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EPISCOPUL NICOLAE POPEA – 
„SIMBOL AL ÎMPREUNĂRII CREDINŢEI CU VITEJIA, A CRUCII CU SPADA”

Prof.univ.dr. Ioan VLAD

Moto: 
„În acest îndoit semn al biruinţei s-a manifestat, în chip strălucit, sufletul de 
român neînduplecat, hotărât în gândul şi fapta sa, cum a rămas Popea până 
la sfârşitul vieţii, căci… adevăratul Popea nutrea în adâncul sufletului său 
un avânt războinic, încătuşat de vârsta înaintată şi de împrejurările grele ale 
timpului”

Ioan Lupaş

in Săcele, fraţii Popea, şase la număr, trebuie aliniaţi ca 
familie în frontul luptătorilor pentru unitatea românilor, 
cu fapte şi contribuţii individuale adesea remarcabile, dar 

şi cu truda zilnică la altar sau la catedră pentru cauza românească. 
Trei dintre ei sunt preoţi: Neagoe (Nicolae ca monah), ajuns epis-
cop, Radu şi Victor – preoţi în Săcele şi Ioan – profesor şagunist. 
Ceilalţi doi, Oprea-Octavian şi Alexe „făceau agricultură întinsă” 
în Ţară, adică în Regat, cu o stare materială foarte bună. Părinţii 
lor erau Neagoe Popea, preot ortodox în Săcele, iar mama Voica, 
născută Verzea-Popovici, ambii din Satulung1.
 Astfel l-a considerat I. Lupaş, prezentându-i personali-
tatea în discursul de recepţie la Academia Română în 1920, cu 
referire mai ales la momentul 1848, când tânărul de 22 de ani, 
Nicolae Popea, „căpitan în fruntea gardei românilor braşoveni”, îi 
îndemna pe aceştia „la luptă pentru neam şi pentru ţară”, reuşind 
să  respingă „atacul duşmanilor înverşunaţi”2.  
 Nicolae Popea (1826-1908) s-a format în clasele gim-
naziale de la Braşov şi Blaj (1833-1840) dreptul şi filozofia le-a 
urmat la liceul din Cluj (1843-1846) şi teologia la Universitatea 
din Viena (1846-1848). La Viena a cunoscut o serie de tineri ro-
mâni, studenţi acolo sau veniţi de la Paris, în zilele revoluţiei,
viitorii bărbaţi însemnaţi ai României.
 Dar activitatea sa pe tărâm naţional începe în anii studi-
ilor la Cluj, într-un mediu străin, chiar ostil formării culturale şi 
naţionale fireşti a tinerilor români. În acei ani au studiat la Cluj 
mulţi tineri braşoveni: fraţii Neagoe şi Radu Popea, Oprea Mo-
roianu, Bucură Găitan, Constantin Panţu, Irimia Verzea, Ioan 
Puşcariu, Constantin G. Ioan, dar şi Constantin Secăreanu şi Iacob 
Bologa. Spre deosebire de braşoveni, care veneau de acasă cu o 
temeinică educaţie românească, aptă „să reziste diferitelor tentaţii 
de înstrăinare, cei mai mulţi români veneau din şcoli străine, cu 
o educaţie «defectuoasă», cu o limbă «scâlciată» şi cu un interes 
scăzut” pentru orice manifestare de viaţă naţională. Plusul de 
educaţie românească şi de aplecare spre calea naţională ale tine-
rilor veniţi din părţile Braşovului şi Sibiului se datorau legăturilor 
mai strânse cu Principatele Române, unde părinţii lor umblau cu 
turmele sau cu negoţul, de unde aduceau limba frumoasă care se 
vorbea acolo, legături de suflet frăţesc şi valori culturale naţionale.
 Grupul studenţilor braşoveni de la Cluj, „pentru 
înlăturarea scăderilor” din formaţia lor într-o şcoală străină, în 
„acel Cluj al rătăciţilor”, a demarat o adevărată mişcare culturală 
românească, constituind o societate studenţească de lectură (1845) 
şi iniţiind o publicaţie săptămânală manuscrisă, numită „Aurora 
sau Zorile pentru inimă şi minte”, pe care o răspândeau gratis prin-
tre tinerii români de la Liceul Claudiopolitan. 
 Societatea de lectură avea în frunte, ca preşedinte de o-
noare, pe Alexandru Bohăţel, ca cel mai în vârstă, iar ca preşedinte 
activ pe Neagoe Popea. Acesta din urmă, împreună cu Al. Papiu-
Ilarian, secretarul societăţii, erau sufletul ei. Obiectivul asociaţiei 
era cultivarea limbii române şi a datinilor strămoşeşti, dar „mai 
vorbeau” în societate şi de treburi politice şi sociale, sau făceau 
planuri cum să lucreze pentru a scoate la liman „biata noastră 

naţiune necăjită şi nedreptăţită de-un neam străin”3. Revista 
societăţii se ocupa de probleme literare şi sociale, dar şi de cele 
cultural-naţionale ale momentului sau ale viitorului naţiunii 
române. N. Popea a publicat şi încercări de versificare a unor teme 
filozofice, cum ar fi „Omul şi viaţa”: „Numai umbră zburătoare / 
În al morţii car / E viaţa trecătoare, / Plină de amar…”4.
 Acest firav început al redeşteptării naţionale, pe care N. 
Popea l-a numit în memorialistica sa „epoca de aur a studenţilor 
români din Cluj”, i-a făcut pe tinerii români să înţeleagă tot mai 
mult care le e menirea în şcolile înalte de la Cluj şi mai apoi în 
sânul naţiunii române.
 Momentul de cotitură, de ruptură cu trecutul, l-a prile-
juit înmormântarea unui student român din Cluj, prin decizia 
studenţilor români ca unul din ei să vorbească la groapa celui 
răposat în limba română, fapt riscant, de mare curaj. „Până atunci 
nu se mai văzuse aşa ceva” – spune Moroianu, căci şi în astfel 
de ocazii românii trebuiau să vorbească numai ungureşte. Cel 
desemnat să ţină discursul a fost Neagoe Popea. Grupul tinerilor 
români prezenţi a fost complet. După binecuvântarea preotului 
român, când vorbitorul „a rostit cu glas tare cele dintâi cuvinte 
româneşti de rămas bun de la cel adormit în Domnul”, brusc din 
grupul studenţilor maghiari, prezenţi şi ei în număr mare la fune-
raliile camaradului lor, „s-a ridicat un strigăt puternic” împotriva 
oratorului „care a cutezat să vorbească româneşte”5. A urmat o 
bătaie în toată regula, după ce studenţii maghiari s-au năpustit asu-
pra vorbitorului. Dar grupul colegilor români, fratele Radu Popea, 
Aprianu Moroianu, cu Papiu-Ilarian – mic de statură dar vânjos, 
cunoscut că la încăierări „lovea cu străşnicie cu pumnul”, şi toţi 
ceilalţi au făcut zid de apărare în jurul lui Neagoe Popea. Pe el nu 
l-au ajuns loviturile de bastoane şi pumni ale studenţilor maghiari 
înflăcăraţi.
 De la Cluj, tânărul Neagoe Popea, în 1846, pleacă la Vi-
ena să studieze teologia. Dar după numai un an şi ceva „valurile 
vremii” nu-l lasă „a se adânci cu totul în problemele abstracte ale 
disciplinelor teologice” şi-l cheamă la fapte, ziditoare de istorie 
naţională pe plaiurile natale. N. Popea va fi alături de Constantin 
Secăreanu, Ioan Puşcariu, Dimitri Boier, etc. în conducerea Pre-
fecturii Ţării Bârsei în anii 1848-1849. „Eu am fost în revoluţie 
tribun al Braşovului”, spunea Popea mai târziu, şi împreună cu 
„tribunul-major” Ioan Puşcariu, au organizat şi condus garda 
naţională din părţile Branului. Acel tribunat al Branului cuprindea, 
pe lângă comunele Branului, Zărneştiului, Râşnovului, Poiana 
Mărului, Vulcan, Tohanele, Cristian, Ghimbav, Codlea şi Ţânţari6. 

D

1 George Moroianu, Chipuri din Săcele, Ediţia a II-a îngrijită de Liviu Dârjanu, Săcele, 1995, 
p. 136.
2 Ioan Lupaş, Nicolae Popea şi Ioan Micu-Moldovan, discurs de recepţiune în Academia 
Română la 8 iunie 1920, în I. Lupaş, Studii istorice, vol. II, Sibiu-Cluj, Tipografia „Cartea 
Românească”, 1945-1946, p. 433.
3 G. Moroianu, op.cit., p. 127. 
4 M. Lupaş, op.cit., p. 432.
5 G. Moroianu, op.cit., p. 128.
6 Florin Bolovan, Constantin I. Secăreanu, conducătorul Legiunii Române a Ţării Bârsei în 
Revoluţia de la 1848-1849, în Avram Iancu şi braşovenii săi, coordonator Ioan Vlad, Edit. 
Concordia, Braşov, 1999, p. 142.
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 În fruntea românilor bârsani şi brăneni, ridicaţi la luptă 
pentru dreptate şi libertate naţională, tribunul N. Popea s-a bătut 
pentru răpunerea „duşmanilor înverşunaţi”. „Bună povestire şi 
grăitor simbol al împreunării credinţei cu vitejia, a crucii cu spada, 
la începutul unei cariere”7, spune biograful său, I. Lupaş.
 După revoluţie, câţiva ani, N. Popea lucrează în 
administrația „habsburgică”, mai întâi la Sibiu ca „practicant la 
guvern” (1849-1850), apoi conceptist „la pretura din Deva” (1850-
1852) şi „ectuar şi adjunct” la pretura şi judecătoria din Şomcuţa 
Mare (1852-1856)8.
 Şansa de carieră a tânărului Popea, pândit de pericolul de 
a-şi irosi capacitatea intelectuală în serviciul administraţiei aus-
triece, a fost episcopul Şaguna, care a descoperit la timp în N. 
Popea „un suflet de ostaş credincios”, de care Biserica şi şcoala 
trebuia să se folosească. În 1856, Şaguna l-a chemat la Sibiu în sluj-
ba bisericii şi l-a numit secretar al său şi profesor la seminar, dar 
şi administrator protopresbiteral al tractului Nocrich-ului şi asesor 
consistonal până la 1870. Din acest an, mitropolitul Şaguna l-a 
numit vicar arhiepiscopesc, iar din 1871 a fost hirotonit arhiman-
drit. În această ultimă calitate a condus în două rânduri arhidieceza 
Transilvaniei, după răposarea mitropolitului Şaguna şi după tre-
cerea mitropolitului Procopie Ivaşcovici la mitropolia sârbească. 
 Accesul lui N. Popea în slujba lui Şaguna sau în ceea ce 
în epocă s-a numit „şcoala lui Şaguna” era deja un certificat de 
excelenţă. Crezul lui Şaguna era că scaunul arhieresc trebuie să se 
reazeme pe o pleiadă de oameni de talent, tineri apţi să se pună în 
slujba bisericii, dar şi a culturii şi şcolii româneşti. Oriunde desco-
perea oameni vrednici, se străduia să-i aducă lângă sine şi vlădicia 
de la Sibiu. Mai apoi a început să-i crească el însuşi, să-i trimită pe 
cheltuială proprie la universităţi germane şi franceze şi să formeze 
astfel mulţi bărbaţi de valoare9.
 În slujba lui Şaguna, N. Popea a devenit repede „mâna 
dreaptă” a marelui arhiereu, a lucrat alături de acesta la marile 
proiecte, la statutul organic, l-a însoţit pe mitropolit în călătoriile 
şi misiunile acestuia, a fost deputat în Dieta de la Sibiu şi-n senatul 
imperial, este unul din iniţiatorii şi fondatorii Asociaţiunii Tran-
silvane – ASTRA, a fost preşedintele Comitetului Naţional Român 
din Transilvania, iar în 1881 a convocat conferinţa naţională, pe 
care a prezidat-o şi în care a fost ales preşedinte al Comitetului 
Naţional din Ungaria şi Transilvania.
 Încrederea pe care N. Popea a câştigat-o din partea lui 
Şaguna îi conferea şansa de a fi considerat de către marele prelat 
ca urmaş al operei şaguniene în scaunul vlădicesc de la Sibiu. 
Şaguna, ca un prevăzător, se va fi gândit, spune I. Lupaş, să asigure 
şi un viitor operei sale de regenerare a bisericii şi a naţiei printr-un 
om care „să nu urce scaunul arhieresc numai de dragul” scaunului, 
sau „să dărâme, prin slăbiciune, temeliile clădirii începute”, ci un 
om capabil „a continua măreaţa lucrare de clădire şi fortificare a 
constituţiei naţional-bisericeşti”10 .
 În 1865, când s-a pus problema alegerii unui episcop la 
Caransebeş, deşi N. Popea era varianta a doua după I. Popazu, 
mai hotărât şi mai merituos, Şaguna îi elogiază meritele lui Popea. 
Acesta, spune mitropolitul, „s-a meritat în împlinirea oficiilor” pe 
care le-a avut, precum şi ca profesor „în creşterea clerului tânăr” 
şi în „înaintarea culturii poporului”. Iar ca deputat şi om public, „a 
documentat totdeauna o purtare fără pată”.
 În timpul convalescenţei lui Şaguna, ca vicar arhiepis-
copesc, N. Popea a condus trei sinoade, numite „sinoadele de orga-
nizare”, în anii 1871-1873. În aprecierea lui Şaguna şi a „Actelor” 
acelor sinoade, N. Popea a dat dovadă de pricepere şi destoinicie 
în conducerea lucrărilor sinodale.
 După moartea lui Şaguna, N. Popea era cel mai vrednic 
să-i urmeze opera în scaunul arhieresc şi era considerat „candida-
tul opiniei publice la scaunul mitropolitan”. Dar adversităţile au 

fost mari, au ieşit la suprafaţă cele ale adversarilor lui Şaguna, 
revărsate acum asupra lui Popea şi, în trei rânduri de alegeri – 
1875 şi două în 1874, N. Popea a pierdut, rămânând în continua-
re arhimandrit şi vicar arhiepiscopesc. Dar, pentru că ocupanţii 
scaunului mitropolitan n-au anvergura arhierească şi naţională a 
lui Şaguna, N. Popea „devine un factor hotărâtor în conducerea 
bisericească”, spune Lupaş, iar adversarii săi recunosc că el este 
„în mai mare măsură conducătorul arhidiecezei, decât sub ferici-
tul mitropolit Şaguna, şi asta o ştie întreaga Mitropolie”11. Ba mai 
mult, Popea reuşeşte să grupeze în jurul său pe toţi admiratorii 
sinceri ai operei lui Şaguna, care-l considerau pe N. Popea ga-
rantul „trăiniciei şi a izbânzii pentru direcţia sănătoasă” trasată de 
restauratorul mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei.
 Cum după instalarea lui Miron Roman ca mitropolit, 
abaterea de la direcţia şaguniană era tot mai evidentă, gruparea 
Popea s-a transformat într-un partid de opoziţie numit Partidul 
Naţional Bisericesc, cu un program cuprinzător şi ambiţios. Din 
această grupare făceau parte fraţii Ilarion şi Ioan Puşcariu, N. 
Cristea, Zaharia Boiu, Dr. Ioan Borcea, Eugen Biote, Ioan Slavici, 
dr. Barcianu etc. Prin program, acest partid îşi propune: să apere 
autonomia şi constituţiunea provinciei mitropolitane, ca şi autono-
mia, drepturile şi interesele mitropoliei; respectarea principiilor şi 
drepturilor garantate prin Statutul Organic al Bisericii ortodoxe; 
sprijinirea progresului şcolii româneşti şi apărarea caracterului 
ei confesional; economisirea şi buna administrare a fondurilor 
arhidiecezane, cât şi apărarea averii bisericilor şi ale instituţiilor 
şcolare, literare şi filantropice ale mitropoliei; ocuparea oficiilor 
şi demnităţilor bisericeşti conform legilor şi „după calificaţiune şi 
merit”, îmbunătăţirea stării materiale a preoţilor şi învăţătorilor; 
statornicirea în viaţa bisericii a moralităţii, legalităţii, încrederii 
reciproce şi ordinii; respectarea faptelor lucrărilor şi meritelor 
marelui mitropolit Şaguna şi a direcţiei dată de el; apărarea capului 
bisericii, sprijinirea lui şi a tuturor organelor bisericeşti în interesul 
Bisericii12.
 Pe baza acestui program, partida Popea a făcut opoziţie 
în consistoriul mitropolitan şi, având majoritatea, „îi parali-
za consecvent orice acţiune”13 mitropolitului Mircea Roman. 
Confruntările din consistoriu au fost adesea pasionante şi chiar 
dure. Partida Popea, popeiştii sau „partida tinerilor piţigoi” (sau 
„arhipiţigoii”), cum erau batjocoriţi de către mironişti, (aluzie la 
mărunţii de statură din partid), era acuzată că susţine prin opoziţia 
sa doar „ambiţiunea jignită” a arhimandritului-vicar Popea, „ura 
personală” şi „dorul de răzbunare” al acestuia; ba chiar că popeiştii 
aveau de gând „să alunge sau să omoare pe mitropolitul Miron şi 
să aşeze în locu-i pe arhipiţigoiu”14.
 Acestor grave şi neplăcute acuzaţii, N. Popea le răspunde 
în mai 1887, publicând „O modestă declaraţiune” în forma unei 
broşuri. El îşi asigură cititorii că a lucrat totdeauna în folosul bi-
sericii şi naţiunii române, că şi-a subordonat orice interese private 
binelui obştesc şi că ştie să şi piardă, că pierderea alegerilor mi-
tropolitane şi le-a asumat şi se mulţumeşte cu „încrederea fraţilor 
arhidiecezani”, dovedită în toate ocaziile, inclusiv la alegeri. Şi 
apoi, „oare aşa mare minune să fie a cădea cineva la alegeri?”, 
când se ştie „câte interese” se joacă, câte „simpatii şi antipatii nu 
se încrucişează şi câte alte mijloace, iertate şi neiertate, nu se pun 
în mişcare la alegeri peste tot”. Şi dintre celebrităţile care au pier-
dut alegeri, dă exemplul lui Gheorghe Lazăr, care pierduse şi el tot 
la Sibiu, la începutul acelui veac. „Ardelenii nu-l aflară vrednic de

7  I. Lupaş, op.cit., p. 433.
8 Luceafărul, nr. 5, 1906, p. 110.
9 I. Lupaş, op.cit., p. 434.
10 Ibidem p. 35.
11 Apud I. Lupaş, op.cit., p. 440.
12 I. Lupaş, op.cit., pp. 440-441.
13 Telegraful Român, nr. 20, 1887.
14 Tribuna, Sibiu, nr. 43 şi 47 din 1887.
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episcop, iar regatul României îi ridică azi monument în centrul 
Bucureştilor”15 .
 Profetică asemuire! Tot de la Bucureşti avea să-i vină şi 
lui N. Popea preţuirea şi recunoaşterea. Dacă la Sibiu adversarii 
intrigaţi l-au împiedicat să ocupe scaunul mitropolitan, judecătorii 
imparţiali ai lucrărilor şi meritelor sale naţionale i-au oferit un 
scaun în areopagul culturii naţionale, Academia Română. În 1899 
a fost primit ca membru, iar în primăvara anului 1900 şi-a ţinut 
discursul de recepţie, în prezenţa şi sub preşedinţia regelui Carol I.
Tema discursului de recepţie a fost viaţa şi activitatea mitropoli-
tului Andrei Şaguna, un rezumat al biografiei mitropolitului, 
publicată mai întâi ca „schiţă biografică” în 1873 în „Telegraful 
Român”, apoi ca „biografie” în 1879, la Sibiu, ca cea mai bună 
dintre toate scrierile lui N. Popea, „o carte muncită cu pricepere şi 
rescrisă cu îngrijire”, într-un stil „clar şi vânjos”, cu „orânduirea 
metodică a materialului” şi cu „sentimentul sincer de admiraţie şi 
entuziasm pentru marele dascăl şi ierarh” – spune Lupaş. Cartea 
lui Popea, această biografie de înalt prelat, „a devenit un însemnat 
factor de educaţie naţională” postşaguniană, un stâlp al culturii 
pentru memoria lui Şaguna şi pentru posteritatea sa imediată, pe 
care contemporanii au numit-o „şcoala lui Şaguna”. Discursul de 
recepţie cu acest subiect va rămâne, spune Lupaş, „un monument 
literar, slăvind memoria providenţialului mitropolit Şaguna”, dar 
şi păstrând în amintirea posterităţii „numele de scriitor al epis-
copului Nicolae Popea”16.
 Nicole Iorga, răspunzând la discursul de recepţie al lui 
Lupaş, evocă propriile amintiri şi aprecieri asupra colegului său 
de Academie, N. Popea, provenit din Săcelele de sub Carpaţi, în 
care „mocanii şi-au clădit din piatră trainică roadele agonisinţei 
lor rătăcitoare care e, vara şi iarna, pământul românesc” din Re-
gat. Acesta face parte din generaţia care, în Ardeal, „prin lunga 
jertfă de suflet”, a făcut ca românii de acolo să se simtă „din cea 
dintâi clipă a unirii politice, aşa de deplin una cu noi”. „Barba de 
patriarh” a episcopului N. Popea, continuă N. Iorga în acel discurs 
din 1920, care „s-a ivit impunătoare” în cadrul Academiei, chiar 
înaintea „cărunţatelor dominatoare ale regelui Carol, amintea de 
un bătrân proroc de sat din vremurile vechi, vrăjitor de boli şi gâci-
tor de psaltire”17. 
 Ca discipol al lui Şaguna, N. Popea a fost călăuzit toată 
viaţa de spiritul marelui arhiereu, căruia i-a închinat un pios de 
admiraţie şi jertfă, un cult aproape religios, în care Şaguna era „un 
simbol scump al întregii sale vieţi şi simţiri”, ceva „din idealul 
adevăratei recunoştinţe creştineşti şi al celui mai intim şi mai du-
rabil devotament”, spune Lupaş.
 Explicabil astfel că izbucnea adesea indignat împotriva 
celor care nu-i cinsteau memoria lui Şaguna sau nu preţuiau cu-
viincios opera lui naţională. În „Memorialul Şaguna” din 1889 
semnala „golul cel mare rămas după Şaguna”, rămas neîmpli-
nit şi după 15 ani, şi nu se află unul „care să-l ocupe”. Cât timp 
Şaguna trăia şi conducea afacerile naţionale, spune Popea, „dam 
tot înainte… cu progres în toate. Atunci aveam un centru, un punct 
de gravitaţiune, un razim, un adevărat conducător al nostru cu care 
nu ne încurcam în zăpăceli şi tocmai pentru aceea cauza românilor 
nici n-a suferit cândva vreun naufragiu… ne era fală cu el în frun-
tea noastră, înaintea străinilor şi pretutinderea. Iar astăzi… Quae 
mutation rerum”18. 
 Simţindu-se vizat de aprecierile dure ale vicarului, mi-
tropolitul Miron va face efortul să scape de acest om incomod şi 
să-l îndepărteze de scaunul mitropolitan. În 1889 se iveşte oca-
zia, şi N. Popea este „susţinut” să ocupe scaunul episcopesc de 
la Caransebeş. Avea 63 de ani şi o păstorie în faţă de 19 ani, la 
Caransebeş.
 Pe lângă viaţa profesională, episcopul N. Popea a fost 
prezent şi în viaţa publică, atât în lupta politică naţională, cât şi-n 

cea cu condeiul, ca istoric şi publicist. A luat parte la mişcările 
politice ale românilor ardeleni şi nu oricum, ci ca lider politic. Nu 
s-a temut ca alte înalte feţe bisericeşti de autorităţile austro-un-
gare, nu şi-a ferit cariera în detaşări calculate sau interese proprii 
şi a ieşit la vedere în manifestările naţionale.
 Ca om al cetăţii, era deschis şi hotărât. A participat 
alături de Şaguna la conferinţele naţionale ale Partidului Naţional 
Român. Ca deputat în Dieta de la Sibiu (1863-1864) şi de două 
ori în senatul imperial de la Viena, a luptat cu energie şi temeini-
cie pentru drepturi bisericeşti şi şcolare. A urmat modelul şi pro-
iectul şagunian de conducere cu dibăcie şi cu evidente succese a 
politici româneşti din Ardeal. Popea a rămas consecvent politicii 
activiste, promovată şi de Şaguna, a luptat cu străduinţă ca urmaş 
al lui Şaguna pentru apărarea drepturilor politice şi cetăţeneşti 
ale naţiunii române. A condus ca preşedinte Comitetul Naţional 
Român în 1878-1881, dar s-a dat la o parte când a văzut că ma-
joritatea politicienilor au abandonat direcţia dată de Şaguna şi au 
adoptat pasivitatea.
 Pentru stăpânii maghiari de la Budapesta, N. Popea 
trecea drept un naţionalist periculos, şi de aici i se trage necon-
firmarea lui în funcţia de vicepreşedinte al Astrei, ales în 1886. 
Aceeaşi opoziţie a întâmpinat-o şi în 1889 la alegerea ca episcop 
la Caransebeş, numai că a prevalat interesul mitropolitului Miron 
de a scăpa de presiunea lui la Sibiu, şi guvernul a fost asigurat că 
Popea nu va fi periculos ca episcop.
 Ca publicist şi istoric al Bisericii, Nicolae Popea a pres-
tat o activitate rodnică  şi folositoare. A publicat articole privind 
viaţa bisericească în „Telegraful român”, ani de-a rândul, apoi 
articole de polemică cu sârbii pe tematica ierarhiei române şi a 
autonomiei faţă de biserica sârbească, în germană, în revistele vi-
eneze „Die Zukunft”, „Wanderer” şi „Est un West”.
 În scrierea istoriei bisericeşti îl descoperim pe „omul lu-
minat şi sârguincios”, care a depăşit numeroasele obligaţii admin-
istrative şi birocratice şi s-a adâncit în cercetarea istoriei, în stabili-
rea legăturilor cu trecutul pentru a scoate de acolo învăţămintele 
folositoare prezentului. Contribuţia sa în istoriografia bisericească 
nu poate fi contestată. 
 A început cu articole istorice în 1868, publicate în „Tele-
graful român”, despre „Vechea mitropolie română ortodoxă a 
Transilvaniei şi a părţilor Ungariei”, articole adunate apoi în 1870 
în volum19, stăruind mai mult pe restaurarea mitropoliei române 
prin Andrei Şaguna. Aici a publicat mai multe acte, petiţii, arti-
cole de presă care vizează acea epocă însemnată a istoriei noas-
tre naţionale. Această parte a lucrării are şi valoarea unei mărturii 
personale, ca participant direct al lui N. Popea ca martor ocular, el 
fiind secretarul episcopului Şaguna.
 Autorul crede că vechea mitropolie, în ciuda tuturor 
încercărilor iezuite, n-a murit, a înviat ca pasărea Pheonix din 
propria cenuşă, „şi mai strălucitoare” de cum era, „moartă a fost 
şi a înviat, pierdută s-a aflat, nesocotită, şubredă şi gârbovită de 
suferinţe, iar acum a reîntinerit, plină de viaţă şi putere, destul de 
puternică ca să înfrunte orice atacuri care i se vor aduce”.
 Referindu-se la Unirea cu Roma, N. Popea arată că româ-
nii ortodocşi trecuţi la Unire n-au făcut-o „din îndemnul străinilor 
răuvoitori ai naţiunii române” ci din „interese materiale” şi tocmai 
de aceea „unirea e o operă străină, o plantă exotică plantată în

15 Nicolae Popea, O modestă declaraţiune, Sibiu, 1887, p. 9-11.
16 I. Lupaş, op.cit., p. 450-451.
17  Ibidem, p. 482.
18  Apud I. Lupaş. op.cit., p. 444.
19 N. Popea, Vechea Mitropolie ortodoxă română a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei, 
Sibiu,  1870. Lucrarea are o Introducţiune şi trei părţi: I. Vechea Mitropolie ortodoxă română 
a Transilvaniei, în care prezintă istoria mitropoliei până la Unirea de la 1600 şi urmările ei; II. 
Suprimarea vechii Mitropolii a Transilvaniei, evoluţia după Uniaţie până la ultimele demer-
suri pentru restaurarea Mitropoliei; III. Restaurarea vechii Mitropolii a Transilvaniei, decizia 
imperială, românii şi Congresul sârbesc din 1865, despărţirea de sârbi, legiferarea restaurării şi 
primul congres naţional bisericesc al Mitropoliei Transilvaniei
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pământul nostru naţional”, o „amăgire” a bieţilor români, care au 
ajuns „instrumente oarbe ale intereselor străine nimicitoare de in-
teresele cele adevărate române”, că unirea a fost „o dezbinare a 
fraţilor”, venită de la străini, cu mari pagube pentru naţiune, şi că 
ea, unirea, „nu mai are astăzi nici un sens”20. La o critică adusă 
cărţii de Ioan Micu Moldovan, N. Popea revine asupra Uniaţiei, 
considerând-o „o negaţiune a bisericii noastre”, formală şi 
existând „numai cu stricăciunea bisericii pozitive ortodoxe”21.
 Altfel cartea a fost bine primită şi Sinodul arhidiecezan 
din 1870 a propus să se premieze autorul cu 300 de florini, dar 
acesta refuză, mulţumindu-se cu răsplata morală şi cu recunoştinţa 
Sinodului.
 Pe Şaguna, această carte şi aplecarea autorului spre stu-
diul istoriei bisericeşti l-au făcut să-i încredinţeze lui N. Popea 
toată comoara de acte private şi publice, memoriile proprii, din 
arhiva mitropolitului: „Actele acestea le las în grija ta; fă cu ele, 
cum te va lumina Dumnezeu, şi cum vei afla tu mai bine”22.
 Din această comoară arhivistică, cercetată profund de 
istoricul prelat, au rezultat patru lucrări: 1. Schiţa biografică a 
Ex. sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, baron de Şaguna, 
publicată în „Telegraful Român”, 1873, nr. 54 şi următoarele, 
apoi în broşură separată, 1873, 34 de pagini, imediat după moar-
tea lui Şaguna; 2. Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei baron 
de Şaguna, Sibiu, 1879, 387 pagini, lucrare premiată cu 500 fl. 
de către sinodul sibian în 1879; 3. Cu acelaşi titlu, Discursul de 
recepţie la Academia Română, Bucureşti, 1900, 42 de pagini, şi 
4. Memorialul Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei baron de 
Şaguna sau Luptele naţionale politice ale românilor, 1846-1873, 
tomul I, Sibiu, 1889, XIV - 408 pagini.
 În final, urmând tuşele portretistice ale lui I. Lupaş, 
putem constata că Nicolae Popea a fost un reprezentant tipic al 

preoţilor cărturari din Ardeal, pătruns de duhul altruist evanghelic 
şi cu totul devotat binelui obştesc, o mare forţă morală a vieţii 
naţionale, bisericeşti, culturale şi politice a românilor ardeleni. El 
s-a ridicat prin vrednicie proprie la cele mai înalte trepte sociale 
şi profesionale accesibile atunci celor mai distinşi fii ai Ardealului 
românesc, iar prin stăruinţă şi sacrificiu a devenit deplin folositor 
Bisericii, şcolii, culturii şi istoriografiei bisericeşti a Transilvaniei. 
A dus o viaţă austeră, la el principiul „totul pentru naţiune” a fost 
o realitate ştiinţifică şi impunătoare. Toată agoniseala de-o viaţă a 
dăruit-o pentru scopuri culturale şi filantropice (300.00 coroane 
lăsate episcopiei pe care o slujise).
 Şi-a îndeplinit atât rolul Mariei silitoare, cât şi rolul Mariei 
credincioase şi devotate, atât altarului credinţei, cât şi al culturii, 
iar în Academia Română s-a dovedit un vrednic reprezentant al 
preoţimii şi poporului nostru din Ardeal. A vieţuit ca un pustnic, a 
fost curat ca un sfânt şi darnic ca un împărat! Un „arhiereu vrednic, 
martor al timpului de redeşteptare naţională: om luminat, cinstit şi 
jertfitor, cum ni l-a dat epoca lui Şaguna, bogată în fapte mari şi în 
caractere bărbăteşti”23 – spunea I. Lupaş. Nicolae Iorga, în 1908, la 
dispariţia lui Popea, scria: „Un bătrân dârz, cu sprâncene stufoase 
de pustnic, cu privirile războinice în dosul ochelarilor, cu barba 
lungă de patriarh… Aprins şi neiertător în lucruri de ortodoxie, 
duşman pasionat al «muiaţilor», dispreţuitor de orice politică în 
care s-ar cuprinde tranzacţie cu neamul stăpânitor, compătimitor 
al unei Românii în care străinii, cu limba, cu banul şi puterea lor, 
ţin locul dintâi, stricându-i caracterul de ţară creştină şi drept-
credincioasă…”.

SĂCELELE DE ALTADATA

LA PÂNDĂ LA ”HORA VULTURILOR”
(Sau povestea dansului zăganilor din Ciucaș)

intre multele locuri umblate de veacuri, 
locurile pe care mocanii le îndrăgiseră 
cel mai mult, au fost munții, majestuoa-

sele cetăți ale naturii pe care atât și le apropiaseră 
încât deveniseră parte din viața lor. Pe colinele lor 
își așezaseră stânele, alegorii ale triumfului asupra 
asprimii naturii, dovezi ale înstăpânirii lor pașnice 
asupra acelor locuri. Adesea, își amintea „Chințu” 
(numele de alint al Bunicii), urca la stâne, cu buni-
cii ei : Buna și Moșicu. Unele dintre aceste drumeții 
– cele de primăvară după „urcarea la stâne a oilor” 
– aveau rostul lor, anume să cunoască starea stânei 
(la ieșirea din iarnă) și nevoile ciobanilor. Dar, pe 
lângă astfel de rosturi, mai erau și altele, potrivite tot 
cunoașterii, dar cunoașterii firii, adică a naturii. Din-
tre acestea, obișnuită era „pânda vulturilor”...
 Aici faptele mi se păreau atât de neobișnuite 
încât în mintea mea le asemănasem basmelor, numai 
că Bunica spunea povestea asta chiar ea, cu mare 
„ZĂU”, adică punând parcă zălog cuvântul ei . Spunea că a văzut 
vulturii prinzându-se în „horă” și, pentru ca să poată vedea hora 
vulturilor, Moșicu și Băiata lui veneau dinadins la stână, nu mult 
după Sfântul Gheorghe (23 aprilie), după „urcatul oilor”. Acolo 
sus, așteptau momentul prielnic când – se știa din bătrâni – că 
„hora” urma să aibă loc.
 Legendă sau nu, povestea dansului ritual al „vulturi-

lor” mă fascina și solicitam Bunicii descrierea cât 
mai amănunțită a evenimentului – în mintea mea 
de copil, dincolo de basm, era un adevărat miracol. 
Ceream Bunicii să-mi povestească, să-mi repete și 
repovestească, iar și iar, spectacolul la care asistase 
și care a fost cu siguranță una dintre isprăvile dintre 
cele mai pasionante din toată copilăria ei.
 Pajurele, sau Zăganii, numiți și „Vulturii cu 
barbă”, fac parte din specia Gypaetes barbatus, 
păsări mari, falnice, cu port mândru și cu penaj 
negru-cenuşiu pe spate, întins până la coadă şi pe 
aripi. Pe cap, pe gât și pe pieptul puternic, penele 
sunt gălbui-albicioase. Dar, de departe, caracteristică 
le este „barba” formată din pene negre așezate sub 
cioc. În Ciucaș se afla – până prin 1930 – una din 
cele mai importante colonii de zăgani – nu numai din 
Carpați – ci din toată Europa. Supranumiți și con-
dorii României, ei și-au căpătat de altfel și locul de 
onoare chiar pe stema țării, adică Pajura (însemn he-

raldic), pasărea simbol a Țării Românești.
 Dar soarta n-a fost prielnică păsării, fiind vânată ex-
cesiv de niște vânători năsăbuiți. „Pajura națională” a fost ast-
fel extreminată cu bună știință, printr-o campanie „oficială” de 
vânătoare între anii 1934-37. Motivul era de-a dreptul halucinant: 
se afirma că din cauza acestor mari păsări răpitoare dispăreau... 
caprele negre!

D

20 Apud pr. Vasile Secrieru, Episcopul Nicolae Popea – un mare apărător al românilor 
ortodocşi din Transilvania, în…..
21  I. Lupaş, op.cit., p. 450.
22  Idem.
23  Ibidem, p. 451 şi 481.

Gypaetus barbatus - „Zăgan”
(imagine de pe internet)
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 Dar să revin la hora zăganilor, așa cum mi-a povestit-o 
Bunica.
 Totul se petrecea pe un loc bine ales, mereu același, unde, 
probabil din timpuri imemoriale, zăganii își dădeau „întâlnire”, 
urmând un rit fascinant. Era adunarea lor de primăvară – mo-
mentul magic al formării perechilor pentru cuibărit. Se afla locul 
acesta ales de păsări, undeva, dincolo de Muntele Roșu, cam ca la 
un ceas de mers de la stână, chiar sub buza crestei Gropșoarelor 
(un adevărat Zauerberg în variantã pastoralã). Acolo se deschi-
dea un mic plai, un luminiș în jnepeniș, o platformă în stâncă, 
neobișnuit de lină, aproape neîncliată, încoronată de un brâu larg 
de arbuști. Tupilați în ascunziș de taină în mijlocul arboretului, 
Moșicu, Bunica și Chințica (Băiata lor) pândeau cu răbdare locul, 
în mare liniște.
 Era poiana din munte în care la date anumite se adu-
nau zăganii. Pe tăpșanul acela de nici nu gândeai că-i vrăjit, 
veneau an de an vreo 10-12 păsări – stârnite de instinct, ieșite 
din ascunzișurile dintre stâncile prăpăstioase ale Zăganului și 
Gropșoarelor, locuri  cunoscute unde își aveau cuiburile falnicii 
vulturi.
 Diminețile, în zori, când aburul abia se ridica peste 
munte din roua nopții, enorme umbre traversau în zbor ceața. 
Parcă cercetând liniștea locului, primul zăgan plana prudent, dând 
ocol locului în cercuri care se tot îngustau până ce ateriza ușor 
săltat pe mica platformă. Parcă prinzând curaj, alte păsări ieșeau 
din „norul” târâtor iscat de primele raze de soare, împrăștiind sub 
aripi curcubeele aurorii.
 Păsările, la început părând uriașe, coborau aproape fan-
tomatic, una după alta. Prin ceață, imaginile se reflectau mărite – 
poate miturile cu uriași din partea locului să se fi născut și datorită 

acestui fenomen natural de mărire a proiecțiilor ființelor și obiec-
telor, datorită picăturilor din aburii de rouă – adevărate mici lupe 
suspendate. Parcă știindu-și locul, zăganii se așezau într-o ordine 
a vecinătăților, mereu păstrată. Până la urmă, formau un cerc în 
liniștea întreruptă din când în când de câte un scurt croncănit care 
treptat, reluat de fiecare vultur, devenea ritmic, ascultând parcă de 
o muzică interioară.
 Falnici, pășeau măsurat, cu scurte întreruperi, bătând din 
aripi la răstimp. După ce împlineau un cerc întreg, câte o pasăre 
ieșea în mijlocul horei, înclinând capul, ca un salut adresat dan-
satorilor. Cercul reîncepea să se deplaseze, în timp ce pasărea din 
mijloc părea să bată pasul pe loc, învârtindu-se tot timpul cât dura 
o nouă rotire întreagă a horei.
 Descrierea făcută de mine acestui ritual de împerechere 
poate să nu corespundă unui studiu științific – este doar o reme-
morare din poveștile Bunicii. Însă este fapt cunoscut, observat și 
descris de cercetători, conduse de instinct, unele specii de păsări 
practică asemenea ritualuri. Uneori, la alte zburătoare au fost ob-
servate „dansuri” și mai elaborate. După părerea mea, nefiind un 
rit singular cel observat, cred cu tărie că hora rituală a zăganilor a 
existat cu adevărat pe vremea când aceștia brăzdau nestingheriți 
cerul.
 Bunica, însă, credea chiar că de la hora asta păsărească 
s-au inspirat oamenii! Faptul că dansul popular a fost numit 
„horă”, deci cuvânt cu origine slavă, însemnând „munte”, pentru 
ea era o confirmare. Mai mult, cuvântul în sine era, după părerea 
ei, rămas de la daci, care „horeau” încă înainte de venirea slavilor.
 - Din ce munți au coborît slavii ca să ne învețe pe noi cum 
să ne numim dansurile și munții? exclama Bunica, precizându-și 
gândul: la orizontul stepelor sunt doar gorgane, nu munți!...

 La Satulung, serile sfârșitului de august erau calde – cu 
tot vântul blând și răcoros venit dinspre munte.
 Era totodată și sfârșitul vacanței de vară a anului 1949, 
ultima mea vacanță petrecută la Satulung, la Bunica, aici, în casa 
străbunicilor. Bunica era parcă mai bătrână, mai purtată de gân-
duri. Griji apăsătoare îi împovărau bătrânețea. Se sfârșea nu nu-
mai vacanța mea ci și timpul ce-l mai avea ea de stat în vechea 
casă. Din toamnă, Bunica, cu pensia ei prea mică, va trebui să 
locuiască – nu departe, și totuși foarte departe – în Brașov, la fiul 
său Nicolae, inginer – fost constructor de avioane - de nevoie an-
gajat acum la fabrica „Sovrom” Tractorul.
 În vremuri tulburi, visătorii și bătrânii sunt cei mai 
pedepsiți. De fapt, bătrânii sunt cei mai împătimiți dintre visători, 
nostalgici, retrăindu-și în sine secvențe din trecut. Și Bunica își 
trăia din plin visele, uneori cu glas tare, fie că o asculta cineva, fie 
că doar se auzea pe ea însăși – de fapt tot o „voce” din trecut.
 Deci, în serile cele de august, așezați pe comodele balan-
soare din micul ceardac al bătrânei case, ascultam vocea aproape 
șoptită a Bunicii. Târziu, la înnoptare, cerul adesea senin, se um-
plea de stele, părând nestemate neschimbate de când lumea-i 
lume. Astfel timpul nu mai avea zăgazuri, înțepenea de fapt în 
clipa prelungă cât noaptea noastră de amintiri. „Lust wil euwig-
keit” șoptea uneori Bunica, o cugetare nitsche-ană.
 - Azi, precum vezi, nu găsești oi și nici clăci ale lânii prin 
sat; atunci, în anii copilăriei mele, în satele mocănești ocupația 
multora era legată nemijlocit de creșterea oilor.
 Îmi era destul de greu să înțeleg cum întreaga comuni-
tatea sătească funcționa în ritmul anului pastoral și al tradițiilor 
legate de oierit. Înțelegeam în felul meu relatările Bunicii. Față de 
„lupta de clasă” propăvăduită de „partid”, relațiile dintre săteni de-
curgeau în acel trecut povestit, cel mai adesea pașnic. Ele se bazau 
esențialmente pe interesul reciproc, pe interdependența diverselor 

categorii sociale. Astfel, proprietarii de de oi își încredințau tur-
mele – uneori de mii de capete – bacilor, meseriași pricepuți în 
oierit, dar și buni cunoscători ai oamenilor. Angajați de proprietari 
să le poarte turmele în migrațiile sezoniere de la stâne la iernat și 
înapoi, bacii trebuiau să fie nu numai buni cunoscători în ale oieri-
tului ci și psihologi ca să poată angaja ciobani pricepuți. Tot ei tre-
buiau să fie buni organizatori ai vieții în pustnicia munților sau în 
saivanele departe de casă. Muncitori și cumpătați, impunându-se 
prin exemplul lor tinerilor, dar și mai vârstinicilor ciobani, ei știau 
să evite pagubele din turme și să aducă spor și câștig celui care-l 
angajase.
 „Flerul”, dar mai cu seamă experiența de viață căpătată în 
ani de muncă, erau calitățile esențiale care le permiteau să facă față 
precarității existenței din comunitățile izolate de la stâne, acolo 
unde numai  autoritatea patriarhală a baciului se putea impune.
 Când încrederea dintre proprietar, baci și ciobani era 
totală, comunitatea funcționa în armonie, spre bunăstarea tuturor.
 Erau aceste amintiri ale Bunicii, adevărate lecții de viață și 
permanentă reflecție asupra schimbării lumii.
 Reveneau adesea în „mărturisirile povestite” - cum le spu-
nea Bunica poveștilor - și amintiri nostalgice despre viața calmă, 
patriarhală, de la sfârșit de veac IX, dar și câteva rare momente de 
„animație” de pe ulițele satului de altă dată.
 Din galeria personajelor „pitorești” ale satului, un pro-
tagonist aproape nelipsit o bună vreme din peisajul rural, a fost 
dogarul satului – un anume Janoș, se pare bun prieten cu paharul. 
Acumulase atâta năduf bietul om, probabil din pricina reproșurilor 
consătenilor, încât în drumul său spre casă se recomanda printr-
o litanie repetată obsesiv: „Janoș dogaru’, porcu’ și măgaru’ !”  
autoflagelându-se.

Dr. Sorin Vintilă Nicolaescu - Olanda

OAMENI ȘI VREMURI APUSE…
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m străbătut în lung și-n lat
Pământul țării noastre dragi
Și am văzut palate vechi și case din chirpici și vile
Dar n-am văzut asemănare 
Cu casa noastră părintească.

Cu chipul ei medieval, c-o poartă fără de sfârșit,
Cu geamuri mici și cu obloane
Și cu-n pridvor privind spre soare,
Păreau toate să vorbească în casa noastră părintească.

Din curtea mică, pardosită cu lespede și piatră de râu,
Treceai pe scări direct în tindă,
Unde găseai la Răsărit
Icoana Maicii Prea Curate,
Tezaur de adânci trăiri
Din casa noastră părintească.

Îmi amintesc copilăria cu anii ei de neuitat
Când mama, tata și cei frați
Priveau la candela aprinsă
Ce ne dădea la toți lumină
În suflet și în conștiință
Acolo-n casa părintească.

Te revăd, măicuță dragă,
Cum ne-alintai și dezmierdai.
Îmi amintesc cum, în războiul de țesut,
Manevrai cu dibăcie suveica
Și-ți ștergeai sudoarea de pe frunte
Ca, mai apoi, să-ți iei scurteica .

Te revăd, măicuța mea,
Cum munceai din zori și până-n noapte
Cu spor pentru al nostru viitor
Acolo-n casa părintească, 
În casa noastră părintească.

Acolo aș vrea eu să trăiesc
Acum, la adânci bătrânețe,
Să uit de griji și de nevoi, 
De cei plecați și de tristețe.
Și să privesc la ce-a rămas
Din tot ce-a fost odinioară,
Pășind agale, lăcrimând și suspinând
Că nu-i nimic să mai vorbească
În casa noastră părintească.

Prof. Victor Carpin

CASA PĂRINTEASCĂ

A

Casă veche mocănească

PAROHIA TURCHEȘ II

Istoricul comunităţii parohiale 
Parohia Turcheș II face parte din Protopopiatul Săcele, 
fiind una din parohiile municipiului Săcele, oraș care 

reuneşte azi patru din localitățile pomenite drept „septem villae” 
în latineşte, „hetfalu” în maghiară sau „Siebendorfer” în germană, 
ce au devenit mai nou cartiere: Baciu, Turcheş , Cernatu, Satulung. 
Este o zona multiculturală, unde tradiţiile românilor, maghia-
rilor (ceangăi) şi saşilor se împletesc armonios.
 Descoperirile arheologice demonstrează că satele 
săcelene au fost locuite încă din cele mai vechi timpuri1. Sunt 
numeroase dovezile arheologice care atestă acest lucru, spre e-
xemplu din Turcheș provine o monedă de bronz de la Domiţian 
(81- 96 d.Hr.). Aceasta a fost la Muzeul din Sf. Gheorghe, dar a 
dispărut în 1944 în cursul războiului2.
 Primele menţiuni documentare referitoare la satele 
săcelene apar în secolul al XIV-lea. Cronologic, primul izvor is-
toric este documentul din 16 mai 1366, când, printr-un privilegiu, 
Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, dăruieşte comitelui Stanislau 
şi urmaşilor săi „nişte posesiuni numite Satulung (Huzyufalu), 
Cernatu (Charnadfalua), Turcheş (Turchfalua) şi Slon (Zlanfa-
lua), avute şi aşezate între două râuri, numite Timiş (Temes) şi 
Tărlung (Tortlont), în provincia Braşovului…”. 
 Originea denumirii ”Săcele” îşi are, cel mai probabil, 
rădăcinile în cuvântul “sătucele“, trecut  prin formele „săticele”- 
„sătcele“, aşa cum afirmă Nicolae Iorga. Pentru denumirea 
„Turcheş”, se pot reţine două păreri: o primă părere susține că 

acest nume este slavo român, însemnând „o apă cu păstrăvi” în 
timp ce alta, care presupune originea pecenego-cumană a denu-
mirii, spune că aceasta ar avea semnificaţia „satul Turcu”3.
 B. Istoricul bisericii parohiale
 Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, numită 
și „biserica nouă”, a fost zidită în anul 1866. Actul găsit în globul 
de fier de sub crucea de pe cupola bisericii istorisește astfel: „S-
au luminat mințile unor oameni care văzând desime între suflete 
la sânta biserică veche din Turcheș […] și au pus de gând ca să 
înceapă să mai facă o sfântă biserică”. Astfel, în luna aprilie 1855 
s-a pus piatra de temelie a acestei biserici în prezența preoților  
ce păstoreau aici. Lucrările au fost începute în luna martie 1865, 
fiind tocmite pentru suma de 15.000 de florini. Până la data de 13 
septembrie a aceluiași an biserica era aproape terminată în roșu. 
După ce i-au pus și două rânduri de tablă, într-o zi de luni, fiind 
timp ploios, meșterii și lucrătorii nu au mai lucrat. Conducătorul 
lucrărilor a venit la biserică, a inspectat-o, iar în momentul în care 
a ieșit afară s-a dărâmat toată biserica, rămânând numai chena-
rul ușii din față. Credincioșii parohiei nu au deznădăjduit însă, ci 
s-au hotărât să înceapă din nou lucrarea, văzând în această întâm-
plare iubirea lui Dumnezeu, deoarece dacă nu era ploaia care să-i

A.

1 Ștefan Casapu, Istoria satelor săcelene din cele mai vechi timpuri până în secolul XIII,  în 
revista Plaiuri Săcelene, Anul XXVII, Trimestrul I, 2014, nr. 79, p. 3
2 Archaeological Repertory of Romania Archive Of The Vasile Parvan Institute Of Archaeol-
ogy - Site Location Index, page 11, Turcheş, jud. Braşov http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar.
index/sel.asp?nr=11&Lang=EN&NrSel=0&IDRap=1844#Lk1844
3 Horia Bârsan, Note de istorie a Săcelelui în Municipiul Săcele – ghid turistic, 2011, p.8-9
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îndepărteze pe cei 30-40 de lucrători ce erau acolo în timpul 
lucrării, ar fi murit foarte mulți dintre ei. Astfel, în ziua de 30 iulie 
1866, în prezența preoților, a fost așezată și crucea de pe cupola 
bisericii. Biserica a fost sfințită de Sfântul Andrei Șaguna în anul 
1872, când toate lucrările erau terminate.
 În anul 1936 a fost adăugat cafasul și s-au executat 
lucrări de renovare precum: mozaicul de plăci alb-negru, stranele 
din stejar sculptat, realizate de sculptorul Ioan Benedek din 
Brașov, scara metalică a cafasului precum și zidul din fața biseri-
cii și cel din partea de nord a cimitirului.
 Arhitectura. Biserica este construită din piatră și 
cărămidă, în stil bizantin, cu elemente romanice și orientale, cu 
plan în cruce greacă, având absida altarului semicirculară, iar 
absidele laterale de formă dreptunghiulară, cu ferestre de mari 
dimensiuni, asemănătoare cu cele ale sinagogilor iudaice. Zidu-
rile sunt susținute de opt stâlpi (contraforți) de formă hexagonală, 
asemănători minaretelor. Biserica are o înălțime de 24 de me-
tri, iar cupola centrală are o deschidere interioară de opt metri. 
Clopotnița, sub arcada căreia se află poarta de intrare în biserică 
și în cimitir, a fost construită separat, în anul 1919, de către 
negustorul Bucur Bunescu, care a și înzestrat-o cu un clopot nou, 
întrucât cel vechi fusese confiscat de stăpânirea maghiară în sco-
puri militare.
 Pictura. Deoarece, din cauza greutăților materiale, bi-
serica a rămas inițial nepictată, prin jertfelnicia aceluiași Bucur 
Bunescu, nepot al primului ctitor, au fost începute lucrările de 
pictură în vara anului 1935, de către pictorul Iosif Keber din 
București cu un colectiv de pictori printre care Gheorghe Her-
meneanu și Constantin Nițulescu. Pictura a fost terminată în anul 
1936, fiind executată în ulei mat, în stil bizantin, compusă din 
scene nou-testamentare de proporții mari.
 Iconostasul este din lemn, cu sculpturi aplicate, executat 
de sculptorul Florescu din București, aurit și pictat de Iosif Keber 
și colectivul său.
 Pictura a fost sfințită de către arhiereul vicar Teodor 
Scorobeț în data de 4 octombrie 1948.
 Obiecte vechi de cult. Se păstrează un set de sfinte vase 
din argint donate de arhimandritul Ghenadie Pârvulescu de la 
mânăstirea Sinaia în anul 1867. Sf. Potir are pe pahar trei me-
dalioane: Iisus Hristos, Maica Domnului și Sf. Ioan Botezătorul, 
iar pe picior sunt medalioanele celor patru evangheliști. Sfântul 
Disc are gravat Pruncul între doi îngeri și inscripția „Ca uo oae 
spre junghiere s-au adus și ca un mel nevinovat, așa nu-și des-
chide gura sa, iar neamul lui cine-l va spune ”. În patrimoniul 
bisericii se află și o Sf. Evanghelie din anul 1859 cu coperte din 
catifea roșie și cu medalioane de argint, textul fiind scris în limba 
română cu caractere chirilice.
 Şirul preoţilor parohi: pr. Ioan Odor, fiul pr. Alexandru 
Odor, cu studii superioare, slujitor între anii 1866-1877; pr. Ioan 
Pascu între anii 1866-1910; pr. Nicolae Soiu, trimis de mitropoli-
tul Andrei Șaguna, a păstorit între anii 1866-1916 împreună cu 
cei de mai sus, prin rotație, la cele două biserici din Turcheș; pr. 
Ioan Pascu – fiul, care a servit înainte ce învățător, slujind ca pre-

ot între anii 1910-1929; 
pr. Daniil Purcăroiu, de 
numele căruia se leagă 
fructuoase realizări, care 
a slujit acest altar con-
comitent cu  cel al biseri-
cii vechi, între anii 1930-
1947, formând o singură 
unitate administrativă; 
pr. Virgil Dancu între anii 
1947-1949; pr. Alexe An-
timir, fiu al parohiei, venit 
aici din eparhia Aradului 
și în timpul căruia s-a 
desființat parohia pe mo-
tiv că nu se poate susține 
cu mijloace proprii. A slu-
jit între 1947-1955, la 26 
octombrie transferându-
se în orașul Predeal; pr. 
Petru Balint care a venit la 1 martie 1956 ca preot extra-bugetar și 
a reușit să reînființeze parohia, fiind slujitor al ei până în 1989, tot 
el construind și casa parohială între anii 1960-1968, aceasta fiind 
renovată integral în 2014-2015; pr. Remus Faust între anii 1990-
2014 și pr. Mihail Iustin Mitrea – din anul 2014.
 C. Cimitirul a fost înființat odată cu ridicarea biseri-
cii, având aproximativ 100 de morminte. În anul 2014 au început 
demersurile pentru extinderea lui, în acest sens fiind cumpărată 
grădina din imediata vecinătate. Tot în anul 2014 au fost finalizate 
și lucrările de construcție ale casei reci.
 D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut
 Dat fiind faptul că preoții slujitori ai acestei parohii slu-
jeau prin rotație și la biserica veche din Turcheș, aceștia au fost 
mereu implicați în susținerea culturii românești prin activitatea pe 
care o desfășurau la „școala de cetire” de lângă biserica veche.
 E. Profilul actual al parohiei
 Parohia cuprinde astăzi un număr aproximativ de 180 de 
familii și se implică frecvent în ajutorarea celor nevoiași.
Adresa: Str. Cerbului nr. 33 (biserica); Str. 7 Izvoare nr.10 (oficiul 
parohial), Săcele, jud. Brașov
Hramul: Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
Telefon: 0268 514 851 / 0761 784 449

Pr. Mihai Iustin Mitrea

Bibliografie:
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mentelor medivale din Transilvania, Editura Andreiana, Sibiu

IN MEMORIAM
ÎNCĂ UN SENIOR NE-A PĂRĂSIT...

fârșitul acestei primăveri capricioase ne-a adus încă o 
veste tristă. Ne-a părăsit, la aproape 74 de ani, un prie-
ten și un sprijinitor de nădejde al asociației ”Izvorul” 

– domnul inginer Virgil Munteanu. Deși era mai bine cunoscut în 
Râșnov, unde ani la rând a condus destinele industriei chimice din 
localitate, chemarea locurilor natale i-a îndrumat mereu pașii spre 

Săcele, unde venea cu drag să-și întâlnească prietenii și rădăcinile.
 S-a născut la Turcheș, în 19 noiembrie 1942, a urmat școala 
gimnazială tot acolo și cursurile liceului Andrei Șaguna, din Brașov, 
pentru ca, mai apoi, să termine Facultatea de Chimie din Timișoara.
 A fost repartizat, ca proaspăt stagiar, la Râșnov, în 
1966, unde parcurge toate treptele ierarhiei profesionale,

S
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ajungând să ocupe funcția de director timp de 
15 ani, între anii 1976-1991. Între 1995-2001 
și apoi între 2010-2011, a fost director la o 
firmă din domeniul chimiei la Lima, în Peru.
 Pe lângă împlinirea profesională, a 
avut prilejul să se remarce și în domeniul ar-
tistic, talentul său în interpretarea cântecelor 
populare, canțonetelor și romanțelor, fiind 
unanim recunoscut atât de prieteni cât și de 
profesioniști în domeniu. 

 A rămas în amintirea celor care l-au 
cunoscut ca un profesionist desăvârșit, ca un 
bun conducător, iar în inima prietenilor ca 
un companion fără egal, un adevărat suflet 
al întâlnirilor prietenești ale celor din Săcele, 
Cristian, Râșnov , Brașov, pe care îi încânta 
cu vocea sa, dar și cu îndrumările născute din 
bogata sa experiență de viață.
 Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 Redacția ”Plaiuri Săcelene”

 Conducerea Asociației Cultural-Sportive ”Izvorul”, alături de membrii acesteia, aduce un ultim omagiu celui care 
a fost Bebe Băncilă, membru devotat al ”Izvorului”. Domnul Băncilă a stat mereu alături de asociația noastră, a participat 
la toate acțiunile acesteia și a contribuit la buna desfășurare și reușita acestora. I-a plăcut să colaboreze cu prietenii de la 
”Izvorul”, a activat alături de aceștia și s-a simțit ca într-o mare familie săceleană pe care a iubit-o și respectat-o. Pentru 
toate acestea, domnul Băncilă va rămâne veșnic în inimile celor care l-au cunoscut și apreciat pentru multele sale calități 
omenești.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

JUBILEU

UN SECOL DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

ici bine că s-a încheiat războiul balcanic din anii 1912-
1913, în care România a luptat împotriva Bulgariei, că 
nori negri aducători de război se strâng deasupra Eu-

ropei. În urma atentatului de la Sarajevo, din 28-VI-1914, se 
declanșează primul război mondial care va cuprinde întreaga 
Europă, dar și alte state de pe alte continente.
 Datorită regelui Carol I și a succesorului său Ferdinand, 
împreună cu guvernul și parlamentul de atunci, s-a reușit ca Româ-
nia să fie neutră în primii doi ani de război. Dar în 4-VIII-1916, 
România face tratat de alianță cu Anglia, Franța, Italia și Rusia 
ca partener egal în relațiile pe linie militară. Tratatul recunoștea 
inviolabilitatea frontierelor de la 1-VIII-1914 și dreptul României 
de a reintegra în teritoriul național Transilvania, Banatul, Crișana, 
Maramureșul, Bucovina și Basarabia, provincii istorice aflate sub 
dominația Austro-Ungariei și a Rusiei. Concomitent, tratatul ga-
ranta României un loc de partener egal la conferința de pace.
 În convenția militară se prevedea intrarea armatei 
române în război până în 15-VIII-1916. Între 4-VIII-1916 și 
14-VIII-1916 s-au facut mobilizări de 1,2 milioane de oameni, 
echivalând cu 15% din populația țării. Au fost create patru armate 
formate din infanterie, artilerie, cavalerie și grăniceri.
 În noaptea de 15-VIII-1916, armatele române pătrund în 
Transilvania prin 18 puncte de graniță. În aceeași noapte, Româ-
nia declară război Austro-Ungariei prin transmiterea unei tele-
grame către Viena, precizând că face acest pas, determinată de 
necesitatea înfăptuirii unității sale naționale.
 Cele mai grele lupte s-au dat la podul Jiului, Rucăr-Bran, 
Predeal, Bratocea, Tabla Buții și Oituz. Cel dintâi soldat care a mu-
rit pe front a fost sublocotenentul Poenaru în zona Rucăr-Bran. În 
numai câteva zile, armata română a eliberat o mare zonă cuprinsă 
între Orșova, Sibiu și Miercurea Ciuc, unde a fost întâmpinată cu 
bucurie de către populația română. Dar din cauza nerespectarii 
obligațiilor pe care puterile Antantei și le asumaseră în Convenția 
militară din 4-VIII-1916 de la București, armatele române au tre-
buit să facă față singure pe două fronturi, unul împotriva armatei 
austro-ungare și altul împotriva armatei germane și cea bulgară. 
Astfel, în 28-XI-1916, trei armate germane au declanșat atacul 
asupra Bucureștiului, iar pe 27-XII-1916 se instalează în capitala 

României regimul de ocupație al Puterior Centrale.
 Cu prețul a mii de morți și răniți, armata română reușește 
să oprească ofensiva armatelor centrale pe linia frontului Focșani 
– Nămoloasa - Galați până în ianuarie 1917, după care începe 
reorganizarea armatei. Capitala se mută pentru un timp de la 
București la Iași. Bilanțul campaniei din 1916 a fost dezastruos. 
Armata română a avut circa 150.000 de morți și tot atâți răniți, iar 
peste 100.000 au rămas prizonieri în mâinile inamicului. În cinci 
luni pierduserăm moralul și avântul, dar și trei sferturi din țară, 
precum și petrolul, vitele și depozitele de cereale.
 Din ianuarie și până la finele primăverii anului 1917, ar-
mata română a început să se organizeze din nou. Armata a II-a, 
formată din șase divizii, a deschis frontul între Oituz și Cașin, iar 
armata întâi, formată din nouă divizii, a fost dislocată în nordul 
Moldovei pentru a ține piept rușilor. După ce au început revoluția 
din 1917, care a culminat cu arestarea țarului și a familiei aces-
tuia, soldații și ofițerii ruși au început să dezerteze și să se alieze 
cu armatele austro-ungare și germane pentru a ne distruge.
 Primul semn că Rusia ne va trăda a fost la Turtucaia, unde 
a stat deoparte și nu a mai recunoscut tratatul de la București, pri-
vind cum armatele Puterilor Centrale ne măcelăresc. Singura țară, 
care a semnat tratatul din 4-VII-1916 și a trimis soldații ei să lupte 
alături de armata română, a fost Franța. Au urmat sângeroasele 
lupte de la Mărăști, Mărășești și Oituz, unde ieșim victorioși prin 
înfrângerea armatei germane condusă de generalul Mackensen. 
După terminarea luptelor, armata română a trebuit să lupte până 
în februarie 1918 cu bandele de dezertori din armata rusă, care 
atacau prin toată zona Moldovei.
 Deși victorioasă, România a fost nevoită să înceapă tra-
tativele de pace cu dușmanul, adică cu Puterile Centrale și Rusia. 
Cu o brutalitate fără precedent în istoria lumii, inamicul ne-a im-
pus cu genunchiul pe piept și cuțitul în mână să semnăm pacea 
de la București, din martie 1918. România urma să fie împărțită 
între Austria, Rusia și Bulgaria. Acest lucru nu apucă să se 
îndeplinească pentru că pe 11-XI-1918 se semnează Tratatul de 
pace între Puterile Centrale și Antanta, în afară de Rusia.
 În acest razboi, România a avut circa un milion de soldați 
morți și răniți în afară de prizonieri. Chiar dacă nu au murit toți
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soldații în luptă, ei au murit din cauza tifosului exantematic, boală 
contagioasă care decima armata română. Nu se cunoaște numărul 
morților civili din acest război. La mobilizările din război au par-
ticipat bărbați între 20 și 42 de ani.
 Dar războiul pentru armata română nu s-a încheiat odată 
cu pacea de la Paris. Ea a fost nevoită să lupte cu armata maghiară, 
care ne-a atacat de câteva ori, nerecunoscând pacea de la Paris. 
Dar toate șicanele armatei maghiare se termină odată cu intrarea 
trupelor române în Budapesta pe 4-VIII-1919 și cu semnarea tra-
tatului de la Trianom din 4-VI-1920.
 Și astfel, România, din țară învinsă la pacea din martie 
1918 de la București, a fost recunoscută ca țară învingătoare la 
tratatul de pace de la Paris, și nu în ultimul rând, la convenția de 
la Lausanne din 1923.

Dorin Ghișoiu

P.S. În cimitirul frumoasei biserici „Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Satulung, Săcele, se află o troiță ridicată pe la anul 1926 
în memoria a doi soldați bucovineni, pe nume Dumitru și Ioan, 
care au dezertat din armata austro-ungară în 1916, refuzând să 
lupte împotriva soldaților români. Ei au fost puși să-și sape sin-
guri groapa, iar apoi au fost împușcați pe deal deasupra caselor de 
pe Valea Largă, mai precis pe „Coasta lui Ioniță”. În 1926 au fost 
dezgropați prin grija prea vrednicului de amintire părinte Zenovie 
Popovici cu oamenii din parohie și mutați în cimitir, unde li s-a 
ridicat respectiva troiță. Tot pe această troiță stă aplicată o piatră 
de marmură cu soldații din parohie morți în cele două războaie 
mondiale.
     Datele calendaristice pe care le-am prezentat în acest articol 
sunt scrise după calendarul Iulian, știind că Romania a aderat la 
calendarul Gregorian sau cel nou la data de 1-X-1924.

DOAMNA GELUȚA CATANĂ – AMINTIRE CU MOCANI

unt fiica lui Gheorghe și a Mariei Măsaru, tata născut în 
1893, mama în 1889. S-au căsătorit în 1920, căsătorie 
care a durat 67 de ani. Viața lor nu a fost o viață ca o 

grădină cu flori, ci una cu urcușuri și coborâșuri. Inițial au deschis 
un atelier de croitorie, tata fiind croitor, dar și cu ceva școală în 
timpul austro-ungarilor. În atelierul tatălui se lucrau de toate, de 
la rochii de seară la haine îmblănite, cu 
ucenici, cu lucrători. Mama lucra alături 
de lucrători, de noi, copiii, ocupându-se 
o servitoare, Susănica. La un moment 
dat, din cauza concurenței, tata făcea 
costumul cu 400 de lei, iar Băilă cu 200 
de lei, au trebuit să închidă atelierul și să 
se angajeze la două magazine evreiești, 
în Brașov, pe strada Porții, unde făceau 
lucruri de serie. 
 Însă mocanii noștri nu purtau 
haine de serie, ci numai de comandă, iar 
părinții, oameni întreprinzători ca toți 
mocanii, și-au început din nou propria 
afacere, cum se zice acum. Astfel, în anul 
1938, au cumpărat casa bunicii de Sub - 
Obrej, care avea și piuă și s-au apucat de 
făcut stofe. Acolo, pentru noi copiii, era 
un colț de rai. La început, noi fetițele, 
eram două surori, am cam suferit, că era 
destul de departe casa, peste câmp, și trebuia să mergem și la 
școală, dar ne-am obișnuit repede.
 Ce era piua la care lucrau părinții? Orice stofă de lână, 
indiferent că era la fabrică, de serie, sau țărănească trebuia dată la 

piuă. Noi aveam o piuă țărănească, în care lucra în 
special mama. O șuviță de apă din Tărlung era luată 
la piuă și la moară. Pe vremea aceea, Săcelele era de-a dreptul 
o industrie casnică. Se apropia războiul, era lipsă de stofă, toate 
mocancele lucrau stofă. În două și patru ițe. Lucruri foarte fru-
moase. Stofele mergeau apoi la Brașov, la București, la Ploiești, 

la Galați. Până să fie vândute, stofele as-
tea ajungeau mai întâi la piuă. Aici era 
muncă grea. Stofa era băgată în piuă, iar 
din două în două ore, zi și noapte, trebuia 
să fie descurcată lâna, că altfel se rupea. 
Era uscată, și apoi era pusă la teasc, la 
presă. Noi aveam punct de colectare pe 
strada Castelului, la numărul 45, și aco-
lo veneau, în special, oameni din Țara 
Făgărașului, care aduceau stofe pentru 
a fi lucrate de părinții mei. O dată pe 
săptămână primeau stofele, le prelucrau 
și apoi săptămâna viitoare sau peste două 
săptămâni le duceau înapoi. Pe lângă 
piuă, părinții aveau evident și gospodărie, 
oi, vaci, porci, găini. 
  Aceasta a durat până în 1947, 
când a început coșmarul. Trecuți pe lista 
chiaburilor..., de aici nu vreau să vă mai 
povestesc, ci doar să amintesc vorbele 

lui Creangă: ” Doamne, bine mai era pe atunci, că și părinții și 
frații mi-erau sănătoși...și toate mergeau după pofta inimii mele”.

A consemnat Mădălin Iacob

S

D-na Catană (prima din dreapta jos), împreună cu 
d-na Maria Bobeș și domnii Valeriu Median și Dan Median

• Cultura
OAMENI DE SEAMĂ AI CULTURII ROMÂNEȘTI

SCULPTORUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI (1876-1957)
”A vedea în depărtare este ceva, 
însă a ajunge acolo este cu totul altceva”

n sat de la poalele Carpaților, înconjurat de înălțimile 
domoale ale dealurilor împădurite, la câțiva kilometri de 
fosta graniță a Imperiului Habsburgic; este vorba des-

pre Hobița, unde s-a născut, la 19 februarie 1876, cel ce avea să 
devină un geniu al sculpturii românești - Constantin Brâncuși.
 Dar, între români nu au fost granițe; peste crestele Vâl-
canilor, pe un podiș ca un șes de pădure, s-au adunat întruna cio-

banii cu oile lor în drumurile transhumante străvechi. S-au adunat 
în nedeile care sărbătoreau plecarea oilor la munte, măsuratul 
laptelui și tot felul de datini, s-au prins în petreceri, s-au încuscrit.
 Hobița datează, după documentele existente, de prin 
1560; este un luminiș în păduri dese, sat de răzeși de pe moșiile 
Tismanei, sat de păstori înfrățiți de secole cu cerul, cu munții, cu 
apele, cu pădurile și drumurile. Sat de meșteșugari și cioplitori în
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lemn, care și-au durat din ”lemn de foc” gospodăriile risipite pe 
coama dealurilor, de-a lungul apelor ce se coboară din stâncă. Și-
au cioplit pe încetul și firea și gândul către înseilarea de frumuseți 
fără de seamăn ale întregii lor existențe, de la înțelepciunea vor-
belor de duh, la cea a basmelor și legendelor, a cântecelor, la jo-
curi și țesături.
 Brâncușenii sunt neamuri vechi, mărunți la statură, mai 
toți cioplitori, dulgheri. Un străbun al sculptorului a ridicat în sat 
o biserică, cioplind-o cu barda. Tatăl său avusese zece copii, iar 
Constantin era al cincilea. Rămas orfan de tată la doar nouă ani, 
Constantin avea să ducă viața tuturor copiilor din partea locului: 
să pornească de timpuriu cu vitele la păscut în zăvoi; doar că el 
se apucă să culeagă pietre de râu alese după formă și mărime, pe 
care le punea într-un sac; erau pietre șlefuite de ape, cu forme 
ciudate, cărora numai el le prindea vraja neînțeleasă de ceilalți. 
Iarna, se apuca să facă în zăpadă fel de fel de sculpturi spre bucu-
ria copiilor.
 Când a fost să meargă la școală, la Peștișani, deoarece la 
Hobița nu era școală, s-a dus în timpul rămas liber după păscutul vi-
telor. Aici s-a apucat de alte năzdrăvănii, 
care poate se vor înțelege mai târziu; a 
crestat cu briceagul o bancă ”ca s-o facă 
mai frumoasă”, dar din cauza asta a fost 
eliminat din școală și mutat la Brediceni, 
unde era învățător Grigore Brâncuși, un-
chiul său. Îi plăceau zborul păsărilor și 
modelarea lutului pe roată de către olarii 
de la Vlădeni. Avea șapte ani când porni 
pentru prima dată în lume. Mama îl găsi 
tocmai la Târgu-Jiu și-l aduse acasă, dar, 
în 1887, pleacă din nou și se angajează 
ucenic la o boiangerie. Peste un an avea 
să plece la Slatina, unde intră ca argat.
Peste încă un an se va găsi la Craiova, 
la un birt, unde muncea optsprezece ore 
pe zi. Își părăsea copilăria, dar lumea i se 
întindea înainte ca o vrajă pe care va trebui să o urmeze în ciuda 
a tot și a toate: a trupului său firav, a vieții ce voia mereu altfel, a 
dorului pătimaș de țară, de o casă așezată...
 Craiova a fost pentru Brâncuși o bornă a mersului mai 
departe, un alt început. Ca să trăiască, se angajă ca băiat de prăvălie 
și ospătar la un magazin de băuturi și bodegă din zona gării. A fost 
ca o a doua naștere; era cartea lui de muncă, împlinirea spre care 
să tindă , fără să poată bănui cât avea să fie de lungă, de grea, 
câte sacrificii îi va cere, ademenindu-l spre mai departe și mai 
mult. În grajdul mizer în care locuia, modela figurine din lut. Cu 
sprijinul patronului, care a intervenit la Prefectura județului Gorj, 
Brâncuși intră, la 1 septembrie 1885, la Școala de Arte și Meserii 
din Craiova, la secția sculptură, cu o bursă de 200 de lei pe an de 
la epitropia Madona Dudu. În urma unui concurs, a fost admis cu 
bursă la secția sculptură, muncind în cadrul școlii, învățând tot ce 
se putea învăța. În ultimul an de școală, pleacă la Turnu Severin 
și, culcat pe puntea unui vapor, cu traista la căpătâi, ajunge, pe 
Dunăre, până la Viena.
 Aici, și-a căutat de lucru într-o fabrică de mobilă. Lucra, 
numai după modele, rame, casete, scaune, bufete, ajungând până 
la figurarea unui cap de copil sprijinit pe valva unei scoici, acesta 
putând fi considerat primul cap de copil sculptat de Brâncuși. La 
expoziția din 1898, din parcul Bibescu din Craiova, va expune 
bustul luptătorului pașoptist, filolog, istoric, membru al Acade-
miei Române, fondator al școlii de meserii, Gheorghe Chițu. 
Bustul era făcut după fotografiile găsite în cancelaria școlii. În 
toamna aceluiași an, la 30 septembrie, se înscrie la Școala de Arte 
Frumoase din București, unde muncește cu sârg spre a învăța tot 

ce se putea învăța: arta antică, Renașterea, anatomia artistică. 
Conștiincios și perseverent, studiază tot ce i se cere; sculptează 
capul lui Laocoon, primind medalia de bronz, iar pentru un bust 
al unui antic primește mențiune. În 1900, lucrează un portret inti-
tulat Cap de expresie, care exprimă cu forță și simplitate o tristețe 
reținută și demnă, de o mare virtuozitate.
 Dacă pentru alții arta însemna boemă sau destindere 
plăcută, pentru el însemna muncă îndărătnică, descoperirea unor 
nestemate într-un adânc neatins. După absolvirea școlii, în 1903, 
obținând calificative maxime, continuă studiile practice, apoi își 
face stagiul militar. În 1903 execută un bust al doctorului gene-
ral Carol Davilla pentru Spitalul Militar din București și iată-l 
pornind, în 1904, fără alte mijloace decât cunoștințele însușite, 
către Paris, fără a mai cere nicio altă bursă. Va porni pe jos, pe 
la Budapesta, Viena, München, Zürich, Basel, prin Alsacia și pe 
parcurs va munci în fel și chip pentru a-și putea continua drumul. 
Despre primele zile la Paris avea să-și amintească mai târziu: ”la 
Paris am dus-o greu la început; uneori mă țineam de ziduri ca să 
nu cad de foame și de boală.”

  În 1905, Ministerul Culturii 
și Instrucțiunii îi acordă o bursă pentru 
a continua studiile. La intervenția mini-
strului plenipotențiar al României la Pa-
ris, este primit la examenul de admitere 
la Școala Națională de Belle Arte, clasa 
de sculptură. Sfaturile pe care și le dădea 
erau: ”Oricum înainte! Ești Artist!”
  În vernisajul din 1907 al 
Societății Naționale a Artelor Franceze, 
unde Rodin era președinte al secției de 
sculptură, lui Brâncuși îi sunt premi-
ate trei lucrări: un bust, un cap de copil 
și Mândria. Îi cere maestrului părerea, 
iar acesta îl sfătuiește: ”Nu e rău deloc, 
dar mai ales nu lucra prea repede!” și îl 
primește ca ucenic. Nimeni la ora aceea 

nu se apropiase atât de mult de factura rodiniană ca Brâncuși. 
Dar, nu este mulțumit să stea în umbra maestrului și încearcă o 
nouă tehnică în linia portretelor, a busturilor prin modelarea și 
cioplirea directă, mai întâi cu Figură arhaică, apoi cu Cumințenia 
pământului, care avea să se impună în 1910 la Expoziția Tinerimii 
Artistice, fiind apreciată, dar și controversată deopotrivă. Va trece 
mult timp până când prof. Edgar Papu va considera că ”această 
sculptură, această gândire a materiei, purtătoare a ordinii naturii 
și a cumințeniei pământului este mesajul românesc cel mai pro-
fund ce s-a adus lumii.” 
 Următorul pas este Sărutul, două busturi ce se îmbrățișează, 
unite într-un sărut care le-a contopit  în blocul monolitic, semn 
de trăire intensă și eternă prin înseși virtuțile materialului care-
l exprimă. În 1910, răsări o sculptură cu totul unică, o Pasăre 
cioplită în marmură, o încununare a căutărilor lui de a combina și 
a simplifica formele, liniile, suprafețele; seamănă mai degrabă a 
ulcior, a pasăre care, cu picioarele înfipte în soclu, bombându-și 
trupul și arcuindu-și capul, cu gura deschisă își intonează propria 
cântare. Brâncuși a numit-o Pasărea Măiastră, prima dintr-un 
lung șir de păsări și animale care vor popula mai târziu atelierul 
lui. Fiecare în parte constituie un simbol și o expresivă sugerare a 
unor trăiri profund omenești.
 Brâncuși cioplește. Se scoală la cinci dimineața și 
muncește; firav la trup, taie blocurile de piatră cu grijă, cu dra-
goste, cu luare-aminte, le ascultă, cioplește concentrat să le as-
culte graiul; nimeni nu știe, nimeni nu bănuiește că el e un sculp-
tor cam ciudat, venit din țara aceea, România, că prin mâinile lui 
cioplesc generații întregi de strămoși.
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 În martie 1914, la New York, se deschide cea dintâi 
expoziție personală Brâncuși din lume și, tot în martie, la 
București, șase sculpturi, printre care Rugăciunea, sunt expuse 
la Tinerimea Artistică. În 1915, apar sculpturile în lemn: Fiul ri-
sipitor, Cariatide, iar, în 1916, dintr-un trunchi de arțar, cioplește 
Vrăjitoarea și realizează cea dintâi Coloană a sărutului, folosită 
mai târziu ca motiv sculptural pe stâlpii Porții sărutului. În 1917, 
alături de poeta Elena Văcărescu, face parte din Comitetul de aju-
torare a refugiaților români și sculptează în lemn Himera și Adam. 
În 1918, cioplește în lemn Coloana fără sfârșit, poate creată întru 
amintirea morților din război. În 1921, după o călătorie cu escale 
în Italia, Grecia și Turcia, debarcă la Constanța și propune, apoi, 
consătenilor din Peștișani să ridice un monument, o fântână în 
cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Nu cere decât să i se 
aducă piatra necesară. 
 Începe gloria! Participă la expoziții în America, Mosco-
va, Londra, i se consacră articole, albume. În octombrie 1930, 
într-un interviu, își exprimă dorința de a realiza o Coloană fără 
sfârșit. Numele lui ajunge și în India, unde i se cumpără o Pasăre 
în bronz aurit, i se propune să vină în India pentru a ridica un 
Templu al Meditației, care va urma să fie ornamentat cu cele trei 
Păsări, din bronz aurit, marmură albă și marmură neagră. Pentru 
același templu va ciopli în lemn lucrarea Spiritul lui Buda, Regele 
regilor.
 În ianuarie 1935, primește din partea Ligii femeilor din 
Gorj, de sub președinția Aretiei Tătărăscu, propunerea de a re-
aliza la Târgu-Jiu un monument întru cinstirea eroilor căzuți în 
război. Se gândește să ridice o Coloană fără sfârșit, la care in-
ginerul Ștefan Georgescu-Gorjan să facă partea tehnică. În feb-
ruarie 1935, scrie sculptoriței Milița Pătrașcu că acceptă propu-
nerea, comunicând intenția de a veni în țară pentru a deschide 
o expoziție. În vara lui 1937 vizitează carierele de la Pietroasa, 
Baciu, Rușchița, spre a alege piatra pentru Poarta sărutului, în 
septembrie lucrează la finisarea ansamblului din Târgu-Jiu, după 
care pleacă din țară pentru a reveni în 7 noiembrie la inaugurarea 
Portalului de piatră.
 În 20 august  1938, lucrările la alămirea Coloanei fără 

sfârșit sunt terminate, iar Masa tăcerii și, ulterior, cele 12 scaune 
rotunde, precum și cele cu tăblia pătrată, sunt așezate în parcul 
public. În 27 octombrie, la Târgu-Jiu, în prezența artistului, cu 
prilejul comemorării a 22 de ani de la luptele de la Târgu-Jiu, are 
loc ceremonia inaugurării ansamblului sculptural.
 Coloana infinitului nu e numai un simplu monument, 
nu e doar o operăsculpturală de proporțiile unui spațiu exterior 
urbanistic, e un mit cosmogonic, un spectacol integral, ce conține 
toate artele, împreună încremenite în piatră și oțel. E mai mult 
decât îmbinarea morții cu dragostea, spre învingerea morții; e 
triumful desăvârșit al vieții într-o dragoste ce cuprinde întreaga 
patrie, în îmbrățișarea ei, până la jertfa supremă.
 La inaugurare, Brâncuși spunea: ”Această coloană 
nu e un obelisc pe care să fie înscrise faptele eroice ale cuiva; 
fundația s-a săpat foarte adânc, s-au consumat tone de ciment 
pentru fundație; iată ce am gândit eu: romburile octoedrice arată 
că drumul spre infinit nu e drept și lin, ci sinuos, cu urcușuri și 
coborâșuri; ascensiunea omului de geniu este grea, dar, până la 
urmă, biruitoare.”
 În 1952, Brâncuși cere și primește cetățenia franceză și, 
cu prilejul celui de al IV-lea Salonal Tinerilor Sculptori, expune 
șapte sculpturi, iar în catalogul expoziției el face pentru prima 
oară elogiul maestrului Rodin. În 1956, în pragul a 80 de ani, își 
fracturează piciorul și va fi internat timp de cinci luni. În august, 
la Craiova, la Muzeul de Artă, în Sala Oglinzilor, este inaugurat 
primul ansamblu al operelor brâncușiene. 
 În martie 1957, se stinge din viață la Paris, fiind consi-
derat ”un patriarh, un sfânt al artei moderne.” Priveghiul se ține 
la biserica ortodoxă din strada Jean de Beauvais, fiind îngropat în 
cimitirul Montparnasse. Ca o adevărată profesiune de credință, 
Brâncuși scria despre sine: ”M-am sacrificat întotdeauna pe mine 
însumi; mi-am lăsat dalta și ciocanul și am șlefuit materia cu pro-
priile-mi mâini; mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul și cu 
oamenii, dovedind lumii că este cu putință o sculptură a fierului...
dar operele nu ajung niciodată la o desăvârșire completă, pentru 
că însăși materia nu este desăvârșită.”

Prof. Florica Lupu

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR ȘI COMEMORĂRILOR
NAȚIONALE ÎN TRIM. II 2016

PRILIE
*Cioran, Emil (8 apr. 1911 – 20 iunie 1995) – 105 ani de la nașterea eseistului și filosofului
*Kirițescu, Alexandru (28 mar. 1888 – 9 apr. 1961) – 55 de ani de la moartea dramaturgului

*Tonitza, Nicolae (13 apr. 1886 – 26 febr. 1940) – 130 de ani de la nașterea pictorului
*Eliade, Mircea (13 mar. 1907 – 22 apr. 1986) – 30 de ani de la moartea scriitorului
*Jebeleanu, Eugen (24 apr. 1911 – 21 aug. 1991) – 105 ani de la nașterea poetului
*Tomozei, Gheorghe (29 apr. 1936 – 31 mar. 1997) – 80 de ani de la nașterea poetului

MAI
*Colin, Vladimir (19 aug. 1891 – 5 mai 1955) – 60 de ani de la moartea compozitor
*Rosetti, Constantin (2 mai 1816 – 8 apr. 1885) – 200 de ani de la nașterea poetului, ziaristului și omului politic liberal
*Brătianu, Ion (2 iunie 1821 – 4 mai 1891) – 125 de ani de la moartea omului politic liberal
*Blaga, Lucian (9 mai 1895 – 6 mai 1961) – 55 de ani de la moartea filosofului
*Constantinescu, Pompiliu (17 mai 1901 – 9 mai 1946) – 70 de ani de la moartea criticului literar
*Ciopraga, Constantin (12 mai 1916 – 2 febr. 2009) – 100 de ani de la nașterea criticului literar
*Isac, Emil (17 mai 1886 – 25 mar. 1954) – 130 de ani de la nașterea poetului
*Culianu, Ioan Petru (5 ian. 1950 – 21 mai 1991) – 25 de ani de la moartea scriitorului
*Vladimirescu, Tudor (1780 – 27 mai 1821) – 195 de ani de la moartea revoluționarului

IUNIE
*Cărtărăscu, Mircea (n. 1 iunie 1956) – 60 de ani de la nașterea scriitorului
*Voinescu, Alice (10 febr. 1885 – 4 iunie 1961) – 55 de ani de la moartea scriitoarei
*Iorga, Nicolae (5 iunie 1871 – 27 nov. 1940) – 145 de ani de la nașterea istoricului, omului politic și scriitorului

A
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*Pituț, Gheorghe (1 apr. 1940 – 6 iunie 1991) – 25 de ani de la moartea scriitorului
*Coandă, Henri (7 iunie 1886 – 25 nov. 1972) – 130 de ani de la nașterea inventatorului
*Luchian, Ștefan (1 febr. 1869 – 7 iunie 1916) – 100 de ani de la moartea pictorului
*Cantacuzino, Constantin (1640 – 7 iunie 1716) – 300 de ani de la moartea cărturarului
*Balaci, Alexandru (12 iunie 1916 – 7 mar. 2002) – 100 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar

 (Mulțumim Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov pentru datele puse la dispoziție)

„LUMINĂ DIN LUMINA LUI HRISTOS”

ea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, Învierea 
Domnului, pe lîngă bucuria strict religioasă, mai are de 
doi ani încoace şi o semnificaţie de bucurie culturală. La 

iniţiativa inimosului părinte Raul Şerban a luat fiinţă un festival 
pentru săcelenii deschişi spre cultură şi iubitori de frumos. 
 Prima ediţie, din 12 aprilie 2015, a fost susţinută integral 
de familiile  Voicescu, Cimpoaie şi Şerban, cu concursul Liceului 
„V. Jinga”, d-l director  Bilan punînd la dispoziţie sala festiva, iar 
d-l Adrian Bartoş a asigurat  sonorizarea şi echipa de fotografi. 
 Anul acesta, a doua ediţie a devenit tradiţie pentru 
Săcele. Ziua de Paşti (în egală măsură 1 Mai) a oferit comunităţii 
o altfel de sărbătoare, nu cea deja consacrată cu grătare şi stat în 
casă în faţa tv-ului, ci întîlnindu-ne și bucurîndu-ne de ceea ce pot  
oferi spre divertisment membrii comunităţii, în special tinerii din 
şcolile noastre. 
 Parohia „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” a depus în acest 
scop un proiect cultural la primărie, sperînd să obţină cei 5000 
de lei estimaţi la sînge pentru toate cheltuielile. Deşi proiectul a 
întrunit 77 de puncte din cele 65 necesare, nişte capete luminate 

(consilieri  locali, nu dăm numele) au hotărît ca 
fiecare proiect să primească o sumă prin aplicarea 
procentuală a punctajului obţinut, adică 77% din 
100%, mai clar 3850 de lei. Neavînd obişnuinţa 
contractelor umflate (cum se practică prin unele primării, nu la 
noi) ca să iasă toată lumea în cîştig, organizatorii s-au mulţumit 
şi cu 3/4 din  sumă. Data viitoare tot păţitul va fi priceput. (Ca un 
amendament la ideea expusă, biserica nouă din Turcheş a depus 
un proiect pentru repararea cupolei pentru că plouă în biserică 
şi s-a deteriorat pictura, dar aceleaşi capete luminate au respins 
proiectul. În schimb au avut cîştig de cauză biserica penticostală 
şi cea iehovistă.) 
 Programul a fost diversificat, pentru toate vîrstele.  
 Încă din holul sălii de spectacole, expoziţia de icoane pe 
sticlă pictate de elevii Liceului „George Moroianu”, îndrumaţi cu 
pricepere de d-na preoteasă Raluca Şerban, a încîntat privirile ce-
lor veniţi. Reamintim că şi în cazul în speţă un proiect al parohiei 
în colaborare cu şcoala intitulat „Icoana, parte din sufletul meu” 
a fost premiat de însuşi mitropolitul Ardealului Laurenţiu Streza 

pe 6 mai a.c., 20 de copii întîlnindu-se de „Izvorul Tămăduirii” cu 
Înaltpreasfinţitul la mănăstirea „C-tin Brîncoveanu” de la Sîmbăta 
de Sus. 
 Majoritatea celor în vîrstă, oameni de cultură mai ales, îşi 
amintesc probabil cu nostalgie de corurile pe voci care existau pe 
lîngă biserici. Anul acesta au fost trei astfel de coruri: cel de la „Sf 
Arhangheli”, cor mixt pe patru voci  între care şi copii, coordonat 
de părintele Raul Şerban, corul de la biserica nouă  „Naşterea Sf. 
Ioan Botezătorul” din Turcheş dirijat de părintele Iustin Mitrea, 
mixt, tot pe patru voci, şi corul d-nei prof. Gabriela Ivan „Prietenii 
cîntăreţi” de la Liceul „G. Moroianu”. Este un prim pas la care sînt 
așteptate și celelalte parohii săcelene. Cel puțin ca spectatori. 
 Ca soliști vocali-instrumentali, ne-au încîntat elevele 
săcelene Boriceanu Georgiana și Lupșa Iulia Cristina. 
 De la Școala Gimnazială nr. 5 Gîrcini, prof. Anca Mezei a 
venit cu trupa de dansuri a școlii, apoi fetele de la „Alegria” ne-au
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delectat cu un dans irlandez în coregrafia d-rei Anca Papuțoaia. 
 Momentul cel mai așteptat și îndelung aplaudat a fost 
ansamblul folcloric „Astra” condus de maestrul coregraf Debu 
Gheorghe. După un colaj superb în care brîul, hora și sîrba au în-
cins atmosfera cu succes, evenimentul a mai cuprins și un obicei 
agrar tradițional deosebit de interesant: Drumul pîinii. 
 Mulțumirile părintelui Raul Șerban de la final, d-lui 
Debu, celorlalți  implicați în mod direct și anul acesta  (aceleași 
trei  familii de mai sus, Liceul „Victor Jinga”, care a pus la 
dispoziție sala ca de obicei gratuit), d-lui Ferry care a asigurat 
anul acesta o sonorizare performantă, au fost expresia unor gîn-
duri luminoase și sincere izvorîte din lumina și bucuria sărbătorii 
pascale trăite în marea familie a săcelenilor prezenți. În sală, să 

fi fost vreo 200 de spectatori. Printre care și unii cam guralivi, 
au cinstit momentul vorbind la telefon în timpul reprezentărilor 
artistice sau comentînd neprincipial (capete așa zis luminate, nu 
dăm numele). 
 În fapt, noi, săcelenii, ar trebui să-i mulțumim în egală 
măsură părintelui Șerban, care prin sufletul depus în organizarea 
unui asemenea amplu spectacol, prin proiectul cultural depus de 
Domnia Sa, prin parohie, și prin el toate cele ce au decurs din 
acești bani (să nu uităm de punguța primită de fiecare participant, 
peste 135, pe scenă), a demonstrat o implicare exemplară. Un pre-
ot care predică nu numai prin cuvînt, ci şi prin faptă, dăruindu-ne 
Lumină din Lumina lui Hristos. 

Prof. Nicolae Munteanu 

SĂRBĂTOARE LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
• Actualitate

oi, 12 mai a.c., Biblioteca Municipală ”Victor Tudoran” 
din localitate a găzduit o frumoasă manifestare culturală 
sub genericul ”Aspecte legate de publicistica săceleană 

interbelică (1930-1940).” Evenimentul a fost prilejuit de împlini-
rea a 106 ani de la nașterea marelui cărturar săcelean al cărui 
nume este înscris pe frontispiciul lăcașului de cultură și a fost 
onorat de prezența a numeroși intelectuali din localitate, dornici 
să aducă un omagiu marelui lor înaintaș.
 Doamna bibliotecar Eva Pandelaș, care a fost inițiatoarea 
manifestării, a prezentat oaspeților o frumoasă expoziție compusă 
din colecția revistei ”Plaiuri Săcelene” și din alte materiale 
și fotografii, care au făcut parte din arhiva lui Victor Tudoran. 
Toate acestea au făcut obiectul unui frumos act de donație către 
bibliotecă din partea doamnei Anca Ene Tudoran, fiica celui oma-
giat. Prin acest act de cultură, doamna Anca Ene Tudoran pune la 
dispoziția tuturor săcelenilor un bogat material documentar des-
pre publicația săceleană și cel care i-a condus destinele.
 In continuarea evenimentului, cei prezenți au luat parte 
la un interesant simpozion, desfășurat în sala festivă a bibliote-
cii și care s-a bucurat de contribuția unor valoroși cunoscători ai 
vieții și operei lui Victor Tudoran
 Pentru început, doamna profesor Florica Lupu a prezen-
tat un material bazat pe articolele scrise de Victor Tudoran în di-
verse numere ale revistei ”Plaiuri Săcelene” sau în diferite alte 
ziare și reviste ale vremii. Din toate acestea, vorbitorul a conturat 
portretul cultural complex al celui omagiat, despre care se poate 
spune cu tărie că a fost un admirabil conducător de revistă, poet 
talentat, ziarist atent la realitatea vremii sale, dramaturg și eseist 
apreciat. Materialul prezentat de doamna profesor a fost presărat 
cu sugestive citate care au întărit afirmațiile domniei sale.
 În continuare, domnul Dumitru Voinea a făcut o 
interesantă punte de legătură între cărturarul săcelean și contem-

poranii săi, subliniind trăsăturile de caracter comune, care au făcut 
din pleiada de intelectuali interbelici o adevărată expresie a valo-
rii morale și spirituale a înaintașilor noștri mocani: înțelepciunea, 
abnegația, spiritul de sacrificiu, hărnicia, hotărârea.
 Domnul profesor Gheorghe Munteanu, directorul liceului 
”George Moroianu”, a prezentat un material inspirat din colecția 
revistei ”Plaiuri Săcelene” în care a insistat asupra modului în care 
s-au reflectat relațiile româno-maghiare în publicația condusă de 
Victor Tudoran.
 Domnul profesor Liviu Dârjan i-a felicitat pe toți cei care 
au pus umărul ca biblioteca să poarte numele ”celui mai destoinic 
ostaș al cărții din Săcele” - Victor Tudoran. Vorbitorul a apreciat 
că Victor Tudoran a rămas apostolul cărții de la Săcele în toate 
timpurile și a punctat, în continuare, trei idei: câteva amintiri des-
pre momentul în care, tânăr fiind, l-a cunoscut pe Victor Tudoran, 
caracterul militant-de atitudine al revistei ”Plaiuri Săcelene” și 
cauzele politico-sociale care i-au impus disparitia, în 1940.
 Doamna Anca Ene Tudoran și-a manifestat bucuria că a 
reușit să strângă cea mai mare parte a documentelor lăsate de tatăl 
său, pe care le-a donat bibliotecii municipale pentru a putea fi 
consultate de cei interesați.
 Doamna profesor Elena Bulat a vorbit din perspectiva 
celei care a studiat o parte din arhiva Victor Tudoran cu ocazia in-
tocmirii lucrării pentru gradul didactic I. A apreciat și dânsa actul 
de donație și i-a îndemnat pe cât mai mulți săceleni să consulte 
documentele pe care le au de acum la dispoziție, pentru că vor 
găsi lucruri foarte interesante în ele.
 Frumoasa manifestare culturală de la biblioteca 
municipală s-a încheiat într-o atmosferă destinsă, constituindu-se 
într-un veritabil act cultural, apreciat de cei prezenți.

Horia Bârsan

J

REMEMORĂRI
(Alocuțiune rostită la simpozionul de la Biblioteca Municipală)

iua de 12 mai 2016 a fost marcată de oferirea de către 
Biblioteca Municipală Săcele a întregului fond de carte 
al revistei “Plaiuri Săcelene”. Nobilul gest a fost făcut 

de doamna Anca Ene Tudoran, fiica directorului revistei “Pla-
iuri Săcelene”, Victor Tudoran, și a avut loc în prezența unui nu-
meros public format din reprezentanți ai administrației locale, ai 
unităților de învățământ și elevilor acestora, dintr-un mare număr 
de cititori și din reprezentanți ai presei locale. În holul de la in-
trarea în bibliotecă a fost amenajată o vitrină cu o mică parte din 
exponatele primite, iar în sala de lectură au fost ținute alocuțiuni 
din partea Asociației “Izvorul” și a Liceului “George Moroianu”.

 Revista “Plaiuri Săcelene”, scrisă de săceleni pen-
tru săceleni și cei care doreau să cunoască viața acestora, a fost 
fondată acum peste 80 de ani de remarcabilul nostru scriitor, poet 
și publicist, Victor Tudoran, fiind prima revistă de cultură din me-
diul rural românesc.
 În paginile sale au fost inscrise cu talent și căldură, în 
întreaga perioadă de apariție:
 - Imaginea satelor săcelene de odinioară, cu morala lor 
robustă, cu inteligențele lor neprelucrate, dar reale, cu bogăția 
tradițiilor și cutumelor - tot atâtea prilejuri de amintire și gând și, peste 
toate, parfum de respect, prietenie, dragoste, bucurie și speranță.

Z
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 - Personalitățile înscrise în cartea noastră de aur, aca-
demicienii și intelectualii de marcă.
 - Elita noastră didactică, culturală, religioasă, medicală, 
juridică, economică, liber profesionistă și, mai mult decât 
toți, mocanii noștri care au trăit în liniștea muntelui, câmpiei 
și bălții, fără să se laude cu faptele lor. Sugestive sunt câteva 
referiri poetice redate de: Ileana Vulpescu (“Strămoșii noștri, 
desigur, pe aici au stat și ei. / Păstori pribegi cu turme și herghe-
lii grozave / Ei nu aveau palate mărețe, n-aveau nave / Dar își 
iubeau pământul blagoslovit de zei.”), Iulia Hașdeu (“Cioban 
cu plete de aur, chema turmele sale / Și sunetului dulce, ieșit 
din flueraș / Răspunde clopoțelul oițelor din vale. / Cu glasuri 
de mărgele, de argint, ușor gingaș, / Oițele s-adună la glas de 
flueraș.”), Aldea Stroe Militaru (“Și-ați rătăcit cu turme la mar-
gini de pământ, / Lăsând în urma voastră în mândrele Săcele / 
Un cimitir de glorii și morții din pământ.”).
 - Frumoasa Grădină Domnească, cu porțile ei rotative 
de intrare, cu alei străjuite de tei cu coroanele perfect rotunde, 
cu parcul trandafirilor și băncile de odihnă, cu terenul de fotbal 
pe care au jucat băieții primei noastre echipe de fotbal din me-
diul rural, echipă înființată în 1922 sub denumirea de “Izvorul”.
 - Troița și mormântul eroilor din cimitirul bisericii 
“Sfânta Adormire” din Satulung, unde se odihnesc osemin-
tele ostașilor învățători bucovineni Ion și Dumitru. Pe troiță 
stă scris pentru totdeauna: “În amintirea vitejilor ostași căzuți 
pe aceste locuri pentru întregirea neamului românesc și pentru 
preamărirea eroilor martiri, învățătorii români bucovineni Ion 
și Dumitru, foști în armata Austro-Ungară, executați în octom-
brie 1916 și aruncați în groapa săpată de ei, nevrând să lupte 
împotriva fraților români.”
 - Momentul solemn al punerii pietrei de temelie 
a Căminului Colceag, în ziua de 28 octombrie 1934, clădire 
solidă și frumoasă, menită să servească drept lăcaș de odihnă 
pentru elevii săraci și silitori ai liceului “Gheorghe Șincai” din 
București. Au fost prezenți la acel moment: directorul liceului și 
o parte dintre profesorii acestuia, întreg comitetul școlar, mem-
brii fundației “Nicolae Colceag”, prefectul județului Brașov, 
primarul comunei Satulung, preotul satului, reprezentanții 
unităților de învățământ și elevii acestora, un mare număr de 
oameni din Satulung și împrejurimi. Ministrul Cultelor și Arte-
lor, săceleanul Alexandru Lapedatu, neputând să ia parte la 
acest eveniment, a transmis un frumos mesaj, datat 26 oct. 
1934, încheiat: “cu veche și statornică prietenie, al dumitale 
Alexandru Lapedatu”. 
 Dându-se citire actului oficial de donație a profesoru-
lui Niocolae Colceag, a rezultat că aceasta a fost formată din: 
- casa proprietate personală, din str. Oituz nr. 156/topo 2739
- grădina casei, în suprafață de 8.000 mp, topo 10062
 Sunt menționate contribuțiile de:
- 500.000 lei din partea comitetului școlar al liceului
- 200.000 lei din partea profesorului Angelescu
- 100.000 lei din partea profesorului Colceag
- 20.000 lei din partea industriașului Mociorniță

 Încheierea momentului festiv s-a făcut prin cuvântarea 
profesorului Colceag, care în final a spus: “Am încrederea că 
bunul Dumnezeu va sta în ajutor să ducem la bun capăt opera 
de asistență școlară începută.”
 - Gândurile profesorului universitar, rectorul Acade-
miei de Înalte Studii Comerciale și Industriale Cluj, săceleanul 
Victor Jinga, au fost deseori înscrise în paginile revistei “Pla-
iuri Săcelene”. Întrebându-se retoric: “Mai avem tineri plini de 
entuziasm, cunoaștere și maniere frumoase?”, domnul profesor 
recunoaște că: “ Săcelele aveau bunul nume că scot baieți buni, 
cunoscuți prin bună-cuviință, prețuirea muncii și a timpului, 
cumpătare, râvna de a fi cineva, cinste, respect pentru părinți și 
vârstnici, înaltă moralitate... Acum ne-au năpădit copii cu vorbe 
urâte, tineret necuviincios, trândăvind prin cafenele, hoinărind 
nopțile, lipsiți de disciplină sufletească, anarhie sufletească și 
degradare trupească.”
 Aplecându-se cu considerație și respect asupra muncii 
și vieții domnului profesor, asociația “Izvorul” organizează 
regulat momente evocatoare din care să rezulte importanța 
operei sale și demnitatea, echilibrul și energia care l-au carac-
terizat.
 A venit, însă, timpul când viforul istoriei a înăsprit 
vremurile și condițiile de existență ale revistei “Plaiuri 
Săcelene” au devenit tot mai grele, cu toată strădania vrednicu-
lui lor director, Victor Tudoran. Activitatea editorială a acesteia 
a trebuit să înceteze în 1940, reluându-se abia în 1992, odată 
cu renașterea asociației “Izorul”. Grădina Domnească, cu toate 
amintirile ei din alt secol, nu mai există, căminul Colceag a 
primit alte destinații, iar astăzi, e amenințat de degradare ca și 
casa profesorului Colceag.
 Cu toate acestea, să nu uităm ceea ce a fost frumos la 
Săcele!

Ec. Dumitru Voinea
Foto: prof. Dorel Cerbu

PLEDOARIE PENTRU BUNA VECINĂTATE
«Vecin bun ai nimerit, mare bine-ai dobândit.»
 (proverb românesc)

a în fiecare an, la sfârșitul primăverii, mai precis 
în 28 mai anul curent, a avut loc ediția a VII-a a 
manifestării cetățenești „ZIUA BUNULUI VECIN”, 

care a reunit locuitorii de pe cele opt străzi afiliate acesteia. 

Prima ediție a avut loc pe strada Mocanilor, una dintre străzile 
reprezentative ale orașului nostru, prin numeroasele case
vechi, mocanești, bine conservate și prin cetățeni cu inițiativă 
civică.
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 Manifestarea aceasta își are originile într-o idee 
preluată de la un concetățean care locuiește undeva în sudul 
Franței. El a avut îndrăzneala și perseverența să organizeze 
ceva de genul acesta în localitatea franceză 
și să i se ducă vestea și peste hotare.
 Desigur, în aceeași perioadă a lu-
nii mai 2016, în orașul înfrătit Vire, aveau 
loc multe astfel de întruniri conviviale în-
tre vecini, cu mese întinse pe stradă, unde 
fiecare aduce ceva de mâncare și un vin 
mai ales.
 Manifestarea noastră săceleană 
s-a desfășurat în piațeta din fața locuinței 
inimosului nostru prieten și organizator 
Ștefan Lupu. El s-a îngrijit, alături de 
vecinii săi mai apropiați și de mai mulți 
colaboratori de pe cele 8 străzi afiliate, ca 
totul să arate foarte 
bine și să nu lipsească 
nimic din ceea ce a 
făcut manifestarea 
cunoscută în anii 
precedenți: expoziție 
de fotografii și in-
stantanee ale edițiilor 
anterioare (surprinse 
de Dorel Cerbu și 
tipărite prin grija lui 
Iuliu Dopovecz și a 
lui Daniel Pascu), 
expoziția de cos-
tume tradiționale 
românești și obiecte casnice din colecția 
personală a lui Ștefan Lupu, expoziția de 
panouri cu fotografii vechi ale mocanilor 
săceleni, realizată de regretatul arhitect 
Dan Median și sponsorizată de Asociația 
culturală „Izvorul” , plachetele de lut 
ars ale evenimentului, insignele, afișele, 
bufetul, umbrelele, muzica, amplificarea, 
mobilierul, etc.
 Vremea însorită a atras numeroși 
vecini de toate vârstele, care au fost 
bucuroși să stea la taifas și să mai culeagă 
noutăți proaspete despre vecinii pe care 
nu îi văd prea des. Pe parcursul zilei s-au 
perindat peste 450 de persoane (după numărul de cocarde dis-

tribuite de organizatori).
 Aflându-ne cu o săptămână înaintea alegerilor locale, 
la acest eveniment au fost invitați și candidații locali la funcția 

de Primar, împreună cu echipele 
de campanie. 
 În deschidere, au fost prezen-
tate ultimele statistici ne-oficiale 
privitoare la străzile participante 
și au fost înmânate diplome
vecinilor care s-au remarcat ca 
buni gospodari în întreținerea 
și înfrumusețarea spațiilor stra-
dale. Au fost prezentate proiecte 
de viitor privitor la strada Unirii 
și Mocanilor. Au luat cuvântul 
numeroși invitați: Gellert Geczi, 
Vice-Primarul orașului nostru, 
Veștea Adrian Ioan, Primarul 

orașului Râșnov, Isaiu Ioan, actor 
al Teatrului Național București, 
urmași ai mocanilor, din București, 
organizatori ai evenimentului, 
decani de vârstă ai străzilor ș.a. 
Vecina noastră Onaca Maria a 
recitat din poeziile sale recente.
 A avut loc un concurs de vi-
nuri și țuici realizate în gospodăriile 
de pe stăzile afiliate evenimentului. 
Berea și micii au completat atmos-
fera fierbinte a zilei. Participanții 
au dansat împreună, peste două ore, 
toate dansurile populare pe care le 

știau: hora, chindia, sârba, hodoroaga, 
etc. Veselia și buna dispoziție au ținut 
până seara târziu.
  Suntem bucuroși să aducem, 
pe această cale, mulțumiri tuturor 
celor care au ajutat la buna derulare 
a acestei ediții: vecini, sponsori, 
autorități locale, societăți comerciale, 
oaspeți din alte orașe, etc.

Dorel Cerbu
Săcele, 31 mai 2016

N.R.: Fotografiile din material aparțin autorului.

Expoziția de 
costume și 
obiecte vechi

Expoziția de 
fotografii ale 
edițiilor ante-
rioare

Poeta Maria 
Onaca  recită 
din creația 
proprie

ZIUA MONDIALĂ A ORIENTĂRII
CELEBRATĂ GRANDIOS LA SĂCELE

lubul  Sport iv  „Babarunca” din Săcele ,  în 
colaborare  cu Asociaț ia  Cul tural  Sport ivă 
„Izvorul  ”  Sacele ,  au reuși t  să  organizeze, 

pe 11 mai  2016,  la  Complexul  Turis t ic  „Hanul 
Mureșeni lor” ,  un eveniment  dedicat  „Zi le i  Mondi-
ale  a  Orientăr i i”  care  pr in  numărul  foar te  mare de 
par t ic ipanț i  ș i  conotaț ia  lui  internaț ională  s-a  dovedi t 
a  f i  unul  dintre  cele  mai  importante  evenimente orga-
nizate  în  ul t imii  ani  în  Săcele .
 În  2016,  Federaț ia  Internaț ională  de Orien-
tare ,  un sport  cu o dezvol tare  explozivă în  ul t imul 

t imp,  a  hotărât  ca  în  z iua de 11 mai ,  în  întrega lume, 
să  f ie  organizate  competi ț i i  specif ice ,  as t fe l  încât 
par t ic ipanț i i  să  a ibă ocazia  să  cunoască acest  sport  ș i 
să- l  îndrăgească.  Totodată ,  s-a  lansat  o  provocare tu-
turor,  încercându-se depășirea recordului  de competi -
tor i  înscr iș i  într-o  zi  la  o  competi ț ie  dintr-o ramură 
sport ivă (vechiul  record,  apar ț inând tot  Orientăr i i  s -a 
înregis t ra t  în  2003 în  Elveț ia ,  când 207.979 de per-
soane au par t ic ipat  în  aceeași  z i  la  un concurs) .  Ca ur-
mare a  apelului  lansat  de federaț ie ,  în  2013,  în  orașe 
din 81 de țăr i  s-au organizat  concursuri .  Una dintre

C
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gazde a  fost  Săcele ,  unde Clubul  Sport iv  ”Babarun-
ca”,  cu o valoroasă secț ie  de or ientare ,  împreună cu 
Asociaț ia  ”Izvorul” ,  în  decorul  pi toresc al  Complexu-
lui  Turis t ic  ”Hanul  Mureșeni lor” ,  pus cu mult  drag la 
dispozi ț ia  organizator i lor  de patroni i  acestuia-Tibi 
ș i  Magdi  Mureșan,  au reuși t  să  a t ragă peste  400 de 
par t ic ipanț i .  Alătur i  de încă 252517 de competi tor i 
din întrega lume,  au reuși t  să  contr ibuie  la  s tabi l i rea 
unui  nou Record Mondial  de Part ic ipare ,  care  sperăm 
să f ie  omologat  de Guiness  Book.
 Competi ț ia  a  fost  deschisă  or icărui  dori tor, 
indiferent  de vârs tă ,  sex sau pregăt i re .  Organizator i i 
au amenajat  mai  multe  t rasee de dif icul ta te  difer i tă 
care  puteau f i  parcurse în  a lergare ,  pe bicicletă  sau 
chiar  în  scaun cu rot i le .  Pr imele  s tar tur i  s-au dat  în-

cepând cu ora  9 .00,  iar  ul t imii  plecaț i  au luat  s tar tul 
la  ora  19.00,  asfel  încât ,  pract ic ,  întrega zi  a  fost 
o  sărbătoare  a  Orientăr i i .  Cei  mai  mulț i  concurenț i 
la  Săcele  au fost  copi i .  La îndemnul  organizator i lor, 
e levi i  din școl i le  săcelene,  conduși  de profesori ,  s -au 
autodepăși t  ș i  au demonstrat  că  exis tă  un apet i t  de-
osebi t  pentru a  par t ic ipa la  compet i ț i i  de  or ice  fe l , 
dacă acestea sunt  organizate .  Campioană ca număr 
de par t ic ipanț i  a  fost  ș i  de această  dată  Școala 
Gimnazială  nr.  4  “Fraț i i  Popeea” (Dir.  J ipa Dorinel) , 
dar  t rebuie  remarcată  ș i  par t ic iparea masivă a  e le-
vi lor  de la  Școala  Gimnaziala  nr.  1  (Dir.  Comăniță 

Mirela) ,  Liceul  tehnologic  “Victor  J inga” (Dir.  Bi lan 
Flor in) ,  Liceul  “George Moroianu” (Dir.  Munteanu 
Gheorghe)  ș i ,  în  premieră  la  o  as t fe l  de competi ț ie , 
un grup discipl inat  ș i  valoros  de la  Școala  Gimnazială 
nr.  5  (Dir.  Moraru Flor in) .  Alătur i  de ei ,  au concurat 
ș i  mulț i  copi i  ș i  t iner i  de la  diverse  școl i  brașovene, 
remarcându-se pr in  număr ș i  valoare  cei  de la  Liceul 
Apri ly  Lajos  sau cei  de la  Școala  Gimnazială  nr.  2 
Brașov.  Una dintre  cele  mai  apreciate  categori i  de 
par t ic ipare  a  fost  categoria  Family,  care  a  permis  co-
pi i lor  preșcolar i  să  parcurgă t rasee alătur i  de păr inț i i 
lor.

 Împreună cu începător i i ,  la  curse  au par t ic ipat 
ș i  sport ivi  consacraț i ,  mult ipl i  campioni ,  legi t imaț i 
la  c luburi  de performanță (C.S.U Brasov.  C.P.N.T 
Brașov,  Babarunca,  Chimia Victor ia  ,  e tc . ) ,  demon-
strându-se astfel  încă o dată  că  Orientarea este  un 
sport  a l  tuturor.
 Un moment  deosebi t  a  fost  organizarea în 
premieră  a  unei  compet i ț i i  pentru persoane cu mo-
bi l i ta te  redusă la  care  au par t ic ipat  19 competi tor i 
de la  Asociaț ia  “Sperață  fără  Limite” Săcele  ș i  a l te 
asociaț i i  d in  Brașov ș i ,  de  asemenea,  includerea 
alătur i  de cei la l ț i  a  copi i lor  cu TSA, supravegheaț i  de 
păr inț i  ș i  de  terapeuț i i  Asociaț ie i  „Raza de Speranță” 
Brașov.
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 La sosire ,  toț i  cei  410 par t ic ipanț i  au fost 
recompensaț i  cu “Diploma de Part ic ipare” semnată 
de d- l  Brian Porteous – Președintele  Federaț ie i 
Internaț ionale  de Orientare  ș i  mici  cadouri  ofer-
i te  de organizator i .  Cei  mai  buni ,  pe categori i ,  au 
fost  premiaț i  în  data  de 24 iunie  la  Fest ivi ta tea  de 
premiere  a  Cupei  ”Hanul  Mureșeni lor” ,  organizată 
împreună cu Caravana Alpin Fi lm Fest  Romania. 
 Desfășurarea evenimentului  a  putut  f i  urmări tă 
în  întreaga lume pe Internet ,  a tâ t  pozele  de la  eveni-
mentul  săcelean cât  ș i  cele  din întreaga lume f i ind 
permanent  sharui te  cu hash tag-ul :  ”#worldorien-
teeringday”  ș i  putând f i  văzute  on-l ine.
  În  f inal ,  Săcelele  s-a  s i tuat  pe pr imul  loc în 
România ca număr de par t ic ipanț i  ș i  ș i -a  adus din 
pl in  contr ibuț ia  la  real izarea noului  record mondial . 
Acest  lucru ar  f i  fost  imposibi l  fără  munca pl ină de 
abnegaț ie  a  voluntar i lor,  membri lor  asociaț i i lor  orga-
nizatoare ,  școl i lor,  Regiei  Publ ice  Locale  a  Păduri lor 
Săcele ,  Serviciului  Publ ic  Salvamont  a l  Consi l iului 
Județean Brașov,  care ,  împreună,  au contr ibui t  la
real izarea acestui  succes .  Anul  vi i tor,  “Ziua Mondială 
a  Orientăr i i  se  celebrează în  data  de 24 Mai  ș i  sperăm 

că evenimentul  va f i  marcat  la  fe l  de bine în  Săcele .

Iul iu Dopovecz  - 
președinte  C.S.  Babarunca

SĂCELENII AU VOTAT…

uminică,  5  iunie  2016,  săceleni i  au votat  pentru alegerea noi i  adminis t ra ț i i  locale .
Din totalul  de 27.119 persoane înscr ise  pe l is te le  e lectorale ,  la  vot  s-au prezentat  12.388 persoane, 

adică 45,68%.
Pentru funcț ia  de pr imar  s-au înregis t ra t  următoarele  rezul ta te  (votur i  valabi l  exprimate) :
 -  Popa Virgi l  (PSD) – 3642 votur i
 -  Géczi  Gel lér t  (UDMR) – 2520 votur i
 -  Pascu Lucian-Ion (PNL) – 2383 votur i
 -  Panai t  Bian-Cris t ian (Alianța  Împreună pentru Săcele)  –  1454 votur i
 -  Stoea Gheorghe (PMP) – 826 votur i
 -  Motoc Bogdan-George (ALDE) – 641 votur i
 -  Onacă Ioan-Daniel  (UNPR) – 198 votur i

 La votul  pentru Consi l iul  Local ,  prefer ințele  săceleni lor  au fost  următoarele:
 -  PSD – 5 consi l ier i
 -  PNL – 5 consi l ier i
 -  UDMR – 4 consi l ier i
 -  PMP – 2 consi l ier i
 -  Alianța  Împreună pentru Săcele  –  2  consi l ier i
 -  ALDE -1 consi l ier

 Votul  săceleni lor  pentru Consi l iul  Județean a  avut  următoarea s t ructură:
 PNL (3007 votur i ) ;  PSD (2696 votur i ) ;  UDMR (2521 votur i ) ;  PER (1097 votur i ) ;  PMP (694 votur i ) ; 
ALDE (644 votur i ) ;  UNPR (201 votur i ) ;  FDGR (158 votur i ) ;  PND (114 votur i ) .  În  urma votului  de duminică, 
5  iunie ,  s t ructura  Consi l iului  Județean Brașov este  următoarea:  PNL – 16 mandate;  PSD – 11 mandate;  UDMR 
– 3 mandate;  PER – 3 mandate;  FDGR – 2 mandate .

Sursa:  saceleanul .ro

D

CUM A FOST DE ZIUA UNIVERSALĂ
 A IEI ROMÂNEȘTI LA SĂCELE?

âmbătă ,  25 iunie ,  la  Săcele  s-a  sărbător i t 
Ziua Universală  a  Ie i  Româneșt i ,  eveniment 
af la t  la  a  doua edi ț ie .

 Cu această  ocazie ,  au fost  invi ta ț i :  ansamblul 
de copi i  ”Prieteni i  Cântăreț i”  conduși  de doamna Ga-
briela  Ivan,  Juni i  Săcelelui  conduși  de doamna Oti l ia

S
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u toţ i i  avem dreptur i  fundamentale  prevăzute 
în  Const i tuţ ia  României :  dreptul  la  apărare , 
accesul  l iber  la  just i ţ ie ,  dreptul  la  viaţă , 

dreptul  la  ocrot i rea  sănătăţ i i ,  dreptul  la  l iber ta te  ş i 
la  proprietate  ş i  multe  a l te le  pr intre  care  ş i  dreptul 
la  un mediu sănătos .  Cunoaştem importanţa  acestora 
asupra oamenilor.
 Art icolul  35 din legea fundamentală  a  s ta tu-
lui  român prevede dreptul  la  un mediu sănătos:
 „(1)  Statul  recunoaşte  dreptul  or icărei  per-
soane la  un mediu înconjurător  sănătos  ş i  echi l ibrat 
ecologic . 
 (2)  Statul  as igură cadrul  legis la t iv  pentru
exerci tarea acestui  drept . 
 (3)  Persoanele  f iz ice  ş i  jur idice au îndator i-
rea  de a  proteja  ş i  a  ameliora  mediul  înconjurător” .   
 La ce ne t rebuie  aşa  de mult  să  exis te  ş i  să  se 
respecte  un asemenea drept  fundamental  a l  societăţ i i 
moderne din secolul  a l  XXI-lea?
 Un „mediu curat”  înseamnă ceva care  es te 
nu doar  fără  gunoaie  ş i  care  „arată  f rumos”,  c i  care 
es te  cât  mai  aproape de cum era  înainte  ca  omul  să 

înceapă să  schimbe natura .  Fiecare  plantă  ş i  animal 
are  un rost ,  chiar  cele  pe care  le  credem „urâte” sau 
„rele” sau „nefolositoare”, şi cu cât schimbăm mai mult 
natura, cu atât riscăm mai mult să facem rău, conştient

DESPĂDURIREA DIN ZONA HIGHIŞULUI ESTE PRINCIPALA
PROBLEMĂ DE MEDIU A MUNICIPIULUI SĂCELE.

REÎMPĂDURIREA ESTE O CONDIŢIE DE BAZĂ CE NU TREBUIE AMÂNATĂ!

Motto: „Un nou mod de gândire este necesar 
 dacă oamenii vor să supravieţuiască“ 
                   Albert Einstein

C

Ovesia ,  Ansamblul  de dans ț igănesc din Gârcini ,  con-
dus de domnișoara Anca Mezei ,  interpreț i  de muzică 
populară  ș i  folk-  mai  t iner i  ca  Iul ia  Lupșa,  Ștefan 
Moraru,  Nicoleta  ș i  Sebast ian Geantă  precum și 
consacraț i  –  Adriana Ciocan ș i  Tică Lumânare.
 A avut  loc o s i  o  expozi ț ie  de costume popu-
lare  româneșt i  din colecț i i le  par t iculare  a le  doam-
nelor  Mihaela  Crăcană ș i  Maria  Oncioiu,  precum și  o 
expozi ț ie  de păpuși  îmbrăcate  in  costume naț ionale , 
del icatele  exponate  f i ind o colecț ie  a  doamnei  Cris-
t ina Vrabie ,  iar  doamna Domnița  Raț iu  a  vorbi t  des-
pre  semnif icat ia  ie i  in  costumul  naț ional  feminin ș i  a 
z i le i  de Sânziene în  t radi ț ia  populară .
 În  premieră  anul  acesta ,  Asociaț ia  ”Orizon-
tur i  Săcelene”,  condusă de domnul  Nicolae Coliban a 

ofer i t  premii  de par t ic ipare  tuturor  ar t iș t i lor.  La eve-
niment  au onorat  cu prezența  doamnele  din grupul 
”Șezătoare  la  Brașov”,  care  au arătat  celor  ce  nu se 
pr icep cam ce se  face la  o  șezătoare  unde se  coase 
ie  românească.  Evenimentul  s-a  desfășurat  sub forma 
unei  petrecer i  câmpeneșt i ,  unde s-a  dansat ,  s -a  mân-
cat  ș i  s-a  cântat  până seara  târziu.
 Gazdele  evenimentului  au fost  Mihaela  ș i  Pe-
t ru  Crăcană.
 Fel ic i tar i  tuturor!

Ciprian Sterpu
www saceleanul .ro
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sau inconşt ient ,  chiar  nouă înşine,  iar   rezul ta te le 
ş i  consecinţele  acestor  dis tugeri  se  pot  observa în-
t r-un interval  de t imp relat iv  scurt .  Aceste  lucrur i 
sunt  foar te  grave ş i  multă  lume 
nu conşt ient izează faptul  că  ceea 
ce se  întâmplă în  z i le le  noastre 
poate  duce la  dezechi l ibre  natu-
rale  ş i  chiar  la  dispar i ţ ia  vieţ i i  pe 
Pământ!  Din cauza modului  nostru 
de a  arunca deşeuri le ,  de a  defr işa 
păduri  întregi ,  de  a  dis t ruge f lora 
zonei  ş i ,  nu în  ul t imul  rând de a 
polua mediul  apar  consecinţele 
unei  vieţ i  nesănătoase ş i  într-
un mediu nesănătos .  Nu t rebuie 
să  ui tăm faptul  că  reducerea 
suprafeţei  păduri lor  es te  una din-
t re  cauzele  încălzir i i  g lobale .  Ar-
bori i  re ţ in  bioxidul  de carbon,  un 
gaz toxic ,  care  încălzeşte  a tmos-
fera ,  ş i  e l imină oxigen.
 Din păcate ,  as is tăm de 
câţ iva ani  buni  la  o  despădurire 
masivă în  zona Highişului ,  dar 
nu numai ,  care  es te  pr incipala 
problemă de mediu a  municipiu-
lui  Săcele .  Arboretele  din zona Highiş  ş i  Poiana 
Angelescu este  const i tui t  din speci i  de răşinoase 
( în  preponderenţă  pin,  dar  ş i  molid)  ş i  aceste  zone 
au fost  împăduri te  începând de acum 120 de ani  de 
s t răbunici i  noştr i  pentru a  evi ta  a lunecări le  de teren 
ş i  inundaţ i i le .  Spun din păcate ,  deoarece nu s-au 
luat  suf ic inete  măsuri  pentru a  evi ta  acest  fenomen 
deosebi t  de per iculos  mediului  înconjurător  din 
această  zonă.  Exis tă ,  cu s iguranţă ,  ş i  factor i  natu-
ral i  care  conduc la  dispar i ţ ia  păduri i ,  cum ar  f i :  ma-
tur i ta te  biologică,  căderi  accidentale  provocate  de 
fur tuni ,  r iscul  apar i ţ ie i  dăunător i lor  (a  insectelor  ş i 
a  agenţ i lor  f i topatogenici ,  a  c iuperci lor) ,  dar  exis tă 
ş i  factor i  umani  care  conduc la  despădurire  precum: 
neefectuarea la  t imp a  lucrăr i lor  de îngri j i re  a  ar-
bori lor  ş i  de igienizare  a  păduri i ,  însuşirea abuzivă 
a  unui  bun af la t  în  domeniul  publ ic  din par tea  unor 
semeni  de-ai  noştr i  cer ta ţ i  cu legea.  Toate  acestea 
au condus la  pierderea unei  cant i tă ţ i  însemante de 
arbori  din această  zonă a  oraşului  nostru.  

 Pentru a  preveni  aceste  i legal i tă ţ i ,  t rebuie  con-
troale  permanente  la  or ice  oră  a  z i le i ,  d in  par tea  or-
ganelor  abi l i ta te  în  acest  domeniu,  t rebuie  să  se  apl ice 
cont inuu ş i  ser ios  H.G.  nr.  379 din 30 iul ie  1993 pen-
tru aprobarea ş i  punerea în  apl icare  a  „Instrucţ iuni lor 
pr ivind circulaţ ia  mater ia le lor  lemnoase ş i  a  a l tor 
produse ale  păduri i” ,  care  prevede la  Art .  3 :„Când 
mater ia lul  lemnos înscr is  în  bonul  de vînzare  se 
procură din pădure,  acesta  t rebuie  r idicat  într-un ter-
men de maximum 30 de zi le  de la  data  e l iberăr i i  doc-
umentului .  Pentru cazuri  deosebi te ,  bine just i f icate , 
şeful  ocolului  s i lvic  poate  aproba prelungirea acestui 
termen cu maximum 15 zi le .  Dacă mater ia lul  lemnos 
nu este  r idicat  în  termenul  s tabi l i t ,  bonul  de vânzare 
îş i  pierde valabi l i ta tea ,  iar  contravaloarea înscr isă  pe 
acesta  se  res t i tuie  cumpărătorului ,  la  cerere”.
 De asemenea,  tă ier i le  ar  t rebuie  să  se  facă 
controlat  ş i  e tapizat  c i  nu haot ic!  Toaletarea ş i  în-
gr i j i rea  păduri lor  se  vor  face conform prevederi lor 
legale!  Făcând o comparaţ ie  de cum arăta  Highişul 

acum 50 de ani ,  când era  o  mân-
drie  a  Săcelelor,  as is tăm în zi le le 
noastre ,  din păcate ,  în  unele  lo-
curi ,  la  o  peisagis t ică  de s tepă,  c i 
nu de munte!  Tragem un semnal 
de alarmă pe această  cale  pentru 
a  salva cât  se  mai  poate  salva din 
păduri le  săcelene ş i  în  special 
zona Highişului .  Reîmpădurirea 
este  o  condi ţ ie  de bază ce nu ar 
t rebui  să  se  amâne de pe o zi  pe 
al ta!  Executarea unor  lucrăr i  de re-
const i tuire  ecologică,  executarea 
lucrăr i lor  de îngri j i re ,  împădurirea 
tuturor  golur i lor  create  în  arborete 
pr in  extragerea arbori lor  uscaţ i , 
cu speci i  corespunzătoare  t ipului 
natural  de pădure.  Trebuie  opri te 
cu desăvârşire  tă ier i le  i legale  de 
pădure!  Suprafaţa  totală  a  Mu-
nicipiului  Săcele  es te  de 34.466 
de hectare ,  din care  21371,03 
de hectare  o  reprezintă  pădurea,

adica 62%. Tăier i le  de păduri ,  contr ibuie  cu 25% la 
efectul  de seră ,  pe când t ransportur i le  ş i  industr ia 
contr ibuie  doar  cu 14%.
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e 29 iul ie  es te  sărbător i tă  ”Ziua Imului 
Naţ ional”  Deşteaptă- te ,  române!  Ziua im-
nului  se  săbătoreşte  anual  ca  urmare a  unei 

hotărâr i  a  Senatului  României  din 18 mai  1998.
 România a  avut  de-a  lungul  a  154 de ani  şase 
imnuri  naţ ionale .  Pr imul  imn al  ţăr i i  a  fost  adoptat 
în  anul  1862,  în  t impul  domniei  lu  Alexandru Ioan 
Cuza. 
 Imnul  de s ta t  a l  României  are  o  is tor ie  veche 
de 154 de ani .  De-a lungul  a  mai  bine de un secol  ş i 
jumătate ,  românii  au avut  şase imnuri . 
 Ideea necesi tă ţ i i  unui  imn naţ ional  a  apărut , 
pentru pr ima dată ,  în 
Pr incipatele  Române în 
1840.  Noţiunea de imn 
de s ta t  a  apărut  în  1862, 
în  t impul  domniei  lui 
Alexandru Ioan Cuza. 
Atunci  a  fost  organizat 
un concurs  publ ic  pen-
tru găsirea celui  mai 
potr ivi t  cântec care  să 
f ie  adoptat  drept  imn 
naţ ional .  La concursul 
publ ic  organizat  sub 
domnia lui  Cuza,  s-a  pus 
în  joc un premiu de 100 
de galbeni .  Câşt igător  a 
fost  desemnat  compozi-
torul  Eduard Hubsch,  cu 
piesa „Marş  t r iumfal  ş i  pr imirea s teagului  ş i  a  Măriei 
Sale  Pr inţul  Domnitor” .  Melodia  nu a  avut  versur i  ş i 
a  fost  imn în  această  formulă până în  1881. 
 Poetul  Vasi le  Alecsandri  a  compus versur i le 
„Imnul  regal  român”.  Melodia  a  fost  cântată  pentru 
pr ima dată ,  cu versur i ,  la  încoronarea regelui  Carol 
I ,  în  anul  1884.  Imnul  a  fost ,  mai  târziu,  preluat  ş i 
inclus  de compozi torul  George Enescu la  sfârş i tul 
lucrăr i i  sa le  „Poema Română”:  ”Trăiască Regele/În 
pace ş i  onor/De ţară  iubi tor /Şi-apărător  de ţară . /  Fie 
Domn glor ios/Fie  peste  noi , /  Fie-n veci  norocos/  În 
război ,  război .”  
 După căderea monarhiei  ş i  instalarea regi-
mului  comunist ,  imnul  de s ta t  a l  ţăr i i  s -a  schimbat . 
Noul  imn al  României  comuniste  a  fost  publ icat  pen-
tru pr ima dată  în  1948 în  z iarul  „Flacăra”.  Poezia  
de propagandă „Zdrobi te  cătuşe” a  fost  pusă pe mu-
zica compozi torului  Matei  Socor:  „Zdrobi te  cătuşe 
în  urmă rămân,  / Înfrunte- i   mereu munci torul , /Pr in 
lupte  ş i  jer t fe  o  t reaptă  urcăm, /Stăpân pe dest in  e 
poporul” .    

 Imnul  „Zdrobi te  cătuşe” a  fost  înlocui t  în 
1953 cu „Te s lăvim,  Românie!” .Versuri le ,  tot  pro-
pagandis t ice ,  erau compuse de Eugen Frunză ş i  Dan 
Deşl iu .  În  imnul  de s ta t  a l  României  din 1952,  Lenin 
era  personaj  divinizat .   „Te s lăvim,  Românie,  pământ 
păr intesc, / Înfrăţ i t  f i -va veşnic  a l  nostru popor/  Cu 
poporul  soviet ic  l iberator /Leninismul  ni-e  far  ş i  tăr ie 
ş i  avânt” .   
 Nicolae Ceuşescu a  schimbat  ş i  e l  imnul   ţăr i i . 
În  1975 imnul  naţ ional  a l  României  a  deveni t  „Pe-al 
nostru s teag e  scr is  Unire”,  versur i le  f i ind puse pe 
muzica lui  Cipr ian Porumbescu. 

  Tot sub Ceauşescu, 
în  anul  1977,  noul  Imn
al  Republ ic i i  Social is te 
România a  deveni t  „Trei 
culor i  cunosc pe lume”. 
”Trei  culor i  cunosc pe 
lume/Ce le  ţ in  de-un 
sânt  odor, /Sunt  culor i 
de-un vechi  renume/Su-
venir i  de-un brav popor. 
/Roşu-i  focul  ce-mi 
s t răbate ,  / Inima-mi pl ină 
de dor/Pentru sânta  l i -
ber ta te /Şi  a l  patr ie i 
amor”.  Se spune că unele 
dintre  versur i le  cântecu-
lui  pe care  românii  l -au 
avut  imn din 1977 până 

în  1989 au fost  scr ise  chiar  de dictatorul  Ceauşescu.
 Revoluţ ia  din 1989 le-a  adus românilor  un nou 
imn:  „Deşteaptă- te ,  române!”.  Poemul ”Un răsunet” 
care  s tă  la  or iginea actualului  imn al  României  a  fost 
redactat  ş i  publ icat  în  t impul  Revoluţ ie i  de la  1848. 
Începând din 1848,  „Deşteaptă- te ,  române!” a  fost  un 
cântec pe care  românii  l -au cântat  în  momentele  cru-
ciale  a le  is tor ie i .  S-a  auzi t  în  t impul  Războiului  de 
Independenţă  din 1877,  în  pr imul  ş i  a l  doi lea  război 
mondial .  După lovi tura  de s ta t  din 23 august  1944, 
când România s-a  detaşat  de al ianţa  cu Germania lui 
Hit ler,  imnul  a  fost  cântat  în  mod spontan  ş i  t ran-
smis  la  toate  s ta ţ i i le  radio.  ”Deşteaptă- te  române!” 
a  fost  cântat  ş i  în  z iua de 15 noiembrie  1987,  când 
munci tor i i  de  la  uzina de Autocamioane din Braşov 
s-au revol ta t .   Pe 22 decembrie  1989,  cântecul  a  fost 
cântat  pe s t răzi  de oamenii  ieş i ţ i  să-ş i  câşt ige liberta-
tea ,  devenind instantaneu imn naţ ional .  Actualul  imn 
al  României  are  11 s t rofe ,  iar  la  ocazi i le  fes t ive sunt 
interpretate  s t rofele  1 ,  2 ,  4  ş i  11.

P
ISTORIA IMNULUI NAȚIONAL

  Consi l iul  Local  Săcele  ar  t rebui  să  ia  de 
urgenţă  o  decizie  în  sensul  emiter i i  unei  hotărâr i  de 
consi l iu  pr in  care  să  aprobe t ransformarea zonelor 
Poiana Angelescu ș i  Highiș  în  ar i i  naturale  protejate , 
în  care  să  se  interzică recol tarea de masă lemnoasă, 
iar  ecosis temul  să  se  autoregleze natural ,  fără  niciun 
fel  de inf luenţă  a  factorului  uman.  O astfel  de decizie 
se  va putea pune în  apl icare  în  temeiul  aprobări lor 
Minis terului  Mediului ,  Apelor  ş i  Păduri lor,  pe baza 
legis la ţ ie i  în  domeniu.  O ar ie  protejată  devine ş i  o 

zonă în  care  construcţ i i le  noi  vor  f i  s t r ic t  reglemen-
tate .  Dacă s-ar  apl ica  această  lege nu se  vor  construi 
case or icum şi  or iunde!  Grătare  cu foc deschis  sau 
campare în  zonă s-ar  face controlat  c i  nu haot ic!  În 
cazul  în  care  Highişul  ş i  Poiana Angelescu ar  f i  ar i i 
protejate ,  poate  ș i  Săcelele  ş i -ar  recăpăta  s ta tutul  de 
odinioară  de s ta ţ iune montană unde numeroşi  tur iş t i 
veneau pentru aer,  odihnă ş i  recreare .

 Prof .  Levente  Miklos 



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

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

100 Ionescu Ghe. Nae
101 Iordache Dumitru
102 Iordache Mihaela
103 Ivan Gabriela
104 Ivan Gheorghe
105 Jerău Gheorghe
106 Jinga Romulus
107 Jinga Victor
108 Lăzărescu Elena
109 Leb Mircea
110 Leucuţa Cristina
111 Leşescu Mihai
112 Lipan Florin
113 Luca Teodor
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 Mihalache Ștefan
127 Miklos Levente
128 Mircioiu Lucian
129 Mircioiu Sebastian
130 Mitrea Mihai Iustin
131 Mocanu Elena
132 Modest Zamfir
133 Moldovan Ghia Roxana
134 Moldovan Vasile
135 Moraru Adrian
136 Moraru Florin
137 Moraru Ștefan
138 Moroianu Cantor Emilia
139 Mot Teodor
140 Munteanu Dan
141 Munteanu Gheorghe
142 Munteanu Gigi
143 Munteanu Livia
144 Munteanu Vasile
145 Munteanu Virgil
146 Muscalu Vasile
147 Nagy Gabor
148 Nechifor Septimiu
149 Necula Dan
150 Nicolaescu Marinel
151 Nistor Horia
152 Niţescu Romulus
153 Obancea Dan Nicolae
154 Ognean Dorel
155 Oncioiu Maria
156 Oprin Gabriel
157 Ovesia Octavian
158 Pastor Sanda
159 Pelin Matei Alina
160 Penciu Aurel
161 Peter Sara
162 Petrea Ştefan
163 Piscoci Romică
164 Poenaru Lautenţiu
165 Poenaru Ovidiu
166 Poenaru Roxana
167 Pop Georgeta
168 Pop Olga
169 Popa Florin
170 Popa Virgil
171 Posedaru Gheorghe
172 Primăvăruş Elena
173 Purcăroiu Nicolae
174 Pușcașu Laurențiu
175 Rîşnoveanu Marius
176 Rîşnoveanu Ştefan
177 Robu Adrian
178 Roșculeț Claudiu
179 Sabo Viorica
180 Sălăgeanu Lucian

181 Sârbu Corneliu
182 Sburlan Mircea
183 Sîrbu Adriana
184 Slăbilă Gheorghe
185 Souca Georgeta
186 Stanciu Vasile
187 Stirliciu Mihaela
188 Stoea Gheorghe
189 Stoian Emilia
190 Stoica Stelian
191 Stroe Aurora
192 Şerban Eugen
193 Şerban Ioana
194 Șerban Nicolae
195 Şerban Raul
196 Ştefănescu Constantin
197 Taraş Ioan
198 Taraş Mircea
199 Taraş Lucia
200 Taraş Răzvan
201 Taraş Emil
202 Tagarici Laurenţiu
203 Tănase Ionuț
204 Teacă Dorin
205 Teleanu Mihail
206 Teodoroiu Cristi
207 Teşileanu Costin
208 Teșileanu Ghia Eugenia
209 Tiru Cristina
210 Tocitu Viorel
211 Tuian Radu
212 Țeposu Iulia
213 Ursu Maria
214 Ursuţ Gabriel
215 Vlad E. Adriana
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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