 
jur de 1 Decembrie. Este vorba de domnişoara Doiniţa Baldaus 
şi de domnul Cristian Leu. Le citesc sentimentul de bucurie în 
seninătatea figurilor adoloscentine. Cu multă plăcere le înmânez 
cele câteva versuri însăilate de mine în poezia „Cântec la porţile 
Chişinăului”: „Foaie verde-a dorului  / La porţile Chişinăului / 
Graiul moldovenilor / E vechi, simplu şi-i frumos / Comoară de 
piatră rară / Diamant din os domnesc / Pe care toţi mi-l cinstesc / 
Fiindcă-i graiul românesc”. Domnii directori Gheorghe Muntea-
nu şi Eugeniu Margine încep „tratativele” privind înfrăţirea celor 
două licee teoretice. Apar însă unele semne de întrebare cu iz de 
incertitudine. Republica Moldova şi România se apropie spiri-
tual, mergând (uneori’’ şchiopătând’’) până la a se contopi „în 
cuget şi-n simţiri” aşa cum ne-o dorim impreună. Cunoaştem aici 
nişte bărbaţi adevăraţi în frunte cu domnul Alexandru Barbăroşie, 
noul preşedinte al Raionului Anenii Noi, Laurenţiu Perju, noul 
primar de Cobusca Veche, Petru Mihailovici Begal – directorul 
Gimnaziului din Cobusca Veche şi mai vechea noastră cunoştinţă, 
prietenul astrist- dr. Octavian Zelinski – directorul Studioului 
„Adevărul de Anenii Noi”. Doamnele Natalia Morari, Tamara 
Gortolomei şi Elena Zelinski  se arată a fi nişte gazde plăcute 
privirii, cu zâmbete fermecătoare, de-a dreptul seducătoare (chiar 

„periculoase”). Dar, mereu în frunte, cu o distincţie aparte de 
nobleţe şi personalitate inconfundabilă, domnul director Euge-
niu Margine. Modest, dar autoritar, înţelept ,cu vorba cumpătată 
de parcă ar fi „croit” pentru funcţia ce o deţine, pentru concor-
dia şi omenia ce-o degajă pemanent. După o scurtă plimbare, un 
veritabil „intermezzo spiritual” la „Muzeul locului natal” de la 
Mereni, ajungem, în sfârşit, la Cobusca Veche, locul de baştină 
al îndrăgiţilor noştri amfitrioni, „de o zi importantă”. Petrecem 
o după-amiază de vis pe o pajişte verde (toloacă?!) din preajma 
unei liniştite bălţi. Suntem invitaţii domnului Laurenţiu Perju - 
primarul cel nou de Cobusca Veche şi ai directorului gimneazului, 
Petru Mihailovici Begal, ambii persoane deosebit de agreabile, 
de-a dreptul simpatice. Un picnic scăldat de razele aurii ale unui 
asfinţit basarabean pe care delegaţia noastră de la Săcele nu-l va 
uita uşor. Purtăm discuţii ca la „gura sobei”. Facem cunoştinţă 
şi cu alţi oameni ai locului care sunt şi ei deosebit de deschişi 
dialogului. Le explic simbolistica celor trei „pupături” specific 
ruseşti şi basarabene: bucuroşi că ne-am cunoscut (reîntâlnit), să 
vă meargă bine toată dimineaţa, ziua, noaptea etc), să ne revedem 
sănătoşi. Frumos.
 A treia zi şi ultima, o rezervăm Chişinăului şi anume 
vizitării Pieţii Centrale (Iarmarocului) de lângă Strada armenească 
... Dimineaţa fac cunoştinţă cu dl. director de la „Zarea”. Om în-
treg la fire, deschis şi deosebit de amabil. Dialogăm de parcă ne-
am cunoaşte de când lumea. Cu chiu cu vai ajungem în preajma 
iarmarocului şi parcăm pe strada Ismail. Ţinem aproape să nu ne 
pierdem. Lume peste lume. Se pare că aici îşi dă întâlnire întreaga 
Republică producătoare de ... „papa” (hrana zilnică). Părintele şi 
dl. Costică se aprovizionează din plin. Eu cumpăr doar telemea 
de „Căuşeni” de la o precupeaţă drăguţă, bomboane „Bucuria” şi 
sardele  „Baltica” neapărat inscripţionate doar în limba rusă.
 La Pescărie, undeva într-un demisol, doamna Claudia ne 
serveşte elegant . Deodată izbucneşte mirată, cu ochii aproape 
scăldaţi în lacrimile satisfacţiei materne: „Ce grai frumos aveţi 
...!” Luaţi prin surprindere de această remarcă formidabilă, abia 
apuc să-i dau replica recunoştinţei noastre.
 – Da, doamnă, aista-i graiul norodului nostru înnobilat 
de Eminescu, de Mateevici, de Arghezi sau de Grigore Vieru, de 
noi toţi. Îmi zâmbeşte, iar mie îmi vin în minte genialele ver-
suri: „…Că, mulţămind lui Hristos,/ Te sărut, Doamnă, frumos.” 
(Scrisoarea III.).
 La revedere, CHIŞINĂU, şi pe curând!

Liviu Dârjan   

SÂNTILIA 2015

radiționala sărbătoare 
a mocanilor săceleni, 
SÂNTILIA, a fost 

organizată anul acesta în zilele 
de 24 – 25 – 26 iulie de Primăria 
Municipiului Săcele cu concur-
sul Poliției locale, al Jandarme-
riei comunitare, al sponsorilor SC 
CIBIN SRL, SC TRUMIS SRL, 
SC BENCIU SRL, al numeroșilor 
întreprinzători cu standuri cu pro-
duse culinare specifice și cu pro-
duse artizanale tradiționale și, 
nu în ultimul rând, al inimoșilor 
săceleni Fane Lupu,colecționar 
de obiecte tradiționale, Cornelia 

Daneș, promotoare a 
imaginilor și a por-
tului vechilor săceleni, Mihaela 
Crăcană, realizatoare de costume 
populare mocănești și mulți alții.
 Festivitatea a debutat vineri, 
24 iulie, în centrul localității, unde 
a fost amenajat un spațiu cu obie-
cte din gospodăriile mocănești, 
menite să ilustreze îndeletnicirile, 
portul și produsele familiilor de 
mocani săceleni.Am revăzut cu 
dragoste și nostalgie atât zăbunul, 
laibărul, cămașa, cioarecii și chi-
mirul bărbaților, cât și giumbirul, 
broboada, ia și pieptarul femeilor. 
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Au fost acolo roata de tors, vârtelnița, rășchitorul, la care 
trudeau mocancele, precum și sculurile de lână care ieșeau 
din mâinile lor. Nu au lipsit ciaunul pe pirostrii de la stână, 
făcălețul, sarica, ghebuța, dulama și scurteica. Un grup de 
participanți ne-a încântat, prezentându-se la sărbătoare în 
costume mocănești. La ora 14, când a fost programată (poate 
nu tocmai inspirat) începerea manifestării, numărul spectato-
rilor era încă redus, însă către ora 17săcelenii au venit cu mic 
cu mare la sărbătoarea lor.
 După deschiderea oficială a festivității de către 
primarul Radu Florea Nistor, a urmat prezentarea unor 
comunicări cu teme deosebit de interesante despre istoria 
localității și a locuitorilor ei și relevante pentru definirea 
identității noastre cu rădăcinile în familiile mocănești.
 - Domnul Dumitru Voinea a vorbit despre 
transhumanța practicată de mocanii noștri de la munții 
Săcelelor până în bălțile Dunării, în Dobrogea, în Bugeac și 
în Crimeea și despre mocani ca întemeietori de localități în 
părțile Hârșovei și Medgidiei.
 - Doamna Domnița Rațiu a prezentat unele obiceiuri 
și tradiții din viața și gospodăriile mocanilor.
 - Domnul Gruia Hilohi a susținut un foarte interesant 
și documentat expozeu despre tramvaiul din Țara Bârsei, o 
noutate la vremea când a fost dat în folosință în Imperiul Aus-
tro-Ungar. Tramvaiul a legat Satulungul de Brașov și a avut 
o importanță economică deosebită. Prin legătura sistematică 
a celor două localități, a facilitat de asemenea instruirea tine-
rilor în școlile Brașovului și a deschis larg poarta spre cultura 
și preocupările locuitorilor de la poalele Tâmpei.
 - Domnul Dan Ghelase, actualmente bucureștean, 
ne-a evocat specificul arhitectonic al caselor și habitatului 
mocanilor, insistând asupra importanței conservării acestuia 
și a restaurărilor cu mult discernământ, necesarepentru cul-
tivarea identității noastre. A pus în evidență disponibilitățile 
turismului în cele 7 sate care au resurse complementare, în-
demnând pe cei prezenți să readucă la specificul tradițional, 
completat cu facilități moderne, sejurul vilegiaturiștilor care 
să fie atrași în număr din ce în ce mai mare.
 - Domnul Liviu Dârjan a punctat pilonii pe care se 
sprijină identitatea noastră: limba română, istoria neamului 
românesc, biserica creștină, tradițiile și datinile noastre.
 - Domnul Fane Lupu, mare iubitor de artă populară, 
organizatorul microexpoziției etnografice, a încheiat sesi-
unea de comunicări exprimându-și credința că tot ce-i româ-
nesc nu piere. 
Grupul cu costume mocănești a imortalizat apoi momen-
tul prin câteva tablouri în mijlocul obiectelor din vechile 
gospodării, iar organizatorii ne-au oferit delicioase plăcinte 
mocănești, după care berea a fost tare bine venită.
 Pe microscenă și-au susținut programele de cântec 
și de joc, de voie bună și petrecere, mai întâi Corina Cojo-
caru, iar apoi formația Ardelenii, avându-l ca solist pe Marius 
Vrânceanu. Prestațiile încântătoare la care am asistat au în-
cins atmosfera și după lăsarea serii. Astfel, am avut parte de 
antren, de mici, de glume, de bucuria socializării și, nu în 
ultimul rând, ne-am cinstit înaintașii. În mod simbolic festi-
vitatea a avut loc la picioarele soldatului român, eliberator al 
pământurilor românești și unificator de țară.
 Sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 14, SÂNTILIA 
2015 a continuat cu un program artistic susținut pe scena din 
Poiana Angelescu. Este o bună ocazie să subliniem că acest 
spațiu natural mirific, tradițional prin organizarea maialurilor 
și socializarea săcelenilor trebuie protejat de către Primăria 
Municipiului ca să nu ajungă doar al câtorva potentați.

 Ne-au încântat prestațiile solistelor Adriana Ciocan 
și Ioana Bozga, ne-a entuziasmat formația de dansuri popu-
lare ASTRA, instruită de maestrul coregraf Gheorghe Debu 
și purtând costume realizate de Mihaela Crăcană și Asociația 
Portavicum. De piatră de-ai fi fost, nu se putea să nu-ți 
tresalte inima de bucurie văzându-i cum joacă Chindia, iar 
preotului Raul Șerban îi stătea tare bine între cei prinși în joc. 
Păcat că dintre profesori, preoți și alți săcăleni de frunte, care 
ar trebui să se impună ca modele ale comunității prin par-
ticiparea la asemenea acțiuni, n am prea văzut la SÂNTILIA 
2015. Am remarcat cu plăcere și prestația Georgianei Băniță, 
pe cea a formației Montana cu solistul Mihail Muntean și a 
formației de dansuri maghiare din Săcele – Keknefelics pre-
cum și evoluția solistului Aurel Serafim.Aurel Tămaș, renu-
mit solist de muzică populară, a fost la mare înălțime, fiind 
răsplătit cu ropote de aplauze. Sărbătoarea de sâmbătă s-a 
încheiat în noapte cu un feeric foc de artificii care s-a zărit 
până departe.
 Duminică 26 iulie 2015, după ora 15, tot pe scena din 
Poiana Angelescu s-au perindat formații și soliști folk, pop 
și alte genuri moderne care au făcut, în special, deliciul ti-
nerilor. Enumerăm cu plăcere pe cei care s-au produs și de 
care ne vom aminti cu mult drag: Trupa Akcent, Formația 
Fast Săcele, Ansamblul Prietenii Cântăreți, cei de la Liceul 
George Moroianu, Formația Xoxo – Andrei Uitan, Cojo, San-
dra N., Formația Om bun și o Familie de Folk –iști.
 Eforturile tuturor interpreților au pus în evidență in-
teresul pentru frumos și cultură. Le mulțumim din suflet pen-
tru clipele pe care ni le-au dăruit.
Mulțumim, deasemenea, și îi felicităm pe cei care ne-au 
desfătat cu atâtea bunătăți culinare, unele tradiționale, altele 
noi, dar la mare căutare: bulz cu brânză de burduf, fripturi la 
proțap, plăcinte mocănești, mici și câte și mai câte.
 Îi felicităm pe cei care au înțeles că trebuie să fim 
împreună la bine și la greu, iar pentru viitor am vrea să fim și 
mai mulți laolaltă, să fim sănătoși, să muncim și să petrecem 
împreună. Felicitări participanților pentru spiritul civilizat în 
care s-a desfășurat petrecerea.
 În încheiere mulțumim și domnului Constantin Diniță-
Ardeleanu pentru efortul depus în cele trei zile, ca prezenta-
tor al programului și pentru intervențiile inspirate.
 Astfel, SÂNTILIA 2015 a avut momente emoționante, 
momente de culoare. S-au rememorat și s-au cinstit oameni, 
fapte și lucruri care constituie seva rădăcinilor noastre de 
care suntem mândri.
       

Traian Florea
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PRIMUL TÂRG INTERNAȚIONAL FORESTIER DIN ROMÂNIA S-A ȚINUT LA ZIZIN

colul Silvic Ciucaș a fost gazda, între 16 - 18 septem-
brie, primului târg internațional forestier cu demonstrații 
practice din România. 60 de expozanți din 9 țări care 

reprezintă 130 de branduri internaționale au fost prezenți peValea 
Zizinului.
 Forest România a fost cel mai important târg de acest fel 
organizat până astăzi în 
țara noastră. Organiza-
torul acestuia a fost firma 
suedeză Elmia, organiza-
toarea celui mai mare târg 
demonstrativ din lume 
- Elmia Wood. Partenerii 
acestora au fost germanii 
de la DLG, organizatorii 
celei mai mari expoziții 
din domeniul agriculturii 
din lume - Agritechnica.
 Peste 1500 de 
vizitatori plătitori din întreaga țară au venit special la Zizin 
pentru acest târg. 
 Au fost și vizitatori importanți, printre ei aflându-
se Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței și 
Dan Popescu, ministru secretar de stat în Ministerul Medi-
ului, Apelor și Pădurilor. Acesta din urmă s-a declarat im-
presionat de organizarea târgului. ”Sunt foarte plăcut impre-
sionat de ce văd aici pentru că mi-am dorit întotdeauna să fie şi 
în România un astfel de târg. Doresc să reamintesc că este bine 
să creionăm odată şi Stategia Forestieră Naţională pentru a şti ce 
facem în următorii 10 ani şi dacă vom şti, atunci vom adopta şi o 

legislaţie subsecventă  coerentă pentru a rezolva mult mai uşor şi 
repede problemele pe care le avem în domeniul forestier”, a spus 
secretarul de stat, prezent la deschiderea Târgului Internaţional 
Forest România. Ministrul Dan Popescu a remarcat și cadrul natu-
ral oferit de Ocolul Silvic Ciucaș, spunând că a participat anul aces-
ta la un târg identic la Munchen, ținut în pavilioane, dar ceea ce a 

fost la Zizin a fost mult peste cel german.       
      ”România este una din țările cu cele mai dificile condiții 
de exploatare a pădurilor, dacă ne gândim la terenul abrupt, 
arborii foarte mari și rețeaua restrânsă de drumuri fore-
stiere. Din acest motiv la Forest România au fost selectați 
numai producătorii care dețin tehnologii care sunt adecvate 
condițiilor din România”, a declarat Reiner Hofmann de la 

DLG.
  Per total, Forest 
România a fost un real 
succes, atât prin orga-
nizare, cât și prin cadrul 
ales din Valea Zizinului. 
Organizarea de eveni-
mente de acest fel ar tre-
bui să devină o prioritate 
pentru administrațiile din 
zonă, acestea asigurând 
o expunere și o publici-
tate gratuită de care zona 

noastră are nevoie. Succesul primei ediții a făcut ca organizatorii să 
hotărască ca Târgul Internațional  Forest România să se desfășoare 
în țara noastră o dată la doi ani.

Mădălin Iacob

O

PLANURI ÎNDRĂZNEȚE DE REABILITARE A CASCADEI TAMINA

ascada Tamina, cea mai 
spectaculoasă din Braşov, 
va fi reabilitată şi introdusă 

în circuitul turistic. Proiectanţii au 
făcut publice câteva imagini despre 
cum va arăta cascada după noile 
amenajări. Reabilitarea va fi făcută 
de Regia Pădurilor Săcele care a rea-
dus la viaţă şi Canionul 7 Scări, unic 
în Eurora de Est. Cascada Tamina, 
din Masivul Piatra Mare, este un alt 
obiectiv spectaculos al Braşovului. 
Poate fi vizitată şi acum, dar dru-
mul este distrus aproape în totali-
tate şi este accesibil doar turiştilor care au experienţă multă în 

drumeţiile montane şi 
care au echipament spe-
cial de căţărare.
 În proiectul de re-
abilitare este prevăzut 
că la Cascada Tamina 
vor fi poduri suspen-
date cu lanţuri, realizate 
din oţel zincat, dar şi o 
zonă de unde turiştii pot 
admira priveliştea. Ca-
scada Tamina este situată 

în Masivul Piatra Mare pe Valea
Pietrei Mici, la o altitudine de 1.100 
de metri. Este, practic, o înşiruire de 
cinci cascade, cea mai mare având o 
înălţime de 10 metri. În zonă există 
şi posibilităţi de escaladă pentru cei 
pasionaţi. Chiar dacă aceste cascade 
nu sunt la fel de spectaculoase ca şi 
cele ale Canionului 7 Scări, peisajul 
este unul care îți taie respiraţia. Zona 
a fost denumită şi Ursărie, deoarece 
în zonă pot fi văzuţi mulţi urşi. La 
Cascada Tamina accesul se face din 
DN1 la Timişul de Sus la fel ca şi

pentru Canionul 7 Scări. Odată ajunşi la barieră, trebuie să 
urmaţi traseul mar-
cat cu albastru.
 D r u m u l 
durează aproxima-
tiv o oră şi trebuie 
să aveţi bocanci de 
munte.

Cristian Popa
Regia Locală a 
Pădurilor Săcele

C



1 Agache Adrian
2 Alexandrescu Emil
3 Arion Mircea
4 Balan Eugen
5 Balan Nicolae
6 Bancila Bebe
7 Banciu Neculai
8 Bandi Şeitan Maria
9 Barbat Claudiu

10 Barbu Dan Mircea
11 Barbu Liviu
12 Barbu Nicolae
13 Bârsan Horia
14 Beciu Ioan
15 Beleuţă Eugen
16 Benga Gheorghe Dănuţ
17 Berteanu Dumitru
18 Besoiu Marian
19 Bîja Ioan
20 Bîrsan Nicolae
21 Bobeş Gheorghe
22 Bobeş Haricleea
23 Bobeş Ioan
24 Bobeş Ovidiu
25 Boca Gabriel
26 Bogeanu Alexandru
27 Bondrea Mihai
28 Bratosin Canu Raluca
29 Bratosin Maria
30 Bratosin Sanda
31 Brăinaş Mihai
32 Bucurenciu Sandu
33 Bucurenciu Ana
34 Buda Daniela
35 Bulat Elena
36 Bulat Florentin
37 Bulea Horia
38 Butu Gabriel
39 Butu Mihai
40 Butu Traian
41 Caian Pandrea Aurel
42 Califaru Gavril
43 Caloinescu Ioan
44 Caloinescu Jenel
45 Cerbu Dorel
46 Cimisliu Ioan
47 Cimpoaie Gabriel
48 Cioroianu Aurelia
49 Cirica Alexandru
50 Ciupală Mariana
51 Ciurea Daniel
52 Clinciu Sorin
53 Codreanu Elena
54 Coliban Nicolae
55 Colţ Radu
56 Coman Enescu Șerban
57 Comşa Eugen
58 Corfariu Iunian Onoriu
59 Cornea Ioan
60 Costache Ionuț

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

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

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

181 Roșculeț Claudiu
182 Sălăgeanu Lucian
183 Sârbu Corneliu
184 Sburlan Mircea
185 Sîrbu Adriana
186 Slăbilă Gheorghe
187 Souca Georgeta
188 Stanciu Vasile
189 Stirliciu Mihaela
190 Stoea Gheorghe
191 Stoian Emilia
192 Stoica Stelian
193 Sabo Viorica
194 Şerban Eugen
195 Şerban Ioana
196 Șerban Nicolae
197 Şerban Raul
198 Șerbănescu Adrian
199 Ştefănescu Constantin
200 Taraş Ioan
201 Taraş Mircea
202 Taraş Lucia
203 Taraş Răzvan
204 Taraş Emil
205 Tagarici Laurenţiu
206 Teacă Dorin
207 Teşileanu Costin
208 Teșileanu Ghia Eugenia
209 Tiru Cristina
210 Tocitu Viorel
211 Tuian Radu
212 Țâru Mihaela
213 Țeposu Iulia
214 Ursu Maria
215 Ursuţ Gabriel
216 Vlad Adriana
217 Voicescu Nicoleta
218 Voinea Dumitru
219 Voinea Emilian
220 Voineag Ioan
221 Vrabie Cristina
222 Vrabie Ioan
223 Vrabie Decebal
224 Zamfir Bogdan
225 Zamfir Dan
226 Zangor Lucian
227 Zangor Traian
228 Zavarache Constantin
229 Zărnescu Ioan
230 Zbarcea Maria
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 Stimați membri ai asociației “Izvorul”,
Comitetul de conducere al asociației noastre dorește să stabilească o mai bună și operativă legătură cu D-voastră pentru 
ca activitățile și problemele asociației să vă poată fi aduse la cunoștință în cel mai scurt timp. De aceea, vă rugăm să ne 
comunicați pe adresa de mail a revistei (plaiurisacelene@yahoo.com) adresele de e-mail la care puteți fi contactați.
 Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin.

                                                                                                                        Comitetul de conducere al ACS “Izvorul”

Două generații de fotbaliști la Izvorul, în anii 60


