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Centenarul Marii Uniri

MOCANII BÂRSANI –”DESCĂLECĂTORI DE ȚARĂ ÎN PRAGUL MĂRII” (Dobrogea)
Prof. univ. dr. Ioan Vlad

 Mocanii, apostolii muncii îndârjite, de la nomadismul pastoral la stabilitatea 
agricolă,iar ciobanul încercat prin drumuri lungi, prin lupta grea cu vremea și 
necunoscutul, a devenit plugarul harnic, gospodar și econom. Mocanul este acela 
care a transformat în bani iarba vastelor câmpii din Dobrogea și Bărăgan și care a 
umplut cu aurcasa statului 

I. Simionescu
umele de mocani, însemnând pentru cei mulți, oameni 
de la munte, indiferent de ocupație, pe vremuri avea 
mai multe semnificații : Iorga crede că termenul de 

ʺmocanʺ vine de la ʺmoțʺ și semnifica ʺun om chiabur, înstărit, 
priceput,conducător de turme de oiʺ. Există și explicația că ar pro-
veni de la ̋ moacăʺ, acea măciulie sau măciucă din capătul bâtei pe 
care o poartă  ciobanii. În Ardeal mocani erau numiți, în general, 
păstorii, nume venind de la ocupația lor. Cei din Regat obișnuiau 
să-i numească pe toți cei din Țara Bârsei, de unde și numele de 
mocani bârsani, sau, după localități, mocani săceleni, cei din 
Săcele, mocani brăneni, cei din Bran sau mocani țuțueni, cei din 
zona Făgăraș-Sibiu. Ion I.Ghelasse, doctor în științe economice 
și financiare, realizând o monografie asupra mocanilor din Țara 
Bârsei și în special cei din ținutul 
Săcelelor, din care se trăgea, și-a 
numit cartea simplu ʺMocaniiʺ iar 
ca subtitlu ʺImportanța și evoluția 
lor social-economică în Româniaʺ, 
deci reducând termenul, în final, 
doar la consătenii lui.1  
 Chiar dacă mocanii 
ardeleni nu pot fi reduși la cei 
săceleni, aceștia sunt o comuni-
tate reprezentativă în fenomenul 
trashumanței sau al descălecatului 
social-ecomonic în spațiile extra-
carpatice ale românilor și ceea ce 
I.I.Ghelasse a relevat pentru acești mo-
cani ca ʺimportanță și evoluție ... în Româniaʺ poate fi asumat 
pentru toți mocanii păstori ai Ardealului. Săcelele sau  cele șapte 
sate (sătcele, de la sătcel sau sătucel, cum crede N. Iorga), așezate 
de o parte și de alta a râului Tărlung, erau sate ale românilor, 
cu o populație, până la începutul secolului al XVII-lea, exclusiv 
românească. După instalarea străinilor sași și secui în Țara Bâr-
sei, după ce aceștia le-au luat cu forța pământurile, săcelenii sunt 
lipsiți de posibilitatea de a trăi doar din agricultură, fără a părăsi 
complet această ocupație, lăsându-o pe seama femeilor, a copiilor 
și tinerilor și a vârstnicilor care rămâneau în sat. Ceilalți, apți să 
îndure greutățile vieții păstorești au fost obligați ̋ a se lega cât mai 
strâns de îndeletnicirea favorită a păstorituluiʺ. Satul a rămas pen-
tru aceștia doar ʺun punct de plecare, un reazim în timp de nevoe, 
un adăpost al familiei lorʺ.2

 Pierderea pământurilor bune, așezate și roditoare din 
depresiunea Bârsei de către români sub presiunea regilor Unga-
riei, în beneficiul sașilor și secuilor, încă din secolul al XII-lea 
n-a lăsat decât două soluții românilor : să devină încetul cu înce-
tul șerbi sau iobagi pe moșiile sașilor sau secuilor, ceea ce s-a-
ntâmplat cu mulți români, sau să fie împinși în munți, unde să-și 
rezeve ocupația de păstori și să facă agricultură montană. Vremu-
rile tulburi și numeroasele invazii străine au contribuit și acestea 
la refugiul în munți și lipirea românilor de stâncile Carpaților în 
desișurile pădurilor seculare.
 Din mai multe motive mocanii bârsani își trimiteau tur-

mele în țările române:Ardealul avea pășuni puține și mai slabe, 
munții sunt acoperiți cu păduri, versantul nordic al Carpaților este 
mai puțin însorit decât cel sudic sau estic, Ardealul are o densitate 
de populație mai mare, pe când în sud populația era mult mai 
rară, întinderea Bărăganului era puțin cultivată, pășunile abun-
dente și libere la pășunat, apoi lunca Dunării și bălțile erau locuri 
minunate de iernat, cu clima mai dulce. Și astfel, transhumanța, 
migrațiunea păstorească a mocanilor de la muntele mai rece spre 
marea mai caldă toamna și de la mare la munte primăvara, se de-
rula cu o regularitate astronomică, urmând parcă, din antichitate, 
un traiect cosmic: ʺCum curg apele spre Dunăre și spre Mare, 
așa au curs și oamenii în vremurile când singurele drumuri de 
circulație erau mai ales pe langă aceste ape curgătoareʺ- spunea 

profesorul C. Brătescu.
 Chiar și în fața marilor 
năvăliri sau a campaniilor mili-
tare ale secolelor XVIII și XIX, 
când agricultura avea mult de su-
ferit, păstoritul se apăra mai ușor. 
Coridorul de acces al năvălitorilor 
asiatici spre capitala imperială 
– Constantinopol a fost adesea 
golit de populația agrară și satele 
spulberate, pe când păstorii, prin 
mobilitatea avuției lor, turmele  
care puteau mai ușor să fie puse la 

adăpost, erau mai puțin afectați. De 
aceea ei n-au părăsit nicicând locurile 

lor de iernat. Nici desele războaie ruso-austro-turce nu le tulburau 
prea mult circulația, ba adesea îi scuteau de controlul administra-
tiv, de plata dărilor către turci, iar podurile militare îi ajutau pe 
păstori să-și treacă mai ușor și mai repede turmele peste Dunăre.
 Fenomenul transhumanței a făcut din mocanii bârsani un 
ʺ element admirabil de unitate și expansiune națională ”, inclusiv 
în epoca modernă pe care o analizăm, când ei au avut un rol major 
în descălecatul românesc în Dobrogea, după 1878, când  Dobro-
gea a revenit  în structura teritorială a statului român. La semicen-
tenarul reîncorporării Dobrogei oficial s-a spus că: ʺNu putem să 
prăzmuim această zi a Dobrogei, fără să pomenim pe aceia cari au 
fost din vechi vremuri, urzitorii hotarului României Mari de azi, 
descălecătorii de țară în pragul mării, cari sunt mocaniiʺ.3

 O altă recunoaștere autorizată  a rolului mocanilor vine 
din partea geografului Gh. Vâlsan, care s-a ocupat și de mocanii 
ajunși în Dobrogea: ”Anticipând în vremuri aspirațiile naționale 
românești, fără să cunoască realizările trecutului, păstorul a 
croit hotarul statului care trebuia să-i cuprindă neamul în epoca 
bărbăției. Prin necontenitele călătorii anuale până la colțurile cele 
mai depărtate ale românismului, el a urzit și a întărit  unitatea 
națională, dovedind că nici Carpații, nici Dunărea nu sunt o piedică

N

1 Ion.I.Ghelasse,ʺMocanii. Importanța și evoluția lor social-economică în Româniaʺ, 
București, 1938.
2 Ibidem, p.17.
3 Ibidem, p.23.

Școala veche din Hârșova, construită de mocanii săceleni
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etnică, și că viața românească nu se poate desfășura pe deplin și ar-
monic decât sprijinându-se pe țărmurile cât mai întinse ale mării.ʺ4  
Prin așezarea lui străveche lângă malurile Mării, ʺprin botezul româ-
nesc pe care l-a dat atâtor locuri din preajma mării, mocanul a reparat 
istoria natală și ne-a creat din nou drepturi asupra atâtor ținuturi dis-
putate de vecini veniți mai târziu”.5
 În Dobrogea eliberată, mocanul păstor a trebuit să devină 
agricultor colonizator pe șesurile arse de soarele lui cuptor și spul-
berate de crivățul iernii, să înfrunte cu bărbăție lipsa de apă și toată 
asprimea vieții de stepă, să lucreze precum în munți  toată stăruința, 
toată dârzenia, toată cumpătarea, toată credința în Dumnezeu, tot 
curajul de a înfrunta viața ʺși-n noua lui situație. A trebuit să devină 
și negustor harnic, cinstit și stăruitor, să întemeieze noi așezări și 
gospodării dar și sfinte lăcașuri de închinăciune, să fie ʺpurtător de 
cărți și de lucruri de artă, răspânditor și întăritor al românismului 
peste hotarele țării luiʺ.6
 Pe la jumatatea secolului al XIX-lea, autoritățile otomane 
au crescut dările pretinse de la păstorii mocani din Dobrogea. Aceștia 
au reclamat energic guvernului otoman, cerând să nu fie considerați 
străini și să plătească doar arenda pen-
tru pășunat. Demersurile mocanilor 
n-au dat rezultate și în consecință au 
trecut cu turmele în Basarabia și de 
acolo spre Caucaz. După războiul ru-
so-româno-turc mocanii s-au întors în 
Dobrogea, au găsit locurile pustiite, iar 
animalele nu se puteau adapta la iarba 
și apa de aici și le mureau pe capete.
 Situația era disperată. O 
delegație de mocani, formată din 
săcelenii Tomoșoiu, Roșculeț, Nis-
tor și Ion V. Moțoiu, s-a prezentat la 
Kogălniceanu și i-a prezentat situația. 
Kogălniceanu le-a dat soluția: ʺNu 
fiți copii, măi fraților, puneți mâna pe 
plug. Sunteți voinici, sănătoși, tineri, har-
nici, semănați și culegeți ! Nu vă descurajați așa repede, că viața e 
făcută de încercări. Cât îi Dobrogea de mare cutreierați-o și unde v-o 
plăcea, așezați-vă. Așa vremuri n-o să apuce neam de neamul vostru. 
Cumpărați pământ căt de mult și o să vă blagoslovițiʺ.7
 Cu îndemnul lui Kogălniceanu și cu garanția legii din 
1882, care favoriza cumparătorii de pământ agricol și stimula in-
stalarea de agricultori români în Dobrogea, mocanii au început să 
cumpere pământ, să întemeieze gospodării după modelul ardelean. 
Ei au fost favorizați și de urmările războiului: guvernul otoman a 
retras populația musulmană din Dobrogea, proprietarii de pamânt îl 
vindeau la prețuri derizorii, satele ruinate și părăsite în bună parte ofe-
reau proprietăți celor care voiau să se instaleze și să lucreze pământul. 
Relațiile mocanilor cu băștinașii, mai ales tătarii, au fost pașnice. 
De regulă, mocanii și-au înființat sate proprii mocănești, cum sunt: 
Cașimcea, Topolog, Aigăr, Ahmet, Urluia, Băltăgești, Taspunar, Sa-
rai, Chiorcișmea, etc .
 Prin spiritul lor gospodăresc, priceperea, vigoarea, 
perseverența și hărnicia lor, mocanii au devenit repede elementul 
dominant în agricultura Dobrogei. De acum ocupația de bază în 
Dobrogea devenise agricultura și ei devin proprietari de pământ, 
fie cumpărat, fie prin împroprietărire. Au mai rămas și ʺeconomi de 
vite sau târlașiʺ, cu câte 20-30 de ciobani, dar, neputând cumpăra 
suprafețe mari pentru vitele lor, ei s-au tot împuținat.
 Cadrul legislativ al organizării românești a Dobrogei a fost 
asigurat de legea din 1882, opera lui Kogălniceanu, care era convins 
că Dobrogea, ̋ Țara lui Mircea Vodă, trebuie să rămână tot românească 
a lui Carol I .ʺ Prin acea lege terenurile și clădirile care aparținuseră 
statului otoman devin proprietatea statului român, mocanii au fost 

împroprietăriți, la început insuficient ca să poată trăi și să plătească 
răscumpărările dijmei și prețul de vânzare, dar, prin modificările ul-
terioare ale legii, tot sub oblăduirea lui Kogălniceanu, care a impus în 
1910 și 1912 îmbunătățirea legii, mocanii au primit depline drepturi 
ʺîn ceea ce privește colonizarea Dobrogei și împroprietărirea lorʺ, 
prețuindu-se astfel lucrarea lor de românizare a Dobrogei, de buni 
și harnici agricultori. Ei au continuat să cumpere pământ la prețuri 
convenabile de la tătarii și turcii care plecau, s-au înmulțit,ʺau civi-
lizat acel tinut lăsat în barbarieʺ și prin numărul și hărnicia lor în 
Dobrogea ʺau transformat-o într-un adevărat grânar al Românieiʺ, 
iar gospodăriile lor agricole mocănești , clădite după modele occi-
dentale, au servit ̋ drept model ̋    pentru celelalte naționalități dobro-
gene, mai ales tătarii, mai puțin activi și inventivi.
 Mocanul stabilit definitiv în Dobrogea, față de tătarul care 
ʺnu știa a semăna decât orzul, meiul și mult iubita lui bostănărie ʺ, 
a introdus în Dobrogea cultura porumbului, care pe tătari îi încurca 
mult cu prășitul, a introdus multe alte culturi pe care le alterna cu 
porumbul pe   mii de pogoane de pământ.8  Unii mocani, fie agri-
cultori, fie târlași, au inființat mari herghelii  de cai frumoși, cum era 

frumoasa herghelie a moșierului mocan 
Motoi de la Chiorcișmea.
 Spiritul mercantil al mocanilor 
a făcut din unii dintre ei adevărați pion-
ieri ai comerțului modern în Dobrogea. 
O statistică de la 1903 a autorităților lo-
cale dovedește că mocanii erau în frun-
tea agriculturii și comerțului din județul 
Constanța, cu familiile : Gh. Sassu, 
Petcu Sassu, Radu Tocitu,  Costache 
Popea, Octavian Șeitan, Oancea- ca 
agricultori, Vîneș R.Albuleț, Ion V. 
Carabet, Tomoșoiu, Ion Trandaburu, C. 
Sassu și Steriu Jinga- ca negustori.9
 O direcție importantă în care 
au acționat mocanii, cu o contribuție 

hotărâtoare, mult înainte ca Dobrogea să 
redevină românească, a fost cea a promovării limbii și culturii 
românești între locuitotii străini ai Dobrogei sub stăpânire otomană.
Mocanii, prin ʺinstinctul lor rar de extensiune ʺ, peste strâmtorările 
impuse de stăpânirea străină graiului românesc, culturii populare și 
celei moderne, au impus uzul limbii române în relațiile cu locuitorii 
de altă naționalitate, doina, cântecul, dansul, tradițiile și obiceiurile 
aduse din satele lor de munte, pe care le-au menținut și promovat 
cu frenezie. Pe bună dreptate s-a spus că de pe vremuri mocanii au 
fost ʺreprezentanții cei mai abili ai românismuluiʺ în Dobrogea și 
grație lor, la intrarea trupelor române, s-au găsit acolo locuitori de 
alte naționalități știind să vorbească românește.10 
 În toate planurile, economic, comercial, social, cultural lu-
crarea mocanilor în Dobrogea a fost de mare construcție națională, 
de adevărată ʺînalțare a provincieiʺ spre modernitate și integrare 
românească, Dobrogea fiind, în aprecierea lui I.I.Ghelasse ʺo co-
lonie mocănească, a cărei paternitate motivată cu argumente irefuta-
bile și-o asumă pe bună dreptate acești învățători de la stână al căror 
nume va fi pururea legat de această provincieʺ.11

(Din lucrarea „Brașovul și Marea Unire”, ed. a 2-a, in curs de re-
editare.)

4 Gh. Vâlsan, ʺ Mocanii din Dobrogeaʺ, în ʺ Analele Dobrogeiʺ, anul IX, vol.I, apud. 
I.I.Ghelasse, op. cit., p.39.
5 Gh. Vâlsan ʺDrepturi române și bulgare în Dobrogeaʺ, în ʺNeamul românescʺ, nr.172-175, 
iunie 1928.
6 Dr.A. Veress, ʺPăstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească până la 1821 ʺ, p.36.
7 I.I.Ghelasse, op.cit., p.102
8 ʺMocanii din Dobrogea ʺ, în ʺGazeta Transilvanieiʺ, nr.11-12 din 1881.
9 I.I.Ghelasse, op.cit., p.105.
10 C.D. Pariano, ʺDobrogea și  dobrogeniiʺ, p.32, citat de I.I. Ghelasse, op.cit.,, p.106
11 I.I.Ghelasse, op. cit., p.106

Biserica din Hârșova, ctitorie a mocanilor săceleni
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e-a lungul timpului, revista “Plaiuri Săcelene” a găzduit 
în paginile sale portretele unora dintre fiii reprezentativi 
ai Săcelelui, intelectuali de seamă, oameni politici, mari 

economi de oi sau agricultori şi negustori vestiţi, care au dus re-
numele acestor meleaguri în întreaga ţară. Pildele lor de viaţă, sta-
tornicia şi hărnicia care i-au caracterizat, spiritul întreprinzător şi 
inteligenţa nativă, şlefuită uneori în vestite universităţi europene, 
sunt coordonatele principale ale acestor portrete cu care noi, cei 
de astăzi, ne mândrim.
 O asemenea personalitate, demnă de a fi menţionată în 
galeria iluştrilor înaintaşi săceleni, este Aurelian Pană, descen-
dent al unei familii de mocani din Satulung, moşierul ialomiţean 
care şi-a pus amprenta asupra dezvoltării agriculturii naţionale.
 Plecaţi, asemenea multora dintre consătenii lor, să-şi 
împlinească destinul în câm-
pia mănoasă a Bărăganului 
ialomiţean, părinţii lui Aure-
lian Pană se stabilesc în co-
muna Marsilieni unde se naşte 
viitorul moşier, la 20 septem-
brie 1880. Urmează cursurile 
liceului la Brăila, unde obţine 
şi bacalaureatul în 1898, pentru 
ca apoi să fie student la Facul-
tatea de Ştiinţe de la Sorbona, 
unde obţine trei diplome de 
licenţă: botanica (1900), zoolo-
gia (1901) şi geologia (1904).1

 Se reîntoarce în ţară, 
unde începe o prestigioasă acti-
vitate profesională, marcată de 
câteva jaloane care-i probează 
profesionalismul, buna pregătire dobândită pe băncile facultăţii 
pariziene şi alesele trăsături de caracter. În 1905 devine mem-
bru al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti, în 1935 preşedinte al 
Institutului Naţional de Export, apoi delegat la Ministerul A-
griculturii şi Domeniilor pe lângă Direcţia Porturilor în vederea 
construcţiilor de silozuri (1938), membru în Consiliul Permanent 
al Agriculturii (1939), membru al Institutului de Ştiinţe Sociale al 
României, secţiile agrară şi cooperaţie (1939), pentru ca ulterior 
să devină preşedinte al Academiei de Agricultură şi preşedinte al 
Sindicatului Agricol Ialomiţa.2 Între 27 ianuarie 1941 şi 18 martie 
1942 a îndeplinit funcţia de subsecretar de stat la Ministerul A-
griculturii, iar între 19 martie 1942 şi 2 iulie 1943 a fost ministru 
al Agriculturii. Din această ultimă funcţie a plecat prin demisie şi 
pentru întreaga activitate desfăşurată aici nu a solicitat niciun ban, 
întreaga sumă cuvenită fiind donată funcţionarilor ministerului, 
ca ajutor.3

 Acest ultim aspect probează pe deplin altruismul şi de-
zinteresul material ce îl caracterizau pe omul Aurelian Pană, care 
îşi pusese în slujba profesiei şi concetăţenilor săi întreaga putere 
de muncă şi pasiunea pentru profesia aleasă. Aşa făcuse şi în 
tinereţe, când îşi pusese în slujba ţării viaţa şi energia vârstei, par-
ticipând la campania celui de al doilea război balcanic, în 1913, 
cu gradul de sublocotenent, şi la Războiul pentru Reîntregirea 
Neamului, între 1916 şi 1918, când a ajuns la gradul de căpitan în 
Regimentul 3 Artilerie de la Mărăşeşti.4

 Aurelian Pană face parte, fără îndoială, din stirpea 
nobilă a mocanilor săceleni care au constituit, de-a lungul tim-
pului, un factor de dezvoltare şi prosperitate, atât pentru familiile 

lor cât şi pentru comunităţile în care au trăit. Ei au constituit un 
exemplu de hărnicie şi îndârjire în a munci cât mai bine şi mai 
eficient, demonstrând prin propria lor înavuţire că totul este po-
sibil atunci când seriozitatea şi încrederea în propriile forţe devin 
piatra de temelie a întregii existenţe. Din galeria acestor mocani 
de excepţie fac parte, alături de Aurelian Pană, figuri reprezenta-
tive ale mocănimii săcelene: Dumitru Seceleanu, Gheorghe Me-
dian, Ion Moroianu, cei din familiile Aldea, Golea, Cazacu, Butu, 
Gologan, etc.
 De altfel, Aurelian Pană a rămas în memoria sătenilor 
din Sudiţi şi Frăţileşti-Săveni ca o personalitate marcantă, 
instruită şi cu o atitudine binevoitoare şi amabilă faţă de oameni. 
Întreaga sa activitate a fost pusă în slujba comunităţii, căreia i-a 
oferit oportunităţi de dezvoltare în domeniul agricol nemaiîntâl-

nite până atunci, de numele său 
legându-se introducerea, acolo, 
în satele Ialomiţei, a agricul-
turii moderne, la standardele 
acelor vremuri.
 La baza priceperii sale în do-
meniul agricol au stat, pe lângă 
solida pregătire din perioada 
studenţiei, călătoriile de docu-
mentare şi perfecţionare, în 
străinătate, printre care cea 
din SUA, în 1934, care a avut 
drept scop studierea culturii 
de porumb. Un soi adus de pe 
continentul american a fost ul-
terior aclimatizat şi cultivat în 
Câmpia Bărăganului şi Balta 
Ialomiţei.5 Tot de numele lui 

se leagă şi introducerea în cultura agricolă din România a so-
iei, necunoscută în acel moment de agricultorii români, devenită 
ulterior “vedetă” a alimentaţiei raţionale şi o valoroasă plantă 
furajeră.
 Trebuie spus că Aurelian Pană deţinea peste 6.000 de 
hectare teren agricol în zona localităţii Frăţileşti, în prezent sat 
component al comunei ialomiţene Săveni, unde se afla şi conacul 
pe lângă care moşierul pusese bazele unei vaste exploataţii agri-
cole. Aici se practica o agricultură ce avea la bază cele mai noi 
descoperiri în domeniu, soiurile selecţionate, maşinile agricole de 
ultimă oră şi dotările anexe moderne, contribuind la desfăşurarea 
unei activităţi eficiente. Ferma era organizată în jurul conacului 
şi cuprindea, pe de o parte, ateliere, remize, maşini şi unelte agri-
cole şi, pe de altă parte, grajdurile pentru mii de oi şi sute de vite 
şi cai, crescătoria de păsări şi alte acareturi.
 Mărturiile vremii atestă faptul că ferma lui Aurelian 
Pană era înzestrată, pe lângă clădirile amintite, cu pluguri cu 
aburi, batoze, locomobile, tractoare, un selector modern, moară 
şi multe altele. Exploataţia pusă pe picioare de Aurelian Pană de-
venise o adevărată maşină economică în care fiecare componentă 
funcţiona perfect, făcând din întreg ansamblul o experienţă 
pozitivă din punct de vedere al organizării şi eficienţei, demnă de
1 Boitan Marius-Dorinel - “Aurelian Pană - Un martir uitat al istoriei Ialomiţei”, revista 
“NAPARIS” -an II, NR.3-2014, p. 31
2 Boitan Marius-Dorinel - op. cit., p. 31
3  Ciucă R. - “Secvenţe dintr-o încercare pe care aş dori-o izbutită” în Analele Universităţii 
Spiru Haret, anul 4, nr.4-2011, p. 14
4  Boitan Marius-Dorinel - op. cit. p. 31
5 Costea Adrian - “Povestea lui Aurelian Pană: pionier al agriculturii moderne româneşti”, pe
 /blogs/adrian.costea2adevarul.ro
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toată lauda şi de luat în seamă. Era o întreprindere vastă pentru 
România de atunci, un model de organizare, motiv pentru care 
a şi devenit exemplu demn de urmat şi a fost vizitată în repetate 
rânduri de oameni politici şi funcţionari cu responsabilităţi în do-
meniul agricol pentru ca această experienţă să poată fi extinsă la 
nivelul întregii ţări. 
 Şi în prezent se mai pot vedea urmele bogăţiei şi mărimii 
fostei ferme. Pe locul ei funcţionează, din 2003, conform dorinţei 
moştenitorilor, Sfânta Mănăstire Frăţileşti-Sudiţi, cu hramul “Sf. 
Mare Mucenic Pantelimon”, dar atrag atenţia, în continuare, conacul 
boieresc, aflat, din păcate, într-o stare avansată de degradare, casa 
arendaşului, unde se află paraclisul şi chiliile mănăstirii, turnul de 
apă, care în trecut funcţiona cu un burduf pentru scoaterea apei 
din pământ, casa vizitiului şi un mare beci, lung de 100-200 m şi 
pavat cu cărămidă. În acest vast beci era ţinută rezerva de gheaţă 
pentru vară şi se adăposteau animalele în zilele toride ale verilor 
din Bărăgan.6 
 Sfârşitul celui de al doilea război mondial şi venirea 
comuniştilor la putere au marcat o cotitură dramatică în destinul 
lui Aurelian Pană şi al familiei sale. Aşa cum s-a întâmplat cu 
mulţi dintre oamenii valoroşi ai acestui neam, comuniştii l-au 
condamnat, pe baza deciziei penale nr. 123, din 19 ianuarie 1949, 
a Curţii Penale Bucureşti, la 10 ani de închisoare, 10 ani de de-
gradare civică şi confiscarea averii.7 Astfel a fost răsplătit pentru 
întreaga sa activitate ce a constat în implementarea unor metode 
moderne în agricultura unei ţări care abia ieşea timid din feuda-
lism în acest domeniu.
 A urmat calvarul temniţelor comuniste de la Jilava, 
Cernavodă, Piteşti şi Gherla cu torturile şi experimentul îngro-
zitor al “reeducării”, care presupunea bătăi, batjocoriri, insulte şi 
degradare fizică şi psihică de nedescris. În urma acestui tratament 
odios se stinge din viaţă la 4 mai 1951, într-o celulă de “reeducaţi”, 
de la Gherla, ca un adevărat martir, fără a i se putea împlini nici 
măcar ultima dorinţă: aceea de a fi incinerat, iar cenuşa să-i fie 
amestecată în pământul Bărăganului şi pe acel loc să se semene 

grâu.8

 Nici familia lui nu a scăpat de prigoana comunistă. La 24 
aprilie 1952, soţia sa, Eufrosina Pană, şi fiul său, Aurel Pană, au 
fost arestaţi şi internaţi, fără proces sau condamnare, la 2 ani de 
“detenţie administrativă”. Eufrosina Pană moare în anul 1954, la 
puţin timp după ce ieşise din închisoarea de la Dumbrăveni. Unul 
dintre fiii lui Aurelian Pană, Petru, fusese şi el ucis de soldaţii ruşi 
în anul 1944.
 Dacă moştenirea spirituală a lui Aurelian Pană va rămâne 
veşnic în mintea şi inima celor care l-au cunoscut şi a urmaşilor 
acestora, moştenirea sa materială a avut o soartă inedită. După 
cum am mai spus, întreaga avere i-a fost confiscată la arestarea 
din 1949, iar conacul de la Frăţileşti a intrat în posesia GAS Sudiţi 
şi IAS Movila. Ferma de la Frăţileşti a fost retrocedată, în 2005, 
nepotului marelui agricultor, Aurel Nicolae Pană, împreună cu 
10 hectare de teren, pe care le-a donat Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor în vederea construirii mănăstirii “Sf. Mare Mucenic 
Pantelimon”.9

 Este tulburător destinul acestui vrednic urmaş al mo-
canilor săceleni. Viaţa l-a purtat pe culmile înalte ale succesului şi 
ale recunoaşterii şi aprecierilor contemporanilor, transformându-l 
în unul dintre cei mai mari moşieri din Bărăgan, cu merite de-
osebite în aplicarea regulilor agriculturii moderne în acea primă 
jumătate de secol XX. Tot viaţa i-a rezervat un sfârşit tragic în gu-
lagul comunist, unde a fost obligat să suporte privaţiuni şi chinuri 
nemeritate. În ambele situaţii, însă, Aurelian Pană a rămas un om 
integru, dedicat profesiei şi oamenilor, pe care i-a iubit şi slujit, 
hotărât, dârz, harnic şi tenace, un om cu care săcelenii s-au mân-
drit mereu şi pe care l-au considerat ca unul dintre cei mai buni fii 
ai acestor meleaguri.

Horia Bârsan

IN MEMORIAM
IOAN ZĂRNESCU -

UN EXEMPLU DE IMPLICARE ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII

e curând a plecat dintre noi, pentru totdeauna, un alt senior al Săcelelor, 
domnul Ioan Zărnescu, din Baciu, un statornic păstrător al tradiţiilor şi 
obiceiurilor înaintaşilor săi, mocanii săceleni. Avea peste 90 de ani, dar 

sufletul îi era tânăr şi animat de dorinţa fierbinte de a arăta tuturor cât de valoroasă 
este moştenirea lăsată de strămoşii noştri mocani, aceşti făuritori de istorie prin 
inteligenţa, priceperea şi hărnicia lor.
 Principala realizare a domnului Zărnescu în acest sens este “muzeul 
civilizaţiei mocăneşti” realizat de-a lungul întregii sale vieţi, cu migală şi dragoste, 
în propria sa casă. Construită de străbuni şi păstrată cu sfinţenie, aceasta este plină 
de adevărate comori care fac din trecut o prezenţă şi o dovadă a spiritului novator a 
generaţii întregi de harnici economi de oi. Aici găsim obiecte ale muncii lor asidue: 
furca încrustată de tors lâna, fuse de lemn, , răşchitoare, roţi pentru prelucrat lâna, 
foarfeci de tuns lâna, găleţi de lemn şi cupele lor folosite la muls, putini de brad 
pentru păstrat brânza, fundul de lemn cu buză pentru scurgerea zerului, cazane pen-
tru fiert zerul şi multe altele. Nu lipsesc numeroase alte obiecte care decorau casele 
mocanilor şi chiar popul casei, pus în zid pentru alungarea duhurilor rele. O valoroasă 
parte a colecţiei ce poate fi admirată în casa domnului Ioan Zărnrscu este constituită 
de mulţimea obiectelor artistice, lucrate cu migală şi talent de el însuşi, şi care au o 
sugestivă legătura cu viaţa mocanilor, cu ocupaţia lor, cu patrimoniul lor cultural. 
În această categorie intră: străchini de lut ars, ornate cu modele florale, în diferite 
combinaţii coloristice, orânduite pe pereţi şi sub streaşina fânarului, obiecte stilizate 
realizate din rădăcini de brad, fag şi stejar, scaune şi mese frumos dăltuite şi lustru-
ite, obiecte din metal prelucrat la cald. Vizitând această casă, mic muzeu etnografic,

D

6 Boitan Marius-Dorinel - op. cit. p. 33
7 Boitan Marius-Dorinel - op. cit. p. 32
8 Costea Adrian - op. cit.
9 Costea Adrian - op. cit.
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rămânem impresionaţi de 
talentul şi volumul uriaş de 
muncă pe care le presupune 
această întreprindere, pe 
care domnul Ioan Zărnescu a 
făcut-o, o viaţă întreagă, în fo-
losul săcelenilor. Multe dintre 
lucrările şi obiectele din acest 
mic muzeu au putut fi admirate 
de aceştia cu ocazia diferitelor 
manifestări culturale organi-
zate de asociaţia “Izvorul”.
 O altă pasiune a aces-
tui demn urmaş de mocan a 
fost drumeţia, cunoaşterea ţării 
şi a împrejurimilor Săcelelor şi 
studierea frumuseţilor acesto-
ra. A scris pagini întregi în care 
descrie locuri minunate din apropierea 
noastră: Peştera de gheaţă, Piatra scrisă, Prăpastia ursului, stânci 
cu aspect asemănător Babelor din Bucegi, turnuri de conglome-
rate impunătoare, cu înălţimi de aproape 100 metri, Piatra Poienii 
şi multe altele. Nu s-a limitat numai la a le descrie, le-a studiat 
temeinic, chiar ştiinţific, le-a fotografiat, le-a urmărit condiţiile de 
mediu şi transformările suferite in timp.
 A fost pasionat, de asemenea, de urmărirea pe perioade 
lungi a evoluţiei climei locale, motiv pentru care şi-a realizat 
propriile aparate şi mijloace de măsură, funcţionale şi astăzi, iar 

rezultatele cercetărilor sale au 
fost minuţios consemnate pen-
tru a fi o bună bază de cercetare 
şi pentru cei ce vor dori să-i 
continue munca în acest dome-
niu.
  Domnul Zărnescu 
s-a stins într-o zi de septem-
brie a acestui an, la o vârstă 
venerabilă, în casa sa, la um-
bra codrului de brad, lăsând 
un gol în sufletul celor care 
l-au cunoscut, l-au apreciat 
şi l-au stimat pentru marea sa 
contribuţie la transmiterea atâ-
tor şi atâtor cunoştinţe despre 
trecutul nostru. 
  A fost un mare sim-

patizant al asociaţiei “Izvorul”, a cărei 
istorie nu avea nici un secret pentru dânsul, al revistei “Plaiuri 
Săcelene”, pe care o citea cu plăcere, o aprecia şi o păstra într-o 
colecţie voluminoasă, a fost un om de aleasă bunătate, deschis 
studiului, pasionat de trecut şi disponibil să-şi împărtăşească 
cunoştinţele tuturor celor interesaţi, un adevărat exemplu de im-
plicare creatoare în viaţa comunităţii.
 Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ec. Dumitru Voinea

eagu Djuvara este istoric, 
diplomat, filosof, jurnal-
ist şi romancier, este chiar 

un om între două vârste. S-a născut 
la Bucureşti pe 18 august 1916, la 
două zile după intrarea României în 
prima conflagraţie mondială, dar a 
împlinit 100 de ani abia pe 31 au-
gust 2016. Era copil atunci când cal-
endarul iulian a fost înlocuit cu cel 
gregorian. 
 S-a născut la Bucureşti, 
într-o familie aristocrată, de origine 
aromână, aşezată în Ţările Române la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, din care au fost oameni politici, 
diplomaţi şi universitari de prestigiu. Tatăl, Marcel Djuvara, şef 
de promoţie la Politehnica din Berlin în 1906, căpitan de geniu în 
armata română, a murit în urma unei epidemii de gripă spaniolă 
în 1918. Mama, Tinca Grădişteanu, aparţinea ultimei generaţii a 
unui neam de boieri munteni.
 Neagu Djuvara își face studiile la Paris, fiind licenţiat 
în litere şi filosofie în 1937, după care, în 1940, îşi ia doctoratul 
în drept. A luat parte la campania din Basarabia şi Transnistria ca 
elev-ofiţer de rezervă (iunie-noiembrie 1941), fiind rănit aproape 
de Odessa. Dar, să ne reîntoarcem la “rădăcinile” biografiei lui 
Neagu Djuvara care nu mai e un secret pentru nimeni. El însuşi a 
redat-o ca un romancier în volumul Amintiri din pribegie. Neagu 
Djuvara a scos lucrări monumentale despre istoria României, cele 

mai multe dintre ele fiind scrise când 
“boierul” trecuse de 70 de ani. Abia 
venise în România după un exil cât 
comunismul românesc: “Am venit 
să ofer, nu să primesc”, explica el. 
Şi a oferit mai mult decât îşi putea 
da seama la vârsta lui. Este un nobil 
şi ne-o dovedeşte chiar arborele său 
genealogic, cu rădăcini de la Basarab 
I şi Vlad Ţepeş sau Radu cel Fru-
mos. O dovedeşte şi prin conduita 
sa. A avut o viaţă fantastică: a prins 
şi Revoluţia bolşevică, în 1917, şi 

Revoluţia Română din 1989. 
 Pe 25 octombrie 1917, când grupările bolşevice, conduse 
de Lenin, preluau controlul în Rusia prin înlăturarea guvernului 
Kerenski, Neagu Djuvara avea un an şi două luni şi se afla la Sankt 
Petersburg, refugiat împreună cu mama, Tinca Grădişteanu, şi 
fratele său Răzvan. Mama hotărâse să părăsească România, aflată 
sub ocupaţia germană, şi să plece în Franţa, via Rusia. Familia 
este reţinută o perioadă în capitala Rusiei din cauza unei confuzii 
produse de numele guvernantei elveţiene care îi însoţea. Ajung în 
cele din urmă în Franţa, pe drumul cel lung prin Finlanda, Suedia, 
Anglia. Rămâne în Franţa, unde se căsătoreşte, în 1937. Intrat 
prin concurs la Ministerul de Externe, în 1943, este trimis curier 
diplomatic la Stockholm, în dimineaţa zilei de 23 august 1944, 
în legătură cu negocierile de pace cu URSS. Aici funcţionează 
ca secretar de legaţie până în septembrie 1947. Rămâne în exil, 

NEAGU DJUVARA-MARTORUL UNUI VEAC DE ISTORIE

“Unii îmbătrânim de tineri, alţii rămânem copilăroşi. 
Am văzut oameni tineri, care, atunci când nu au mai avut scopuri, 
au îmbătrânit brusc.”

Împreună cu câteva dintre operele sale

• Cultura

N



8

• Plaiuri Sacelene• Cultura

militând până în 1961 în diferite organizaţii ale diasporei. În 1961 
pleacă în Republica Niger, unde stă 23 de ani, în calitate de con-
silier diplomatic şi juridic al Ministerului  Afacerilor Externe din 
această ţară şi, concomitent, profesor de drept internaţional şi 
istorie economică la universitatea din Niamey. În 1972, susţine 
doctoratul la Sorbona cu o teză de filosofie şi istorie. Din 1984, 
este secretar general al Casei româneşti de la Paris, până în 1990, 
când se întoarce în ţară. Este membru de onoare al Institutului de 
Istorie “A.D.Xenopol” din Iaşi şi al Institutului “Nicolae Iorga” 
din Bucureşti. A primit, în 30 octombrie 2012, titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti şi apoi, în decembrie 
2012, al Universităţii din Iaţi.
 Ca istoric a publicat în principal studii despre istoria 
României şi a poporului român. O bună parte din cărţile sale se 
referă la filosofia istoriei, concentrându-se în principal pe pro-
blema obiectivităţii istoriei şi istoriografiei. Neagu Djuvara este 
un susţinător al continuării cercetărilor referitoare la istoria 
românilor deoarece anumite părţi ale acesteia au fost accentuate 
sau suprimate în scopuri politice. După cum afirmă publicistul 
Gabriel Liiceanu, Neagu Djuvara are trei vieţi: cea franceză, 
cea africană şi cea românească, separate şi împletite deopotrivă, 
trimiţând la un nou început, dar la un final neaşteptat, “la o vârstă 
când oamenii trec la pasivitate.” Miracolul vieţii lui Djuvara este 
cel al revenirii în ţara lui, după o absenţă de 45 de ani. Când a 
revenit, nimeni nu-l mai ştia. Cazul lui este unic şi reprezintă cea 
mai surprinzătoare formă de întoarcere în cultura română. Toţi 
marii exilaţi ai României au plecat fără să se mai întoarcă. Toţi au 
devenit mari în exil. Toţi şi-au împlinit destinul în exil, în afara 
ţării. Pe Djuvara destinul îl aştepta acasă. Este singurul din cei 
plecaţi care a cunoscut împlinirea nu în exil, ci după revenirea 
acasă, şi asta într-o perioadă a vieţii care se întinde între 73 şi 100 
de ani.
 În multe din cărţile sale, Neagu Djuvara a  analizat 
relaţiile pe care România le-a avut cu Europa, plasând-o poli-
tic între Orient şi Occident, caracterizând-o ca fiind ultima ţară 
intrată în ceea ce se numeşte Concertul European, referindu-se nu 
atât la intrarea României în UE, cât la orientarea politică a ţării 

către un model politic şi cultural de natură occidentală. 
 Omul de cultură Neagu Djuvara a publicat cărţi care îşi 
propun să explice originea istorică a unor figuri mitologice ca 
Negru-Vodă şi Dracula. Şi-a publicat, de asemenea, şi memori-
ile, istorisindu-şi viaţa în exil, la Paris sau în Niger. Menţionăm 
câteva dintre lucrările publicate de autor: Dreptul român în ma-
terie de naţionalitate - Paris, 1940 (în limba franceză), Civilizaţii 
şi tipare istorice, apărută în 1975 în limba franceză, premiată de 
Academia Franceză, tradusă în româneşte sub titlul Civilizaţii şi 
tipare istorice, Editura Humanitas, 2012-2013. Alte lucrări de is-
torie sunt: Cum s-a născut poporul român?, O scurtă istorie a 
românilor povestită celor tineri, De la Vlad Ţepeş la Dracula 
Vampirul (2003), Există istorie adevărată? (2012), O scurtă is-
torie ilustrată a românilor (2013), tradusă în limba engleză. Ca 
lucrare autobiografică menţionăm Amintiri din pribegie, reluare 
a lucrării în limba franceză Bucureşti-Paris-Niamey şi retur sau 
Amintiri a 42 de ani de exil (1948-1990). Ca dovadă că nu şi-a ui-
tat originile, este lucrarea Aromânii: istorie, limbă, destin (1999). 
 Scriitorul Horia Roman Patapievici face o caracterizare 
sugestivă acestei personalităţi enciclopedice a culturii române, 
cu ocazia centenarului: “Îngerul compasiunii pentru suferinţele 
irosite în istorie ni l-a adus, iar el şi-a făcut cu asupra de măsura 
datoria de a ne arăta în carne şi oase, nouă, celor care am ui-
tat, ce înseamnă să fii civilizat şi european într-o manieră curat 
românească.”
 Prin tot ce a făcut pentru ţară, cu fapta, cu vorba, cu con-
deiul, Neagu Djuvara poate fi aşezat cu cinste în patrimoniul cul-
turii române, în rândul personalităţilor de factură enciclopedică 
ale neamului, începând cu Dimitrie Cantemir, continuând 
cu B.P.Haşdeu, Nicolae Iorga, Mircea Eliade şi alţii, iar noi, 
parafrazându-l pe poetul Grigore Alexandrescu, putem afirma: 

“Salutare, umbră veche, primeşte închinăciune
De la fiii României care tu o ai cinstit,
Noi venim mirarea noastră cu cinste a-ţi depune,
Veacurile ce-nghit neamuri, al tău nume l-au cinstit.”

Prof. Florica Lupu

ULIE

*Paler, Octavian (2 iulie 1926 – 7 m1i 2007) – 90 de ani de la nașterea scriitorului
*Kogălniceanu, Mihail (6 sept. 1817 – 2 iulie 1891) – 125 de ani de la moartea prozatorului, memorialistului și omului politic
*Bagdazar, Dumitru (17 dec. 1893 – 15 iulie 1946) – 70 de ani de la moartea medicului și academicianului
*Paulescu, Nicolae (8 nov. 1869 – 19 iulie 1931) – 85 de ani de la moartea savantului
*Caraion, Ion (24 mai 1923 – 21 iulie 1986) – 30 de ani de la moartea scriitorului și traducătorului
*Ivașcu, George (24 iulie 1911 – 21 iunie 1988) – 105 ani de la nașterea criticului și istoricului literar

 AUGUST

*Enescu, George (19 august 1881 – 4 mai 1955) – 135 de ani de la nașterea muzicianului
*Mihai Viteazul (cca 1558 – 9 aug. 1601) - 415 ani de la moartea domnitorului
*Delavrancea, Cella (15 dec. 1887 – 9 aug. 1991) – 25 de ani de la moartea prozatoarei
*Barbu, Ion (18 mar. 1895 – 11 aug. 1961) – 55 de ani de la moartea poetului și matematicianului
*Ghica, Ion (12 aug. 1816 – 22 apr. 1897) – 200 de ani de la nașterea prozatorului
*Celibidache, Sergiu (28 iunie 1912 – 14 aug. 1996) – 20 de ani de la moartea dirijorului
*Crohmălniceanu, Ovid (16 aug. 1921 – 27 apr. 2000) – 95 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar
*Pallady, Theodor (11/23 apr. 1871 – 16 aug. 1956) – 60 de ani de la moartea pictorului
*Djuvara, Neagu – 100 de ani de la nașterea istoricului
*Aman, Theodor (20 mar. 1831 – 19 aug. 1891) – 125 de ani de la moartea pictorului

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR ȘI COMEMORĂRILOR NAȚIONALE 
ÎN TRIMESTRUL III 2016
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 SEPTEMBRIE

*Petru Rareș (1483 – 3 sept. 1546) –470 de ani de la moartea domnitorului
*Bacovia, George (4 sept. 1881 – 22 mai 1957) – 135 de ani de la nașterea poetului
*Marino, Adrian (5 sept. 1921 – 17 mar. 2005) – 95 de ani de la nașterea istoricului și criticului literar
*Bănulescu, Ștefan (8 sept. 1926 – 25 mai 1998) – 90 de ani de la nașterea prozatorului
*Millo, Matei (25 nov. 1814 – 9 sept. 1896) – 120 de ani de lamoartea actorului
*Nădejde, Sofia (14 sept. 1856 – 11 iunie 1946) – 160 de ani de la nașterea scriitoarei
*Neagoe Basarab (1481 – 15 sept. 1521) – 495 de ani de la moartea domnitorului
*Cârlova, Vasile (4 febr. 1809 – 18 sept. 1831) – 185 de ani de la moartea poetului
*Sturdza-Bulandra, Lucia (25 aug. 1873 – 19 sept. 1961) – 55 de ani de la moartea actriței
*Coșbuc, George (20 sept. 1866 – 9 mai 1918) – 150 de ani de la nașterea poetului
*Iordan, Iorgu (29 sept./11 oct. 1888 – 20 sept. 1986) – 30 de ani de la moartea lingvistului și filologului
*Cerna, Panait (25 sept. 1881 – 26 mar. 1913) – 135 de ani de la nașterea poetului
*Negri, Costache (14 mai 1812 – 28 sept. 1876) – 140 de ani de la moartea scriitorului și omului politic
*Naum, Gellu (1 aug. 1915 – 29 sept. 2001) – 15 ani de la moartea poetului

(Mulțumim Bibliotecii Județene Brașov pentru datele puse la dispoziție)

DUBLU EVENIMENT CULTURAL CU PARTICIPARE SĂCELEANĂ 
LA MUZEUL ETNOGRAFIC BRAŞOV

iercuri, 14 sep-
tembrie, mem-
brii Asociaţiei 

“Izvorul” au fost invitaţi 
să participe la vernisa-
jul expoziţiei itinerante 
“Asociaţia Cultural-
Sportivă Izvorul Săcele”, 
organizată de Muzeul 
Etnografic Braşov şi la 
lansarea lucrării “Arhi-
tectura vernaculară a 
mocanilor din Săcele”, 
un admirabil album artis-
tic, realizat de regretatul 
arhitect Dan Median.
 Expoziţia este un 
bun prilej de a readuce 
în memoria săcelenilor 
de astăzi cele mai impor-
tante momente din isto-
ria asociaţiei “Izvorul”, 
asociaţia care a constituit 
cel mai important factor 
de antrenare a săcelenilor 
în activităţile sportive 
şi culturale organizate 
în aproape un secol de 

existenţă. Prin intermediul unor panouri cu fotografii sugestiv 
alese, vizitatorul expoziţiei poate face cunoştinţă cu principalele 
domenii de activitate a asociaţiei, cu principalele ei realizări, dar 
şi cu entuziaştii săi membri din perioada interbelică şi din ultimii 
25 de ani, fără de care povestea frumoasă şi mobilizatoare a “Iz-
vorului” nu ar fi putut exista.
 Volumul domnului arhitect Dan Median este, la rân-
dul său, o minunată încercare de a readuce în prim plan bogata 
moştenire culturală a săcelenilor, reprezentată în acest caz de 
arhitectura locală. În paginile albumului sunt cuprinse fotografii 
cu cele mai importante elemente arhitectonice specifice acestei 
localităţi, de la pridvoarele traforate din lemn sau cele centrale, 

din piatră, la frontoanele înnobilate de icoane ortodoxe pictate şi 
la elementele de feronerie care împodobeau porţile monumentale 
mocăneşti, dar şi uşile sau ferestrele caselor. Este o lucrare de 
importanţă capitală pentru cercetarea vernaculară din Sud-Estul 
Ţării Bârsei şi, de aceea, este cu atât mai regretabil faptul că au-
torul ei, desăvârşitul profesionist şi inimosul săcelean care a fost 
domnul arhitect Dan Median, ne-a părăsit atât de repede, fără să-
şi poată continua admirabila operă de restituire a bogăţiei spiri-
tuale lăsată moştenire de mocanii săceleni.
 În cadrul manifestării de la Muzeul Etnografic Brașov 
au prezentat scurte alocuțiuni: domnul Dumitru Voinea, care a 
vorbit despre activitatea asociației ”Izvorul” Săcele, părintele 
protopop Dănuț Benga, despre ”Izvorul” și cartea domnului Dan 
Median, prof. Dorel Cerbu, de asemenea despre asociație și carte 
și părintele Raul Șerban care a evocat figura regretatului arhi-
tect Dan Median. Alocuțiunile de deschidere și de încheiere ale 
evenimentului au fost rostite de doamna Ligia Fulga, directorul 
muzeului.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

M

Mama, soția și copiii regretatului arhitect Dan Median
prezenți la lansarea volumului
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PREMII PENTRU SĂCELENI LA FESTIVALUL
“JOC ŞI CÂNTEC ÎN ARDEAL” DE LA TÂRGU MUREŞ

nsamblul folcloric ASTRA SĂCELE a participat 
sâmbătă, 10 Septembrie 2016, în oraşul Târgu Mureş, 
la Festivalul  “JOC ȘI CÂNTEC ÎN ARDEAL” or-

ganizat de Asociaţia culturală FRIENDS FOREVER, în colabo-
rare cu Ansamblul artistic profesionist “MUREŞUL” şi Consiliul 
Judeţean Mureş.
 Sub atenta îndrumare a maestrului coregraf dl. GHEOR-
GHE DEBU şi coordonat de d-na Daniela Cimpoaie, Ansam-
blul folcloric ASTRA a prezentat obiceiul de muncă intitulat 
“DRUMUL PÂINII, evoluția pe scena festivalului find răsplătită 
cu locul al II-lea la categoria “Jocuri şi obiceiuri”.
 Tot în cadrul Festi-
valului ”JOC ȘI CÂNTEC ÎN 
ARDEAL” a fost înmânată 
“Diploma de excelență” pen-
tru promovarea şi valorificarea 
folclorului autentic românesc, 
atât maestrului coregraf dl. 
Gheorghe Debu, cât şi coordo-
natoarei Daniela Cimpoaie, iar 
la Categoria de varstă 15-21 ani, 
solistele vocale Maria Istrate, 
(17 ani) si Iulia Lupșa (17 ani), 
ambele din Săcele, au obținut  
câte o Mențiune.

 Şi “Junii Sacelelui” au reuşit o 
frumoasă perfomanţă, elevii Otiliei Ovesia 
obţinând un loc al III-lea la Secțiunea Jo-
curi Tradiţionale, categoria 7-14 ani.
 Acest festival de folclor a reunit artişti 
din 10 judeţe ale țării precum Braşov, 
Mureş, Alba, Bihor, Gorj, Sibiu, Iași, Argeș, 
Bistriţa și, nu în ultimul rând, Cluj.
 Felicitări tuturor!

Ciprian Sterpu
Săceleanul.ro

A

• Opinii CRONICA EȘECURILOR X.
EȘECUL (DEZ) INTEGRĂRII 

Moto: „ Mai repede dezintegrezi un atom, decît prejudecata unui om”
 Albert Einstein 

intre toate ființele cunoscute, omul este cel care e do-
tat cu judecăți, dar  mai  ales prejudecăți. Judecata îl 
diferențiază de animale, întrucît rațiunea este  capa-

bilitatea de a acționa fără instinct. Prejudecata îl diferențiază de 
ceilalți    oameni, întrucît e o idee fixă instinctivă, în care rațiunea 
este abolită.  
 Una din prejudecățile cele mai periculoase provine din 
instinctul  mîndriei pogorît mitologic, ca viciu, de la Lucifer. Sînt 
unii care lucesc mai mult  decît ceilalți și se cred  superiori. Su-
perioritatea în sine nu este un viciu, este un  dat ontologic cizelat 
prin educație, inteligență și perseverență. Cum degetele de  la 
o mînă nu sînt egale, nici oamenii nu pot fi. Falsa superioritate 
devine însă un  orgoliu găunos cînd e vorba de un os de ros, după 
proverbul care spune că numai  spicele goale țin capul sus. 
 La acest nivel afirmativ, filozoful Vasile Conta  nu se 
compară cu  doctorul în filosofie politică Victor Ponta, după cum 
scriitorul şi medicul Vasile  Voiculescu nu are cum să  stea lîngă 
afaceristul şi politicianul Dan Voiculescu,  deși ambii au făcut 
închisoare şi sînt autori  de cărți. În cărți, doar Ion Iliescu  se  
pune în balanță cu Traian Băsescu și Klaus Johannis, căci toți 
președinți ni-s. 
 În momentul în care apare integrarea în aceeași oală, 
apare eșecul. Ca de  obicei, e vorba de politicienii care cred că 
judecata lor e rațiune, nu mîndrie  și  prejudecată. 
 Să luăm exemplul U.E. Tanti Europa este supusă simul-
tan unei integrări  și dezintegrări, după ce o tanti politician, An-
gela Merkel, a dat de știre  internațional că emigranții, imigranții 

și migranții se pot juca de-a mutanții.  Dacă e posibil din negru 
să devii alb, din sirian – norvegian, mutația de la  islamism la 
creștinism e un tembelism politic utopic. Pic cu pic, zeci de mii,   
sute de mii, milioane și-au mutat și strămutat domiciliul din Asia 
ori Africa la  tanti Europa. Care e prea bătrînă să reziste la atîtea 
violuri în grup. 
 Ce fac politicienii în acest timp? Raționează. Se întîlnesc 
mîndri la  summituri ca să aibă activitate, discută discuţii şi vor-
besc vorbe, analizează,  perorează, propun cote, îşi  dau coate și 
fentează gravitatea problemei. Visează   că fenomenul se va opri 
de  la sine. Sine die. La anu’ și la mulți ani! Mulți bani se învîrt cu 
integrarea în cea  mai mare migrație de la început de secol XXI. 
 Dacă fenomenul migrator, am învățat la școală silitor, 
era firesc pentru  prima jumătate a mileniului I, în mileniul al III-
lea miroase a strategii ce scapă   muritorului de rînd, mai inferior 
decît ființele cele mai superioare, nemuritorii  politicieni în floare. 
De la chemarea criptată a doamnei Merkel „veniți,  privighetoarea 
cîntă și liliacul a-nflorit”, politicienii, mai nou, au început să dea  
timid înapoi, din colț în colț. Fără să scoată colții. Tociți oricum 
de atîtea oase  roase în politica ce pestilenţial miroase. 
 Prejudecata lor este convingerea că doar ei au dreptul de 
a lua decizii  corecte și raționale, ei  sînt infailibili și inamovibili, 
la fel ca papa de la Roma.  De unde și eșecul previzibil. 
 Integrarea, la fel ca globalizarea, se transformă pe zi ce 
trece într-un eșec  răsunător, cu consecințe greu e anticipat. Is-
lamizarea Europei? (cum declară fără  să se ascundă cei mai radi-
cali imami). Oare de ce Papa Francisc cerea ca Europa să rămînă

D
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creștină?  În pivnițele Vaticanului, Andre Gide a mai descoperit  
documente ezoterice  nedescifrate? Renașterea Imperiului Oto-
man din  propria-i  cenușă? Or fi acțiuni sioniste subtil orches-
trate împotriva creștinismului?  (cum  miros unii numai teorii 
conspiraționiste). Sau americanii  şi-au băgat coada  păroasă cu 
miros de pucioasă, obişnuiţi să intervină oriunde în lume au in-
terese  economice? Sîntem prea mici și călători în această lume în 
care politicienii nu  sînt întîmplători. 
 Întîmplător (sau nu), mai zilele trecute Turcia în cali-
tate de mare  exportator de imigranți, s-a angajat să pună punct 
(sau virgulă) fenomenului. Nu  pe gratis, evident, căci în afară 
de prostie, care este nelimitată și gratis la unii  politicieni, orice 
altceva costă și este limitat. După ce pînă mai ieri s-a făcut că  
nu vede activitățile traficanților turci care facilitau pe bani grei
exodul  migranților staționari pe pămîntul cel turcesc al lui Allah, 
de azi, (sau poate de  mîine), relatează AFP, „toţi noii migranţi ile-
gali care pornesc din Turcia către  insulele greceşti vor fi retrimişi 
în Turcia“, iar această măsură „temporară şi  extraordinară“ 
vizează oprirea traversărilor periculoase ale Mării Egee şi  distru-
gerea „modelului de afaceri“ al traficanţilor. Ha-ha-ha, chiar așa!  
Observăm caracterul „temporar” din orarul trecerilor pe mare. E 
„extraordinar”  într-adevăr. În schimbul acestui gest dezinteresat 
(sau nu), Turcia a negociat ca  pînă la sfîrşitul lui iunie 2016 să 
fie eliminate vizele pentru cetăţenii săi care  călătoresc în statele 
UE. Se mișcă repede turcaleții cînd e vorba de interesul  naţiei 
lor, nu ca politicienii  românași mîncători de rahat şi papanași. 
Pe noi ne  mănîncă o nedumerire: și dacă,  întîmplător (sau nu), o 
parte din refugiați (cei  care trebuie) vor deveni cu acte în regulă 
cetățeni  turci? 
 Buni negociatori din fire, mai ales că U.E. e prinsă în 
corzi și a luat-o  din plin la muie, turcii au 72 de condiţii pre-
cise, motiv pentru care unii diplomaţi  se îndoiesc că acest termen 
este realizabil. Dar nu le-au numit totuși pretenții  nejustificate 
din motive diplomatice (sau nu). Oricum, U.E. se angajează să 
se  scobească prin buzunare pentru acordarea de urgență a aju-
torului financiar de 3  miliarde de euro promis deja Turciei şi des-
tinat refugiaţilor sirieni (numai  sirieni?!) aflaţi pe teritoriul turc. 
Atunci cînd aceste resurse vor fi aproape  complet tocate (sau 
nu), U.E. va mobiliza o finanţare suplimentară de  alte 3  miliarde 
de euro. După care mai vorbim... Căci mai  trebuie să vorbim 
și despre  aderarea Turciei la U.E., cele două părţi afirmîndu-și  
în acord angajamentul de  a grăbi acest proces. Ocuparea unei 
jumătăți din Cipru,  divizarea capitalei  Nicosia de zeci de ani, nu 
mai reprezintă un obstacol  condamnabil, nici o  invazie islamistă 
blamabilă.  
 Da. Politica nu este o curvă, pentru ca politicienii să nu 
se numească  curvari din varii motive. Un motiv ar fi fost mai 
deunăzi intenția autorităţilor din  Bruxelles de a schimba de-
numirea Crăciunului în „sărbătorile zăpezii”, pentru a  nu leza 
„sensibilităţile” comunităţii musulmane  care a devenit, din punct 
de  vedere confesional, majoritară în Belgia. Dar doi reprezentaţi 
ai numitei  comunităţi nu au lezat sensibilităţile creştinilor cînd 
s-au detonat în aeroport, ci  i-au omorît pur şi simplu. Sau de-
cizia autorităților italiene de a acoperi  capodoperele artistice care 
reprezentau nuduri pentru a nu întina imaginea pură a  islamistu-
lui venit la afaceri la cel mai înalt nivel. 
 Da, pentru bani se practică cea mai abjectă prostituție: 
cea politică.  Pentru bani, un materialism de tip liberalist, con-
servatorist, socialist sau  comunist bîntuie prin politica atee. Aici 
unica divinitate este banul. În această  desacralizare sistematică, 
creștinismul devine doar o idee retrogradă, Dumnezeu  doar un 
balast. În contrast, moscheele se înmulțesc şi se integrează în Oc-
cident  mai abitir ca  la  ele acasă. Semnalul a fost dat. Noul pri-
mar al Londrei este un  musulman  integrat, el acceptă căsătoriile 

gay (pentru voturi politicienii acceptă  orice) şi   promite. 
 Materialismul științific a devenit singura religie a noilor 
generaţii   digitale, smart, i-phone și i-pode, cărora li se repetă cu 
obstinaţie cît de inutil și  depășit este creştinismul. Ca o spălare 
pe creier. Pierderea identității sacrale va  duce la atomizarea  Eu-
ropei. La fel ca Imperiul Roman, Europa se va prăbuşi nu  doar 
sub asaltul  migratorilor, ci, mai ales, prin pierderea conştiinţei de 
sine, prin  disoluția  valorilor ancestrale verificate în timp.  Sub 
ochii tîmpi ai politicienilor  care în  numele unor interese numai 
de ei ştiute nu țin cont de realitate. 
 În realitate, Europa se dă de ceasul morții cu teroriştii 
Statului Islamic.  Care explodează kamikaze. Și vezi faze ba în 
Paris, ba pe la Bruxelles  și tot  europeanul se scapă pe el de frică, 
neștiind unde va fi următorul atentat.  Integrați pînă în măduva 
oaselor, cetățeni belgieni sadea, ultimii teroriști sînt  exemplul viu 
al eșecului integrării și al multiculturalismului guițat prelung de  
politicienii inconștienți, deşi au cuţitul la gît. Din aceleași motive, 
credem că eșecul integrării va  deveni eșecul dezintegrării acestui 
stat global numit U.E. Un eșec la care politica  marilor puteri 
coloniale și-a adus aportul treptat, ca un efect al bumerangului. 
 Iată, spre exemplu, un fragment de articol dintr-un arhi-
cunoscut ziar. 
 „Bălăceala pariziencelor este ratată. Atunci cînd un 
bikini izolat se  rătăcește într-un bazin deschis, el este imediat 
înconjurat de înotători  negricioși. Zece, douăzeci de mîini de al-
gerieni trag de șnururile costumului de  baie și rup vestimentația 
purtătoarei. Mai ales în week–end, nord–africanii  bîntuie su-
verani piscinele Parisului, piscina de lux plutitoare a pontonului 
de la  Seine Deligny, precum și bazinele periferice de la Puteaux. 
În consecință, în  aceste zile înotătoarele evită apa, însoțitorul 
lor masculin rămînînd la distanță. Energicii salvamari care 
îndrăznesc să intervină contra acestor briganzi de apă  dulce sînt 
amenințați după terminarea serviciului, pe uscat, de către hoar-
dele  ostile. 
 Izgoniți din Algeria de către algerieni, francezii se văd 
acum dați afară  de către invingători din piscinele propriei lor 
capitale. Și nu se pot baza pe  niciun ajutor! Într-adevăr, în fie-
care zi 600 de algerieni părăsesc țara lui Ben Bella, afectată 
de șomaj și inflație, pentru a-și căuta pîinea de cealaltă parte a  
mării, la foștii colonialiști. 
 Locurile goale de pe piața franceză a muncii pot absorbi 
cîteva mii  dintre ei, nu mai mult. Dar fluxul nu încetează să se 
intensifice: în 1956, în  Franța trăiau 300000 de algerieni, în 
1961 erau aproape 600000. Dintre ei,  30000 sunt acum în șomaj 
și trăiesc din ajutoare sociale. Poliția pariziană s-a  văzut pusă în 
situația de a face față urgent problemelor ridicate de o colonie de  
200000 de algerieni – care nu reprezintă decît 3% din populația 
capitalei – în  contul careia sînt însă puse anul trecut: 32% din 
crime, 39% din atacurile cu  mașină, 58% din jafurile cu mînă 
armată. În plus, o parte a imigranților a adus  cu ea în Franța, 
în afară de “obiceiurile sanitare” primitive ale țării lor natale,  
bolile cu trasmitere sexuală și tuberculoza. 
 Pentru a feri Algeria de depopulare și Franța de 
urmările acestui aflux,  printr-o înțelegere comună, Algerul și 
Parisul au convenit la jumătatea lui  aprilie să facă un triaj al 
viitorilor imigranți: un serviciu de sănătate instituit în  marile 
orașe algeriene va depista începînd cu întîi iulie pe călătorii 
către  Franța, bolnavi de tuberculoză și boli venerice. Astfel va 
fi rezolvată problema  reemigrării imigranților respinși și Franța 
va fi scutită de rușinea de a-i arunca  în mare, de-a lungul coas-
telor sale, pe sărmanii subdezvoltați. 
 Cafeniii vor continua astfel să activeze în piscinele capi-
talei, pentru a  prinde și atinge femeile care se scaldă. Micii bi-
kini, priveliște neobișnuită  pentru musulmani, reprezintă pentru
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înotatori o bucurie ce maschează problema  pe care ei nu se fe-
resc, de altfel, să o prezinte: printre cei 600000 de algerieni  nu 
sînt decît 40000 de femei.” 
 Textul de mai sus a fost publicat în prestigiosul 
săptămînal german Der  Spiegel nr. 29 din anul 1964. Un 
adevărat document. Istoria se repetă sau se  repetă doar anumite 
tabieturi ale migranților? Realitatea Franței de acum 50 de  ani a 
devenit actuală în Europa de azi, mai ales în Germania: agresi-
unile sexuale  comise de imigranți împotriva femeilor și creșterea 
exponențială a criminalității.  De fapt, islamiștii nu s-au integrat, 
nici adaptat valorilor Europei. Ei doresc și  azi,  la fel ca ieri, doar 
supremația. Azi, cînd Statul islamic decapitează fără scrupule 
orice creștin capturat. Azi, cînd media germană (și internațională) 
a  ascuns timp de 4 zile adevărul asupra agresiunilor sexuale în 
masă comise la Koln, a nu spune adevărul a devenit o îndato-
rire civică pentru unii politicieni.  Azi, a prezenta realitatea alt-
fel decît vor politicienii este o viziune reacționară,  „anti”. La 
fel cum politicienii români, spre exemplu, consideră că ar fi o 
măsură  „antidemocratică” achiziționarea cartelelor pre-pay cu un 
act de identitate pentru   a nu fi identificați ei, cînd fac o mînăreală 
mafiotă. Chiar dacă de breșa gîndită  pentru ei, profită orice tero-
rist, mafiot sau interlop. 
 Textul din „rasistul”, pe atunci, săptămînal Der Spiegel 
poate deveni un  punct de reper în evoluția sau involuţia Europei. Dacă 
atunci era o țară în  discuție,  acum este un continent vizat. Dacă 
atunci Franța avea oarecum o obligație morală față de fostele sale 
colonii îndelung exploatate, acum ce obligație  are Europa față de 
invazia islamistă? Ce obligație avem noi, în calitate de  creștini,  
față de islamul care propagă negru pe alb crima oriunde și oricînd?  
Deschideţi  cartea lor sfîntă şi citiţi: „Luptați-vă pentru calea 
lui Dumnezeu  împotriva celor  ce voiesc să se lupte cu voi (...) 

Omorîți-i oriunde îi găsiți și  goniți-i de acolo, de  unde v-au go-
nit pe voi, căci ispita este mai rea decît  omorul...; omorîți-i, căci  
aceasta este răsplata celor necredincioși.” (Coranul,  Sura 2, 
186-187). Asta se  aude din politica lor expansionistă dintotdeau-
na.  Fanatismul lor e de sorginte  religioasă și refuză integrarea 
pentru că religia le  interzice amestecul cu  „necredincioșii”. Unii 
vor spune că nu toți islamiștii sînt  jihadiști. Corect. Ne ferește 
Dumnezeu de posibilitatea unei majorități sau unanimități jiha-
diste cu consecințe inimaginabile. Dacă în primele secole  creştinii 
au avut o speranţă prin împăratul Constantin, acum şansele cu 
islamiştii ar fi zero barat. 
 Aţi auzit vreodată de vreun creștin kamikaze în față la 
Mekka  sau  aiurea în lumea islamistă, omorînd la întîmplare 
copii și oameni nevinovați doar  pentru că sînt musulmani? Ați 
auzit de vreun musulman decapitat în lumea  creștină? Ați auzit 
de expansiunea bisericilor ori catedralelor construite de  minori-
tatea creștină în lumea arabă? Ați auzit cumva de femei musul-
mane  agresate  sexual la ele acasă de creștinii minoritari? Am 
auzit de protestul unor  așa  zis  creștini împotriva construirii unei 
catedrale în București într-un stat  declarat  80% creștin ortodox, 
dar nu am auzit de vreo melodie care să conteste  construirea unei 
megamoschei de către o minoritate insignifiantă în București.  
După cum nu am auzit de vreo melodie care să conteste ridicarea 
vreunei  moschei de islamiști la ei acasă.  Sau poate ați auzit de-
un val migraționist de  creștini care vor să se stabilească în lumea 
islamică  bogată în petrol? 
 Care este politica noastră așadar? 
 Numai politicienii nevinovați pot răspunde concludent. 
Pentru că cei  vinovați nu vor răspunde niciodată elocvent. 

prof. Nicolae Munteanu

DREPTUL LA REPLICĂ

PORUNCA A IX-A ŞI NAGY JÁNOS

 Reproducem în continuare un material pe care domnul inginer Ştefan Casapu, statornic colaborator al revistei
noastre, l-a scris ca replică la un articol publicat de domnul profesor Nagy János în ziarul braşovean “Brassói Lapok”.

orunca a IX-a sună aşa: „Să nu mărturiseşti strâmb 
împotriva aproapelui tău!” (Ieşirea 20:16) sau mai pe 
scurt, în vorbirea cea de toate zilele, „Să nu minţi”. La 

evanghelicii luterani este porunca a VIII-a, dar în rest nu este 
nici o deosebire. Este limpede că această poruncă dumnezeiască 
opreşte minciuna. 
 Profesorul Nagy János a mai dăruit cititorilor săi din 
„Brassói Lapok” în numărul 22 din 02.06.2016 un măr otrăvit in-
titulat „Unde greşeşte Casapu, cronicarul mocanilor săceleni?”.1 
Articolul este bine înţesat de minciuni. Să le luăm pe rând. 
 „Bunicul lui Casapu a fost un renumit meşter croitor 
în satul Cernatu care provine după cronicarul Casapu din cu-
vântul românesc Cernat, deşi se ştie că numele Cerna este un 
cuvânt de origine slavă şi înseamnă râu [sic!] negru, aşa cum 
numele satului Turcheş provine din limba turcă”, afirmă Nagy 
János. Două minciuni dintr-un singur foc! Autorul nu prezintă 
nici o dovadă şi nici o argumentaţie. Profesorul nostru nu are nici 
cele mai elementare noţiuni de lingvistică. Toţi cei care ştiu să 
citescă au aflat că cerna nu înseamnă râu. Cerna trebuie asociată 
cu apelativul slav črŭnŭ care înseamnă numai „negru”. Există 
un râu care poartă numele de Cerna, dar asta este o altă poveste 
dintr-un alt film. Eu am demonstrat că antroponimul Cernat e for-
mat din rădăcina slavă cerna şi sufixul românesc -at. Nagy János, 
dând dovadă de o inteligenţă sclipitoare, vine şi spune că rădăcina 
cerna este de origine slavă. Păi asta am spus şi eu, numai că eu 

am mai spus ceva referitor şi la sufix, care este primordial pentru 
aflarea originii toponimului, şi despre care nu pomeneşte nimic ca 
şi cum nu ar exista. Aşa ceva se  numeşte minciună prin omisiune. 
Dacă ar fi fost un istoric profesionist şi nu un amator care fuge de 
documente ca dracul de tămâie, Nagy János ar fi trebuit să aibă 
cunoştinţă de faptul că Ptolomeu a amintit pe la anul 150 d. Ch. de 
un oraş roman cu rang de municipiu identificat astăzi cu Orşova. 
Acest oraş a fost atestat timp de cinci secole sub diverse forme: 
Zernis, Tierna, Tsiernensis, Dierna. Lângă acest oraş exista un râu 
cu acelaşi nume. Acest nume se pare că a avut la bază un apelativ 
dacic diorna sau dierna, cu sensul de negru, pe care slavii l-au 
acomodat prin etimologie populară sau l-au tradus în limba lor 
ca Cerna. Deci propunerea unor cercetători că slavii ar fi putut da 
acest nume este cu totul inacceptabilă, pentru că slavii au ajuns la 
noi numai după secolul al VI-lea.2 Lingviştii consideră că toponi-
mia slavă este de multe ori o criptotoponimie pentru că sub haina 
aparent slavă a numelor, se ascund denumiri mai vechi, adaptate 
fonetic prin atracţie parinimică (modificarea formei unui cuvânt 
sub influenţa altui cuvânt asemănător cu el) şi slavizate. Printre 
aceste pseudo-slavisme face parte şi dacicul Tsierna (Tierna) care 
a fost slavizat în Cerna.3 Pe de altă parte, toponimul Cerna se află 
în Banat şi nu la noi. Toponimul săcelean este Cernat şi nu Cerna. 
Între cele două toponime există o deosebire ca de la cer la pământ. 
Cernat este format cu sufixul tipic românesc -at la fel ca şi Muşat, 
Vasilat, Necşat, Urlat, Orlat, Ouatu, Soratu, Buscatu şi Căiata. 

P
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Absolut toate cuvintele cu acest sufix sunt româneşti. Dacă Cer-
nat ar fi fost un toponim slav ar fi trebuit să aibă forma Cernov sau 
Cernev, ceea ce nu este atestat documentar. În concluzie, aşa cum 
am demostrat, Cernat este un antroponim românesc şi dovedeşte 
prezenţa românilor în anul 1366 în satele săcelene. Turcheş este 
în mod evident un toponim care vine de la numele unui trib de 
cumani, „turkeşi”, şi aminteşte de apartenenţa satelor săcelene 
la Episcopia Cumană, unde intr-un document papal se spune că 
românii erau majoritari în anul 1234. De ce recurge Nagy János 
la cele două minciuni? E simplu, profesorul săcelean susţine că 
ungurii, în momentul stabilirii lor în Transilvania, nu au găsit aici 
nici picior de român, singurii băştinaşi fiind doar nişte slavi şi chi-
ar şi aceştia destul de puţini. Numai că eu am demostrat pe bază 
de documente scrise şi pe baza toponimiei prezenţa românilor în 
satele săcelene înainte de stabilrea ungurilor şi atunci a ales ca 
ultimă soluţie minciuna. 
 Cea de-a treia minciună n-are nici o legătură cu articolele 
mele, este numai un atac la persoană: „Este adevărată anecdota 
că a tradus unele cântece religioase evanghelice în limba română 
ca să fie cântate de către credincioşii mocani în bisericile orto-
doxe, numai că preoţii ortodocşi l-au fugărit, iar preoţii luterani 
l-au acuzat de încălcarea drepturilor de autor.” Adevărul este că 
eu n-am tradus nici un cântec religios unguresc, ci doar am editat 
şi distribuit gratuit, în anii 1995 şi 1996, două cărţi de rugăciuni 
ortodoxe în format de buzunar. Pe prima este trecut numele meu 
ca editor, iar pe ultima este menţionat şi autorul: „Această CARTE 
DE RUGĂCIUNI ... a fost alcătuită cu binecuvântare pentru cei 
ce o vor folosi de Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Mitropolitul 
Ardealului, Crişanei şi Maramureşului. Iniţiativa editării aces-
tei Cărţi de rugăciuni aparţine domnului ŞTEFAN CASAPU din 
oraşul Săcele, jud. Braşov.” Deci nu m-a fugărit nimeni şi nici 
nu m-a acuzat nimeni de nimic pentru simplul motiv că n-a fost 
cazul. Această minciună dovedeşte încă o dată că Nagy János nu 
îşi cunoaşte meseria. Un istoric scrie pe bază de documente. Dacă 
ar fi consultat colecţia revistei „Plaiuri Săcelene”, ar fi descoperit 
articolul „Carte de rugăciuni” scris de domnul profesor Victor 
Carpin în numărul 8, anul X (serie nouă), trimestrul II, 1996 şi 
s-ar fi lămurit. În mod sigur dacă ar fi căutat, ar fi găsit aceste 
cărţi de rugăciuni. Şi mai simplu ar fi fost să discute cu preoţii 
din Săcele. Dacă cineva nu este în stare să elucideze o chestiune 
foarte simplă care a avut loc acum 20 de ani, atunci în mod sigur 
n-are absolut nici o şansă să afle ce s-a întâmplat acum 650 de ani 
sau acum 1000 de ani şi ar trebui să lase istoria pe seama celor 
care se pricep. 
 Minciuna a patra este cea mai gogonată: „Cronicarul 
nostru a terminat facultatea de geologie din Bucureşti. Mai târziu 
a abordat istoria şi în scrierile sale a pus la îndoială credibili-
tatea documentului din anul 1366 emis de regele nostru Ludovic 
cel Mare despre satele săcelene. Susţine că documentul valorează 
cât un buchet de margarete, deşi niciun istoric serios nu a pus la 
îndoială veridicitatea acestuia. Dar Casapu a făcut-o.” Deoarece 
şi eu sunt un istoric serios, n-am pus la îndoială niciodată, dar ab-
solut niciodată, veridicitatea documentului din 16 mai 1366 prin 
care satele săcelene sunt atestate pentru prima dată.  În schimb 
am demascat minciuna lui Nagy János referitoare la faptul că 
din acest document ar reieşi, vezi Doamne, că eventualii români 
băştinaşi nu s-au împotrivit faţă de donaţia regală din anul 1366 
şi, ca atare, a tras concluzia că nu existau români în zonă.4 Ori-
cine citeşte acest document şi este întreg la cap observă imediat 
că nu există absolut nici  o referire la faptul că s-ar fi împotrivit 
cineva sau nu. Mai minte omul, dar nici chiar aşa! De fapt, eu 
sunt primul care am publicat în Săcele acest document în limba 
română în „Istoria bisericilor ortodoxe române din Săcele Braşov 
volumul 1” la paginile 26-27. 

 La dovezile pe care le-am prezentat cu privire la prezenţa 
romilor după recensămintele din secolele XVIII şi XIX în Baciu, 
Turcheş, Cernatu şi Satulung5 îmi răspunde cu minciuna a cincea 
strigătoare la cer. „Eu m-am referit la formarea cartierului Gâr-
cin în secolul XX. ... Casapu a confundat ...” Eu n-am confundat 
nimic, am făcut doar o trimitere spre documente. Ce fel de istoric 
este Nagy János dacă ignoră documentele (recensămintele din anii 
1760-1765, 1799 şi 1838-1839), minte de îngheaţă apele şi neagă 
prezenţa romilor în secolele XVIII şi XIX în satele săcelene în 
ciuda tuturor documentelor existente? Ca dovadă, iată ce spunea 
în articolul din revista „Update Săcelean” nr. 8 din 2014: „este 
cert că până la începutul secolului al XX-lea în Săcele nu au fost 
decât români şi maghiari.”6 Deci nu spune nimic de Gârcin, se 
referă la cele patru sate. 
 Observaţi că Nagy János persistă în greşeală. Errare hu-
manum est sed perseverare diabolicum. Şi eu am greşit în „Is-
toria bisericilor ortodoxe române din Săcele Braşov volumul 1” 
pentru că am preluat anumite informaţii fără să le verific, dar am 
recunoscut şi mi-am corectat ulterior greşelile. Şi în acest articol 
rectific o eroare pe care am făcut-o privind academicienii născuţi 
în satele săcelene. Părinţii academicianului Gheorghe Munteanu 
Murgoci nu au nici o legătură cu cele Şapte Sate (tatăl, Radu 
Murgoci, s-a născut la Bisoca, judeţul Buzău, şi mama, Eusti-
na Murgoci născută Olteanu, a fost de origine din Dârste7), iar 
George Moroianu şi Tiberiu Eremia nu au fost academicieni. Îi 
mulţumesc şi pe această cale domnului profesor Constantin Mur-
goci, strănepotul savantului, pentru informaţiile oferite cu multă 
generozitate. Viitorul savant de renume mondial a fost poreclit 
de către unul dintre profesorii săi din Brăila şi de către colegii 
lui „Munteanu”, făcând aluzie la obârşia sa, poreclă pe care Mur-
goci a adoptat-o şi pe care a purtat-o toată viaţa. Iată ce declară 
academicianul însuşi despre originea şi naşterea sa: „Eu sunt co-
borâtor din Bisoca şi rădăcinile neamului meu sunt înfipte adânc 
în satele din jur. Sunt neam de mocani păstori care au trecut 
Carpaţii înainte cu câteva sute ani. Tatăl meu, cioban, a plecat 
din Bisoca cu turma de oi, în căutare de păşune în părţile Brăilei. 
Eu sunt născut pe drum, într-o căruţă, având coviltirul cerul cu 
stele şi călăuza Steaua polară. De aceea îmi place drumeţia.”8 
Deci naşterea sa n-a avut nici o legătură cu traversarea Dunării. 
Academicianul s-a interesat de casa părintească a mamei sale din 
Dârste şi a donat bani pentru a se putea construi cel de-al treilea 
edificiu şcolar în anul 1910.7 
 Ambivalenţa morală a lui Nagy János nu este o noutate. 
În anul 2006 a publicat într-o ediţie bilingvă „Istoria satelor 
săcelene între secolele X-XX”. Una scrie în limba română şi alta 
în limba maghiară. În limba maghiară autorul îşi expune propria 
părere (p 22-26) care lipseşte în limba română. Concepţia lui Nagy 
János provine din fanteziile lui Orbán Balázs. În limba română 
n-a avut curajul să recunoască şi a dat doar un citat din istoricul 
secuilor: „cele Şapte Sate au făcut parte integrantă din teritoriul 
secuiesc încă din timpul regelui Ştefan cel Sfânt (997-1038).” 
(p 32). Aceasta este chintesenţa concepţiei lui Nagy János des-
pre originea satelor săcelene şi este bineînţeles o teorie complet 
eronată. Cei care au citit articolele mele ştiu de ce. În primul rând 
pentru că ungurii au cucerit Ţara Bârsei după anul 1182, în a doua 
jumătate a domniei regelui Béla al III-lea. În al doilea rând pentru 
că secuii au fost colonizaţi pe actualul lor teritoriu după anul 1224 
de către regele Andrei al II-lea în trei scaune denumite după locul 
de odinioară din secolele XI-XII: Sepsi (Sebeşul săsesc), Orbai 
(Gârbova), respectiv Kézdi (Saschiz), deci în nici un caz Ţara 
Bârsei. În al treilea rând pentru că studiile lingvistice au dovedit 
că ungurii din Săcele nu sunt un grup auxiliar al secuilor, iar în 
graiul lor de la începutul secolului XX s-au păstrat multe trăsături 
vechi ale limbii maghiare care în altă parte au dispărut, în ciuda
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numeroşilor secui veniţi aici începând cu secolul al XVI-lea şi 
care au fost asimilaţi din punct de vedere al dialectului vorbit. 
Dialectul ungurilor săceleni diferă mai mult de dialectul secuilor 
decât dialectul ceangăilor din Moldova. În al patrulea rând pen-
tru că s-a demonstrat prin analizele efectuate pe ADN-ul mito-
condrial că ceangăii sunt diferiţi din punct de vedere genetic de 
secui.9 În al cincilea rând pentru că din scrisoarea episcopului 
Transilvaniei Wilhelm din anul 1213 reiese clar că ungurii şi se-
cuii nu s-au stabilit la acea dată sau la o dată anterioară în Ţara 
Bârsei.10 În al şaselea rând pentru că dintr-un alt document11 re-
iese că nimeni nu a plătit nici o dijmă în satele săcelene între anii 
1332-1337. Deci este incontestabil faptul că în perioada anilor 
1332-1337 nu se stabilise nici un catolic ungur în aceste sate. În 
fine, în al şaptelea rând pentru că am dovedit că primii unguri s-au 
stabilit în Satulung aproximativ în jurul anilor 1350-1360.12 Quod 
erat demonstrandum.  
 Revin la cartea lui Nagy János. În limba română N. Ior-
ga este „un mare istoric român” (p 22), în limba maghiară în 
schimb se poate citi că „în scrierile lui abundă poveştile” (p 19). 
În limba română afirmă că „deşi, începând cu a doua jumătate a 
secolului al XI-lea formaţiunile prestatale din Transilvania intră 
treptat în stăpânirea regilor maghiari, românii au continuat să-şi 
ducă viaţa în vechile forme de organizare moştenite din străbuni 
în <<terra>> (ţări) precum Ţara Făgăraşului, Ţara Bârsei” 
(p 23), iar în anul 1225 în Ţara Bârsei saşii au convieţuit „cu 
populaţia autohtonă: români şi maghiari” (p 24), în timp ce în 
limba maghiară susţine că „ungurii de pe vremea descălecatului 
din anul 896 au preluat în stăpânire aproape fără luptă tot Ba-
zinul Carpatic şi Ardealul” (p 23), iar „păstorii români cu oile 
lor au apărut în Ardeal din Munţii Balcani şi Ţara Românească 
abia în secolele XI şi XII. ... În munţii satelor săcelene păstorii 
români au dat o raită în secolul al XI-lea, dar nu se poate vorbi 
de o viaţă sedentară sau de sate româneşti.” (p 32-33). Deci în 
limba maghiară românii nu mai sunt autohtoni, ci sunt prezentaţi 
ca nişte păstori nomazi, în ciuda faptului că în documente sunt 
menţionaţi ca făcând parte din stările privilegiate care au partici-
pat la exercitarea puterii politice la adunarea congregaţională de 
la Alba Iulia din data de 11.03.1291, prezidată de regele Andrei 
al III-lea.13 Vi-l puteţi imagina pe regele Ungariei sfătuindu-se 
şi luând hotărâri importante privind problemele Transilvaniei 
cu nişte nomazi români care n-au unde dormi? Numai lui Nagy 
János putea să-i treacă prin cap o asemenea absurditate care 
frizează ridicolul! În varianta românească profesorul ungur din 
Braşov, Horger Antal, „se apropie de realitatea istorică” deo-
arece susţine că ungurii din satele săcelene „s-au aşezat pe lo-
curile ce le ocupă astăzi după venirea saşilor” (p 33), pe când 
în varianta ungurească bineînţeles că „nu are dreptate” (p 43). 
În limba maghiară nu ezită să citeze din Orbán Balázs un frag-
ment din „Cronica secuiască din Ciuc” un document contrafăcut14 
de tânărul nobil Zsigmond Sándor ajutat şi de alţi falsificatori la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea: „prin anii 1077-1095 cetatea 
Branului a fost câştigată de Sándor István, după el a fost apărată 
de soţia lui, Erzsébet, iar fiul ei şi-a pierdut viaţa şi cetatea în 
lupta contra ceangăilor”. (p 17). Bineînţeles că nu îşi previne 
cititorii că e vorba de un fals grosolan, ceea ce înseamnă că nu a 
ştiut că e o cronică falsificată, după cum n-a ştiut nici de romii din 
recesămintele din secolele XVIII şi XIX. Un istoric care în zilele 
noastre face aşa ceva se descalifică pe vecie. Încă o dovadă certă 
că Nagy János nu îşi cunoaşte meseria.
 Iată ce spune idolul lui Nagy János, Orbán Balázs (1829-
1890), despre mocanii din Şapte Sate în „Descrierea Ţinutului Se-
cuiesc”: „Mulţi dintre economii de oi, deşi au venituri de sute de 
mii de forinţi de pe urma turmelor lor, nu se pot bucura de această 
avuţie pentru că sunt nişte semisălbatici lipsiţi de cultură.”15 Ase-

menea aprecieri calomnioase şi defăimătoare dovedesc aroganţa 
şi dispreţul lui Orbán Balázs faţă de mocani. Ura lui faţă de ro-
mâni l-a împiedicat să observe că mocanii au un alt fel de cultură 
faţă de ceangăi. Un alt fel de cultură, adică o cultură pastorală, 
nu înseamnă lipsă de cultură. Calomniile istoricului secuilor au 
fost contrazise de realitatea istorică. Preoţii ortodocşi din Săcele 
şi-au înscris numele şi au făcut unele însemnări pe manuscrise 
şi cărţi vechi tipărite de Coresi la Braşov, ceea ce dovedeşte că 
nu erau deloc străini de viaţa spirituală şi culturală a românilor 
braşoveni. Popa Petcu din Turcheş este primul preot român orto-
dox menţionat cu numele de fiul său popa Dumitru în anul 1643 
pe un manuscris slavon (Mineiu pe martie şi aprilie) păstrat la 
biserica Sf. Nicolae din Şchei, ceea ce înseamnă că Petcu a fost 
preot în Turcheş în anii 1610, cel mai târziu 1620. Iată că nici la 
începutul secolului al XVII-lea românii nu erau „semisălbatici 
lipsiţi de cultură”. Nivelul cultural al unei comunităţi, deşi este 
determinat de elitele acesteia, depinde în mare măsură şi de nive-
lul mediu al membrilor ei. Iată un exemplu elocvent în acest 
sens, relatat de George Moroianu. Într-o zi de vacanţă a anilor 
1880, profesorul Ion Popea a venit la Satulung însoţit de un co-
leg profesor din Ţară pe care l-a condus la biserica Sf. Adormire 
din Satulung. Cei doi profesori s-au aşezat în câte o strană lângă 
bătrânul Bucur Găitan. La un moment dat au început să vorbească 
în limba latină ca să nu înţelegă vecinii despre ce este vorba. Moş 
Găitan a ciulit urechile şi după ce s-a terminat serviciul divin s-a 
întors către cei doi profesori şi le-a enumerat greşelile făcute în 
limba latină. Radu Verzea, paroh în Satulung, din economiile lui 
a publicat o gramatică românească elaborată de Radu Tempea 
V în anul 1797. Ciobanii mocani au avut şi o întâlnire astrală 
cu marea cultură şi au fost coautori ai celebrei capodopere a 
poeziei populare româneşti, Mioriţa, publicată de Vasile Alecsan-
dri în anul 1852.16 Din rândurile acestor „semisălbatici lipsiţi de 
cultură”, chiar la începutul secolului al XIX-lea şi în perioada în 
care aceste calomnii erau aşternute pe hârtie, în satele săcelene 
s-au născut patru academicieni: episcopul de Caransebeş Nico-
lae Popea (n. Satulung, 1826-1908), Alexandru I. Lapedatu (n. 
Cernatu, 1876-1950), Ioan I. Lapedatu (n. Cernatu, 1876-1951) şi 
George Giuglea (n. Satulung, 1884-1967).17 La aceştia mai putem 
adăuga pe Ioan Meşotă16 (n. Dârste, 1837-1878), care a frecventat 
şcoala din Turcheş până la revoluţia din 1848, pe Andrei Bârse-
anu16 (n. Dârste, 1858-1922), care a avut o bunică din Cernatu 
şi pe Ovid Densusianu18 (n. Făgăraş, 1873-1938), care şi-a în-
ceput şcoala primară cu învăţătorul I. Petric în Satulung pentru 
că mama sa era de origine din Săcele. Numeroşi alţi intelectuali 
români de prestigiu s-au născut pe aceste meleguri: episcopul de 
Buzău Filotei Pârşoi (n. Cernatu, 1805-1860), prof. dr. George 
Moroianu (1870-1945), renumitul inginer constructor Tiberiu E-
remia (n. Purcăreni, 1876-1937), prof. dr. Ion Minea (n. Turcheş, 
1878-1941), prof. dr. Ilie Minea (n. Turcheş, 1881-1943), prof. 
dr. Gheorghe Dragoş (n. Satulung, 1898-1972), prof. dr. Victor 
Jinga (n. Satulung, 1901-1990) şi mulţi alţii. O menţiune aparte 
merită Ovid Densusianu. Bustul său se află în holul de marmură 
al Facultăţii de Litere din Bucureşti vizavi de bustul lui Mihai 
Eminescu. Simbolistica este evidentă, ceea ce reprezintă Mihai 
Eminescu în poezie, reprezintă Ovid Densusianu în lingvistică.
 Cu aceeaşi ură au fost trataţi şi saşii, la fel ca şi româ-
nii, deşi încă de la stabilirea lor în Ţara Bârsei au constituit prin-
cipalul factor de civilizaţie occidentală pe aceste meleaguri. În 
ciuda opiniei lui Orbán Balázs, după care ceangăii din Şapte 
Sate ar fi fost expuşi exploatării patriciatului săsesc, pe pământul 
Universităţii săseşti (organismul politic de autoadminstrare a 
saşilor) au fost cele mai vechi şcoli ungureşti menţionate docu-
mentar în mediul sătesc de pe teritoriul României de azi. Deci 
primele şcoli nu au apărut în aşezările stăpânite de nobilii maghiari,
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nici în cele din secuime, ci în satele iobăgeşti ale oraşului Braşov, 
respectiv în satele săcelene.19 
 Acelaşi stil arogant şi jignitor, de astă dată în secolul 
XXI, este folosit şi de Nagy János faţă de domnul inginer Traian 
Florea: „cizmarul ar fi fost mai bine să rămână la calapod”.20

 Nici eu nu sunt iertat de calomnii şi asfel am ajuns la 
minciunile a şasea şi a şaptea.1 „Despre activitatea lui se poate 
spune că este un marxist ortodox care preia toate informaţiile 
din lucrări naţionalist-romantice şi scrie după cerinţele 
susţinătorilor săi. Acceptă originea sud-dunăreană a românilor, 
dar nu combate teoria originii daco-romane.” Nagy János, care 
susţine că lucrările unor autori ca Mihai Bărbulescu, Dennis De-
letant (istoric englez), Keith Hitchins (istoric american), Şerban 
Papacostea, Ioan-Aurel Pop, Alexandru Madgearu, Ioan Marian 
Ţiplic, Ovidiu Pecican, Neagu Djuvara, Alexandru Surdu, Ioan 
Pătruţ, Dragoş Moldovanu, Ion Toma, Árvay József, Kiss Lajos, 
Engel Pál, Szűcs Jenő, Györffy György, Székely Zoltán, Csűry 
Bálint, Artturi Kannisto (lingvist şi etnograf finlandez), Wich-
mann Yrjö (dialectolog finlandez), Bakó Géza şi Dan Alexe ar 
fi scrieri naţionalist-romantice sau că eu aş fi susţinut că poporul 
român s-a format la sudul Dunării, nu numai că minte, dar induce 
cititorii în eroare în mod intenţionat. Eu am fost primul care am 
demonstrat pe bază de documente prezenţa românilor autohtoni 
în satele săcelene. Poporul român s-a format şi la nordul şi la 
sudul Dunării, dar mai ales în Transilvania, Oltenia şi Banat. Ad-
migrarea latinofonilor sud-dunăreni a avut un rol important la 
întărirea elementului românesc autohton mai ales înainte de sta-
bilirea ungurilor în Panonia şi Ardeal, dar şi după. Eu am demon-
strat originea sud-dunăreană a mocanilor săceleni şi nicidecum 
formarea poporului român numai la sud de Dunăre. Una-i una, 
alta-alta! Nagy János ori n-a înţeles nimic din ce am scris eu, ori 
minte cu neruşinare ca de obicei. Se pare că nu mai poate dormi 
noaptea pentru că nu ştie pentru cine scriu eu. Am să-i satisfac şi 
această doleanţă. Eu scriu numai pentru cei care sunt interesaţi de 
studii ştiinţifice despre istoria satele săcelene, atât pentru cei din 
prezent, cât şi pentru cei din viitor. 
 În încheierea articolului1  Nagy János îmi recomandă 
cu multă căldură să consult lucrarea lui Moldován Gergely „A 
románság” („Românii”), apărută în două volume la Nagybecsker-
ek, în anii 1895-1896. Vă rog să observaţi că sunt acuzat că am fo-
losit o bibliografie „naţionalist-romantică”, dar mi se recomandă 
să citesc de fapt o adevărată lucrare naţionalist-romantică! Acum 
avem o dovadă irefutabilă despre cine este naţionalist-romantic. 
Nagy János nu se poate desprinde sub nici o formă de lucrările de 
factură romantică din perioada de afirmare a naţionalităţilor din 
secolul al XIX-lea! Românul ortodox Grigore Moldovan (1845-
1930) a fost profesor universitar la Cluj şi rectorul universităţii. 
S-a declarat un cetăţean loial al statului ungar şi a adoptat poziţia 
oficială a istoriografiei maghiare în ceea ce priveşte originea 
românilor. Dacă îşi imaginează cineva că eu am să adopt vreodată 
o poziţie oficială în articolele mele, indiferent care ar fi aceasta, 
doar aşa de florile cucului, se înşeală amarnic! Cei care gândesc 
la fel ca şi Nagy János, ar trebui să mediteze la vorbele  lui Albert 
Einstein: „Cel ce mărşăluieşte vesel în rând cu trupa, deja şi-a 
câştigat dispeţul meu. I s-a dat ditamai creierul din greşală, din 
moment ce măduva spinării i-ar fi ajuns.” Esenţa problemei este 
foarte bine surprinsă de filosoful Gabriel Liiceanu într-un interviu 
despre ultima sa lucrare intitulată „Nebunia de a gândi cu mintea 
ta”, apărută la editura Humanitas în iunie 2016: „Noi intrăm în 
lume gândind în felul în care se gândeşte. Un prim obstacol sunt 
prejudecăţile. Ele funcţionează începând din familie. Bunicii sunt 
cei ce ţi le trec. Apoi sunt prejudecăţile pe care ţi le dă şcoala, 
ideologizată, de multe ori. Ea îţi dă o interpretare a lumii care nu 
permite selecţii, ci care îţi spune: aşa trebuie să gândeşti. Cultura 

europeană este produsul oamenilor care au gândit cu mintea lor, 
începând cu Socrate. Ca să rămâi la imperativele gândirii trebuie 
să ieşi din turmă.”21 
 Munca fiecărui cercetător este animată de dorinţa de a 
descoperi adevărul. În primul rând ce rost ar avea să repetăm la 
nesfârşit o anumită teză oficială, mai ales dacă nu corespunde cu 
realitatea istorică şi este contrazisă de documente? În al doilea 
rând istoria se scrie numai pe bază de documente scrise şi docu-
mente lingvistice şi nu pe bază de idei politice sau pe afirmaţii 
gen „să vorbească şi nea Ion, că şi el e om” fără nici o funda-
mentare ştiinţifică. În articolul precedent4 Nagy János îmi reproşa 
că din toată bibliogafia n-am dat credit decât unei anumite teorii, 
iar în articolul despre care discutăm1 îmi spune că ar trebui să mai 
selectez din bibliografia pe care o citez. Este o dovadă elocventă 
că Nagy János are o mentalitate de politician panglicar şi nu de 
om de ştiinţă pentru că şi-a construit un proiect naţionalist fără 
nici o legătură cu realitatea istorică şi este complet imun la orice 
argument şi orice document care contrazice teoria lui. Deci a în-
cremenit pentru totdeauna în acel proiect. Un istoric adevărat face 
deosebirea între ştiinţă şi politică şi nu selectează ce vrea el după 
o anumită idee prestabilită. Istoricul cercetează doar documentele 
şi trage concluziile care se impun. 
 Nagy János ar fi trebuit să dea o explicaţie referitoare la 
faptul că până în secolul XVIII, când românii au cerut drepturi 
egale cu ungurii, saşii şi secuii, având în vedere vechimea lor şi 
mai ales faptul că reprezentau majoritatea populaţiei în Transilva-
nia, absolut nimeni în Regatul Ungar nu a contestat anterioritatea 
lor faţă de maghiari. Absolut toţi cronicarii unguri din secolele 
XII – XV, ca de altfel şi regii Ungariei în documentele emise de 
cancelariile lor, au recunoscut că maghiarii i-au găsit pe români în 
Transilvania în momentul cuceririi şi colonizării acestor ţinuturi. 
Am prezentat şi eu un asemenea document emis de cancelaria 
regelui maghiar Ludovic cel Mare, datat 10 iunie 1366 şi întărit 
cu peceţi atârnate, referitor la satul Petriş din districtul Bistriţei, 
în care se vorbeşte despre drepturile românilor asupra teritoriului 
lor pe care „îl au de peste 1000 de ani şi pe care l-au apărat 
de multe ori cu sângele, atât ei, cât şi strămoşii lor”. Scăzând o 
mie de ani din 1366 obţinem anul 366, când românii nu existau 
încă, ci doar înaintaşii lor latinofoni.22 Până la anul 1366 românii 
au făcut parte din elita politică a Transilvaniei alături de nobi-
lii unguri, saşii şi secuii care au participat la congregaţia stărilor 
(grupuri privilegiate) din anii 1291 şi 1355.5 şi 13 Din vara lui 1288 
mai avem un document, e vorba de scrisoarea arhiepiscopului de 
Strigoniu, Lodomer, către nobilii unguri, saşii, secuii şi românii 
din comitatele Sibiului şi Bârsei din Transilvania23, din care reiese 
acelaşi lucru. Deci documentele demonstreză că românii n-au fost 
nici nomazi şi nici pribegi, ci autohtoni care au făcut parte până în 
anul 1366 din structurile de putere politică ale Transilvaniei. De 
fapt documentele fac diferenţa dintre ştiinţă şi pălăvrăgeala gen 
Nagy János.
 În concluzie putem spune cu certitudine că Nagy 
János, fiind un romantic, adică un visător, nu pune nici un 
preţ pe documente, ci numai pe poveştile lui Orbán Balázs 
din secolul al XIX-lea. Fără doar şi poate că profesorul Nagy 
János este un naţionalist ungur. Să fii naţionalist nu este o 
ruşine, dar să minţi în numele unui naţionalism multilateral 
dezvoltat care îşi are originea în secolul al XIX-lea este o mare 
ruşine. În fond şi la urma urmei poţi să fii naţionalist, ba chiar 
ultranaţionalist, şi fără să minţi! 
 Tocmai am terminat prezentul articol, când am primit de 
la Nagy János în cutia mea poştală scrisoarea deschisă a profeso-
rului universitar Grigore Moldovan de la Cluj adresată către V. 
A. Urechia, preşedintele Ligii Culturale din Bucureşti, membru 
fondator al Academiei Române şi autorul „Istoriei românilor”.
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Redau în continuare un citat reprezentativ: „Dumneavoastră ca 
istoric nu puteţi indica pe teritoriul vechii Dacii între anii 274 
şi 896 nici o bătălie dintre români şi triburile barbare care au 
ocupat Transilvania. Nici izvoarele istorice bizantine ale vremii 
nu menţionează că românii ar fi trăit în Transilvania înainte 
de 1222. Cnezatele româneşti s-au format târziu după venirea 
ungurilor şi românii au migrat din Balcani spre Transilvania 
în secolele XIII şi XIV. Deci sunt venetici. ... Teoria <<daco-
romană>> este o creaţie falsă a teoreticienilor Ligii Culturale 
de la Bucureşti şi prosteşte o naţiune întreagă.” După cum bine 
se observă Nagy János se agaţă cu îndărătnicie de propriile sale 
iluzii. În zadar, însă, căci iată cum răspunde la această problemă 
venerabilul istoric Neagu Djuvara: „De ţărani nu se vorbeşte în 
istorie. În istorie se vorbeşte de ăia care ţin frâna politică, ca să 
zic aşa, şi de ăia care sunt stăpânitori şi care, în general, în evul 
mediu, au fost invadatorii. Despre ei se vorbeşte, cei care sunt 
stăpânii pământului în momentul acela. În al doilea rând, tre-
buie să facem puţină istorie comparată. Tot atât de obscure sunt 
cel puţin două locuri în Europa şi care sunt foarte cunoscute: 
Albania şi romanofonii din Elveţia, care sunt de limbă romanşă. 
De ei, în 1000 de ani, şi în plin Occident, de aceşti oameni care 
vorbesc un dialect latin în Elveţia, nu există niciun cuvânt timp 
de 1000 de ani. Albanezii, de asemenea. Mai mult, vreo 1100 de 
ani. Or se ştie că pe vremea romanilor exista acest popor care 
refuzase romanitatea şi se ascundea prin munţi, deci exista, şi-l 
regăsim pe la 1200 tot acolo. Nu au plecat şi s-au întors şi nu 
au fost paraşutaţi în Albania. Deci cazul cu Transilvania e cam 
acelaşi.”24

 Să trecem peste faptul că în secolul al XX-lea au fost 
descoperite documente scrise care atestă prezenţa latinofonilor pe 
teritoriul României. Am mai vorbit despre ele cu altă ocazie.12 În 
anul 2011 vede lumina tiparului studiul profesorului universitar 
Dragoş Moldovanu care demonstrează pe baza toponimelor de 
origine romană prezenţa latinofonilor protoromâni la început, iar 
ulterior a românilor în Transilvania înainte de venirea ungurilor. 
Printre ele se numără şi toponimul Cluj, adică exact localitatea în 
care Grigore Moldovan a fost profesor universitar. Prin studierea 
documentelor scrise şi pe baza evoluţiei altor toponime, profe-
sorul ieşean Dragoş Moldovanu a reconstituit din transformările 
succesive ale cuvântul latin clūsĭus sau clūsĭum, desemnând fie 
depresiunea închisă în care se afla oraşul Napoca, fie poarta, 
trecătoarea prin care se pătrundea în ea, istoria locului începând 
cu convieţuirea populaţiei latinofone cu seminţiile barbare care 
au distrus castrul roman, continuând cu retragerea în pădurile şi 
munţii din jur provocată atât de populaţiile migratoare cât şi de 

discontinuitatea etnică survenită în urma venirii bulgarilor şi ter-
minând cu reîntoarcerea populaţiei româneşti în locurile pe care 
le-a părăsit odinioară.3 Deci este o certitudine faptul că populaţia 
locală latinofonă nu a plecat din Dacia Traiană aşa cum a crezut 
Grigore Moldovan.

Ştefan Casapu
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a sfîrșitul lunii august, la Cluj Napoca, la inițiativa 
Universității Babeș - Bolyai, a avut loc Congresul 
Național al Istoricilor Români. Congresul, o întâlnire 

eminamente științifică, s-a făcut însă remarcat, grație presei și aju-
torului nemijlocit al noilor mijloace de comunicare online, printr-
un ”scandal” provocat de un fragment din discursul istoricului 
Aurel – Ioan Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai. Discursul 
era o pledoarie pentru studiul istoriei, argumentând importanța 
acesteia atât în educația individuală, cât și în dezvoltarea unei 
societăți sănătoase democratic. În cadrul acestei argumentări 
profesorul I. A. Pop pomenește la un moment dat și de pericolul 
la care se expune generația numită generic ”Facebook” prin 

renunțarea la studiul unor științe umane, printre care și istoria. 
Decontextualizat, fragmentul respectiv a născut o adevărată iste-
rie în presă și online despre cât de cultă sau ne-cultă este actuala 
generație, cu atacurile la persoană atât de ”firești” în modul nostru, 
al românilor, de a dialoga. De partea cui este adevărul în dez-
baterea iscată, fără voia lui, de istoricul Aurel Ioan Pop, probabil 
istoria ne va arăta mai devreme sau mai târziu, sperând totuși că 
nu prea târziu. 
 Până la a afla cum va fi generația ”Facebook”, este mai nece-
sar a vedea dacă într-adevăr istoria, precum și alte științe umane  
pot juca un rol esențial în educația unui tânăr și care ar fi acest 
rol. Scrie profesorul Aurel Ioan Pop în prelegerea sa ”Din păcate,

L

ISTORIE ȘI FACEBOOK

” A-l cunoaște (trecutul, n.n) este o necesitate, iar a-l
ignora poate deveni o catastrofă.”

(Aurel Ioan Pop)
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trendul contemporan este de ignorare a trecutului omenirii, a 
experienței de viață a comunităților, mai ales a celor naționale. 
Motivele sunt multe, de la graba planetei de a se autodistruge 
prin poluare, dezechilibre, catastrofe naturale etc. până globa-
lizarea prost înțeleasă și de la ideea că memoria este inutilă până 
la superficialitate, ignoranță, trivialitate, violență, toate cul-
tivate de forțe mult mai puternice decât ne putem noi închipui. 
Astăzi se tinde înlocuirea din sistemul de educație primară și 
secundară a disciplinelor școlare consacrate și care și-au dat 
măsura valorii lor în societate (istorie, geografie, botanică, zo-
ologie, anatomie, limbi clasice etc.) prin conținuturi (necesare, 
fără îndoială) botezate „discipline școlare” („educație pen-
tru drepturile copilului”, „educație antreprenorială”, „educație 
sexuală”, „educație rutieră”, „educație juridică” etc.). Toate 
aceste teme din a doua categorie sunt subiecte de cunoaștere de 
neînlocuit în lumea contemporană, dar ele nu sunt discipline care 
să trebuiască apreciate de sine stătător și finalizate prin medii 
școlare! Sau ar putea să fie, la rigoare, dar nu prin eliminarea 
celorlalte! Învățând istorie, elevul află despre lumi și compară, 
face cunoștință cu primele legi, constituții, culte religioase, află 
ce sunt stilurile arhitectonice, deosebește o simfonie de un con-
cert, distinge valorile antice, medievale, moderne, află cum s-au 
purtat războaie în numele dragostei, al credinței și al bisericii, 
al libertății, egalității și democrației etc., poate prețui dialogul 
și informarea, poate evalua răsturnarea ordinii nedrepte dintr-o 
societate etc. Istoria, ca și alte discipline „învechite” promovau, 
pe lângă fapte, valori morale, artistice, umane, idei fundamen-
tale generale, strategii de viață; noile „discipline” propuse 
răspândesc metode și tehnici limitate, cunoștințe de nișă, care 

se pot învăța de către un om cu inteligență medie în timpul liber 
sau în cadrul orelor de dirigenție sau prin prisma dexterităților 
școlare.”
 Istoria, împreună cu alte materii ”clasice” pot avea într-
adevăr un rol esențial în viața unei societăți. Însă acest lucru poate 
fi posibil numai dacă și profesorii vorști ”să-șivândămarfa”, să o 
prezinte elevilor într-un mod cât mai atractiv pentru aceștia. După 
cum observa un tânăr istoric, Mircea Stănescu, într-un articol
despre congresul de la Cluj Napoca, ”cât despre generațiile re-
cente, orice nume le-ai da și oricum le-ai considera, degeaba le 
iei de sus, dacă nu ești capabil să intri în dialog cu ele, să cauți 
să le stârnești interesul pentru o disciplină practic moartă. Altfel, 
în ciuda a ceea ce declari, sincer au ba, nu vei face decât să per-
petuezi neînțelegerile, să accentuezi clivajele, faliile din societa-
te. Desigur, Facebook, forumurile de pe Internet nu sunt un mediu 
de dialog – ci mai degrabă unul în care oamenii se autoconfirmă 
sau sfârșesc prin a se înjura ca la ușa cortului – dar dacă altul 
n-au, ei se vor mulțumi în Capitalism, la fel ca în Comunism, și 
cu un surogat, un nechezol de discuție.”
 Școala trebuie să înțeleagă că noua generație de tineri are 
cu totul și cu totul alte viteze și alte așteptări decât am avut noi pe 
când eram la vârsta lor. Și chiar dacă așteptările și visele lor sunt 
aceleași ca ale tuturor generațiilor, modul lor de manifestare și de 
înțelegere este altul, așa cum și lumea în care ei vor fi adulți va 
fi alta decât a noastră. Istoria și științele umane pot da însă acele 
cunoștiințe de bază,  care îi vor ajuta să răzbească în orice lume 
vor trăi. Chiar și în una aparent virtuală cum este cea a Facebook-
ului.

Mădălin Iacob

LOCUL DE OBÂRŞIE
SĂCELE ŞI SINTILIA

a fel ca orice apă care îşi are o obârşie, şi noi pământenii 
avem locul nostru din care ne tragem.
M-am născut în plasa Săcele, la Satulung, ceea ce a rămas 

până astăzi în fond, căci, în fapt, face parte din municipiul Săcele, un 
municipiu cu iz medieval care, în loc să evolueze, involuează ca şi alte 
localităţi, mai ales rurale, din ţara noastră.
 Asta am constatat şi la sărbătoarea tradiţională de Sin-
tilie care la început, din relatările părinţilor, era ceva asemănător, ca 
scop, cu sărbătoarea tradiţională de la muntele Găina, sigur în formă 
evoluată şi adaptată căci veneau pretendenţii din diferite urbe din Re-
gat unde se stabiliseră părinţii săceleni, să vadă posibilele consoarte. 
Sărbătoarea tradiţională, care probabil într-o anumită perioadă, cum 
se vede în pozele de familie, avea loc pe strada principală din Satu-
lung, mai sus de biserică, spre garaj, s-a mutat în perioada comunistă 
în Poiana Angelescu, având iz de sărbătoare gen Nedeea Munţilor.
 Acum, în 2016, stupoare, a devenit sărbătoare câmpenească 
pentru că s-a ţinut în câmp, pe un aşa-zis teren de rugby, participanţii 
şi invitaţii afişând ţinută vestimentară şi comportament rustic original. 
Au fost de toate, de la kitschuri-le la modă până la DJ-ul pe care l-am 
auzit şi la o distanţă apreciabilă de la ieşirea din incinta sărbătorii. 
 Probabil că organizatorii nu au văzut poze de familie din 
prima fază de organizare a Sintiliei, poate au prins sărbătoarea nu-
mai la faza de la Poiana Angelescu, când sute de braşoveni veneau 
să mănânce ceva tradiţional, să bea apă de izvor din apropiere sau să 
răcească berea la crep, să stea la umbra copacilor (poate şi cu ceva 
preparate de acasă) şi să respire aerul cu miros de brad.
 Am pierdut punctul culminant al evenimentului, “recitalul 

Fuego”, căci era prea cald în lipsa copacilor sau a umbrelelor.
 Şi totul sub egida “Săcelele, ofertă turistică”!
 Consider că Săcelele are multe alte oferte turistice mult mai 
tentante, date fiind amenajările de la 7 Scări şi Tamina, chiar Bunloc 
în zona limitrofă cu valea Timişului, dar şi spre Babarunca, Şanţuri, 
drumul spre Azuga, chiar în forma neamenajată. Cunosc aceste zone 
din copilărie şi adolescenţă; ne deplasam cu mijloace rudimentare şi 
pe jos, în grupuri, spre cabanele din cele două zone.
 Oare acum, când există o regie de transport, nu s-ar putea 
gândi o extindere a traseelor acesteia pentru turism cu microbuze, 
din Săcele şi Braşov spre Valea Timişului şi spre zona Babarunca-
Valea Berii, spre Azuga, chiar cu autovehicule “off-road”, eventual 
în parteneriat public-privat, mod care mi se pare posibil de pus în 
practică mai rapid.
 O extindere a activităţii regiei de transport ar putea viza şi 
localităţile care erau în plasa Săcele şi care, cu siguranţă, ar avea o 
ofertă turistică şi culturală de luat în seamă.
 Chiar şi un traseu de autobuze pe ocolitoare, care să 
deservească noile locuinţe, cu punct de întoarcere, fără staţionare, în 
intersecţia de la Gemenii nu ar fi o idee de nerea-lizat.
 Braşovul a lansat “Planul de mobilitate urbană”, ceea ce ar fi 
benefic şi pentru Săcele, mobilitatea putând însemna dezvoltare în mai 
multe domenii şi o nouă perspectivă pentru dezvoltarea urbanistică a 
Săcelelui.

Silvia Barbu
Iulie 2016

L

N.R.: Materialele din rubrica ”Opinii” reprezintă părerile autorilor.
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SINTILIA 2016
SĂRBĂTOAREA TUTUROR SĂCELENILOR

intilia a fost dintotdeauna singura sărbătoare din an a 
mocanilor săceleni, prilej pentru aceştia să petereacă 
împreună, să participe la joc, să schimbe o vorbă cu prie-

tenii şi cunoscuţii sau să negocieze chiar căsătoria copiilor.

 Dar Sintilia avea şi un important rol social din moment 
ce la această sărbătoare participau, pe lângă mocanii săceleni, 
şi stăpânii de turme de pe câmpiile mănoase ale Bărăganului, 
Burgasului, Bugeacului, din întinsele stepe căzăceşti până în 
îndepărtata Crimee, din minunatele câmpii ale Bălţilor Dunării 
şi Dobrogei, ca şi proprietarii de pământuri din Ţară, mari negus-
tori, comercianţi, industriaşi ori intelectuali săceleni răspândiţi, în 
timp, pe plaiurile româneşti, dar mereu cu sufletul acasă.
 Cu timpul, sărbătoarea şi-a mai pierdut din măreţia de 
odinioară, dar ea a rămas în inimile şi sufletul săcelenilor, care 
au cinstit-o şi au continuat tradiţia ţinerii ei şi în vremurile mai 
apropiate de noi. Reînviată în anii 1930 de Victor Tudoran şi Al. 
Stroe Militaru, împreună cu tinerii din jurul asociaţiei “Izvorul” 
şi al revistei “Plaiuri Săcelene”, Sintilia a fost sărbătorită con-
tinuu, chiar şi în perioada comunistă, când se numea “Târgul Fe-
ciorilor”, pentru ca apoi, după 1990, să revină la vechiul nume, 
ajungând până astăzi ca o sărbătoare a tuturor săcelenilor, mereu 
iubită şi aşteptată cu nerăbdare.
 În acest an, Sintilia a fost sărbătorită în perioada 22-24 
iulie când Primăria Săcele a organizat o suită de evenimente cul-
turale mult apreciate de săceleni.
 A fost mai întâi un interesant simpozion, desfăşurat vi-

neri, 22 iulie, în incinta Muzeului de Etnografie din localitate, şi 
care a strâns o mulţime de participanţi dornici să reînvie amin-
tirea  sărbătorii de odinioară. Atmosfera a fost atent pregătită şi 
completată de două uriaşe postere inspirate de fotografii de epocă 
în care însă personajele care lucrau lâna într-o frumoasă curte 
mocănească erau  persoane contemporane, îmbrăcate în frumoa-
sele costume tradiţionale de altădată. 
 Simpozionul s-a bucurat de participarea oficialităţilor lo-
cale, reprezentanţilor instituţiilor săcelene, şcolilor, asociaţiilor 
culturale şi a numeroşi săceleni, mulţi dintre ei purtând costume 
populare mocăneşti.
 Evenimentul cultural a fost deschis de domnul primar 
Virgil Popa, care a ţinut o frumoasă alocuţiune în care a prezentat 
un istoric al sărbătorii, subliniind semnificaţia desfăşurării sim-
pozionului în incinta muzeului care păstrează spiritul strămoşilor 
şi ne aduce aminte de obiceiurile şi tradiţiile acestora. Perpetuarea 
în timp a Sintiliei demonstrează cum cultura şi tradiţiile pot de-
veni liantul unei comunităţi şi în acest context consideră că va fi 
de bun augur mutarea sărbătorii pe locul de desfăşurare iniţială 
a ei, zona Grădinii Domneşti din Satulung. Domnul primar i-a 
îndemnat pe toţi cei prezenţi să participe în următoarele două zile 
la manifestările ce vor avea loc pentru a demonstra că Sintilia este 
o sărbătoare a tuturor săcelenilor.
 În continuare, domnul Dumitru Voinea a reînviat o 

mulţime de amintiri legate de Sintilia de odinioară şi de mo-
canii săceleni, oamenii acestor locuri. Vorbitorul şi-a reamintit 
frumuseţea Grădinii Domneşti cu aleile sale liniştite, cu şirurile 
de castani şi de tei din parcul în care săceleni de toate vârstele şi 
condiţiile sociale îşi petreceau timpul, a vorbit despre pregătirile 
şi desfăşurarea sărbătorii, despre condiţiile grele de viaţă ale mo-
canilor plecaţi cu turmele la câmpie, despre Săcelele de altădată.
 Domnul profesor Victor Carpin şi-a exprimat, pentru în-
ceput, bucuria de a participa şi în acest an la sărbătoarea Sintiliei, 
menţionând că nu a lipsit în întreaga viaţă, în peste 90 de ani, 
decât o singură dată, atunci când a fost în armată. Pentru dom-
nia sa Sintilia este nu numai un act cultural, este mai ales un act 
educaţional, mocanii fiind oameni educaţi, capabili să socializeze, 
să organizeze evenimente, cu aceeaşi meticulozitate cu care îşi or-
ganizau avutul şi viaţa plină de privaţiuni şi greutăţi. Şi-a reamintit 
cu nostalgie de câţiva dintre cei care se ocupau în anii copilăriei şi 
tinereţii sale de organizarea Sintiliei şi de faptul că mereu aceasta 
a fost o sărbătoare a întregii comunităţi, mocanii participând la 
ea împreună cu întreaga familie. De altfel, familia a fost mereu o

S
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valoare pentru mocani, respectul reciproc, răbdarea şi înţelegerea 
fiind secretele stabilităţii şi longevităţii familiilor mocăneşti.
 Domnul Gruia Hilohi a prezentat rezultatul unei cer-
cetări mai ample despre infrastructura judeţului Braşov, făcând 
referire la tramvaiul săcelean, trenuleţul galben care făcea 
legătura între Braşov şi localitatea noastră. Cei prezenţi au avut 
ocazia să afle numeroase lucruri interesante despre originile, isto-
ria, dezvoltarea şi sfârşitul acestui mijloc de transport, care a mar-
cat puternic câteva generaţii de săceleni. Demn de remarcat este 
faptul că la vremea respectivă o asemenea dotare tehnică pentru 
infrastructură se găsea în foarte 
puţine locuri din Europa, lucru 
pentru care Săcelele se poate 
mândri.
 Doamna Domniţa 
Raţiu a vorbit despre credinţa 
mocanilor, despre sărbătorile 
lor, tradiţii şi obiceiuri an-
cestrale, toate acestea fiind 
îmbrăcate în poveşti frumoase 
care au cucerit auditoriul.
 Plecând de la adevărul 
că rădăcinile satelor săcelene 
sunt foarte puternice, existenţa 
lor coborând în timp sute de 
ani, domnul profesor Liviu 
Dârjan a adus în atenţie isto-
ria unei familii importante din 
Cernatu, familia Circa, venită pe aceste meleaguri în secolul 
XVIII, din Oltenia. În continuare, vorbitorul a subliniat faptul 
că săcelenii au pus o piatră de temelie la reîntregirea tuturor 
românilor. Considerând că astăzi, la împlinirea a 650 de ani de 
la prima atestare documentară, Săcelele are nevoie de o nouă 
dimensiune culturală şi istorică, domnul profesor a făcut câteva 
propuneri noii administraţii săcelene:
 -Muzeul Etnografic din Săcele să fie administrat de 
Primărie şi, după o recondiţionare şi reorganizare, să poarte nu-
mele de Muzeul Culturii şi Civilizaţiei Săcelene.
 -În noul muzeu să se organizeze şi “casa mare” a mo-
canilor, cu mobilierul ei specific, precum şi o galerie cu portretele 
marilor oameni ai Săcelelor.
 Domnul Dan Ghelase a reiterat ideea că mocanii 
au reprezentat un fenomen unic, iar zona Săcele este o zonă 
înzestrată cu de toate, care a creat o comunitate specială. Faţă 
în faţă cu vitregiile naturii, mocanii s-au adaptat minunat şi şi-
au gândit exemplar existenţa, dând la iveală tradiţii, obiceiuri şi 

valori care trebuie scoase la lumină, arătate lumii întregi. În acest 
sens, trebuie continuate o serie de actiuni deja începute, printre 
care inventarierea caselor vechi mocăneşti este foarte importantă.
 Manifestarea culturală organizată de Primărie la Muzeul 
săcelean s-a încheiat cu un frumos recital de muzică populară, 
susţinut de tânăra interpretă Corina Cojocaru. Nu au lipsit 
plăcintele mocăneşti, mult apreciate de cei prezenţi, şi, pentru ca 
totul să fie cât mai apropiat de ce era odată la Sintilie, săcelenii de 
astăzi nu s-au dat în lături de a discuta cu prietenii şi cunoscuţii, 
“punând lumea la cale” într-o atmosferă destinsă şi plăcută, 

învăluită în lumina caldă a unui 
fermecător apus de iulie. 
  Sâmbătă și duminică, 
23 – 24 iulie, săcelenii și toți 
cei care iubesc tradiția și voia 
bună au fost așteptați pe sta-
dionul de rugby Electropre-
cizia din cartierul Electropre-
cizia, situat pe locul vechii 
Grădini Domnești, unde avea 
loc Sintilia în vechime. Aici 
a fost amenajată o frumoasă 
miniexpoziţie cu obiecte speci-
fice industriei casnice săcelene, 
completată cu panouri cu-
prinzând fotografii cu chipuri 
de mocani.Cu începere de la 

ora 11.00, meșteri populari i-au 
întâmpinat pe cei prezenţi cu o mulţime de lucruri tentante, de la 
brăţări şi alte podoabe, la vase de lut, îmbrăcăminte şi artizanat, 
iar comercianți de diferite bunătăți ( papanași, vată pe băț, kurtos-
kalacs, gogoși, turtă dulce, felurite prăjituri) şi-au îmbiat vizitato-
rii standurilor cu arome de nerefuzat. Nu au lipsit micii, fleicile, 
cârnaţii, ciolanul afumat, gulaşul, tocăniţele, care au putut fi udate 
cu bere din belşug sau răcoritoare diverse, după preferinţe. Voia 
bună a fost susținută de concursurile pentru copii şi de diferite 
formații și ansambluri de dans. Sâmbătă a fost o zi dedicată muzi-
cii folk, rock și ușoare, care i-a avut cap de afiș pe Ducu Bertzi și 
trupa Coco, iar duminică a fost ziua muzicii populare, în care au 
urcat pe scenă ansambluri din Săcele, Prejmer, Teliu, Bod, Întor-
sura Buzăului, totul culminând cu un concert Fuego.
 A fost o sărbătoare minunată, o Sintilie la care au partici-
pat numeroşi săceleni, bucuroşi să împărtăşească împreună clipe 
plăcute, în linişte şi siguranţă. 

Horia Bârsan

JUBILEU
100 DE ANI DE LA INTRAREA TRUPELOR ROMÂNE ÎN ARDEAL, 

ANIVERSAȚI PRIN DEZVELIREA UNUI MONUMENT LA PASUL BRATOCEA

proximativ 100 de persoane au participat, în data de 16 
august, la Pasul Bratocea, la dezvelirea monumentului 
comemorativ care marchează împlinirea a 100 de ani de 

la intrarea trupelor române în Ardeal, prin acest loc.
 Săcele a fost una dintre primele localități din Ardeal în 
care trupele române au intrat după ce România s-a hotărât să par-
ticipe la război de partea Antantei. În vederea omagierii memoriei 
eroilor români din Primul Război Mondial, precum și pentru mar-
carea implinirii a 100 de ani de la intrarea trupelor române în Trans-
ilvania, la inițiativa Asociației Culturale Astra – Despărțamântul 
„Frații Popeea”, Primăria Săcele a amplasat un monument la Pa-
sul Bratocea. Acesta constă într-un bloc de piatră de marmură de 

Rușchița, de 1,5x1,5x0,5 m, cu o greutate de aproximativ 5 tone, 
cu o fațadă finisată pe care este gravat următorul text:

„Pe aici, prin istoricul PAS BRATOCEA, trupele române 
au intrat în ARDEAL, în luna august 1916. 
Treceți batalioane române Carpații,
La arme cu frunze și flori, 
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă si frații
Cu inima la trecători!
Glorie veșnică ostașilor noștri care și-au jertfit viața 
pentru ÎNTREGIREA NEAMULUI!
Ridicat de către PRIMĂRIA mun. SĂCELE – Brașov.
16 august 2016”.

A
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ici, de când ne ştim, cu brazii am convieţuit, cuminţi şi 
demni şi harnici. Ne-am apărat, cu ce-am avut, a noastră 
moştenită glie, cu portu-ales şi limba vie, de nobilă 

sorginte latinească, să se ştie, că ne-mbăiarăm pruncii-n tril de 
ciocârlie. Supuşi la cotropiri, fără zăbavă, de împăraţi, sultani sau 
barbari de tirani, învinşi nu ne-am lăsat. Credinţa ortodoxă în care 
ne-am născut şi unitatea, plămădită de oieri în transhumanţă, ne-
au apărat “regeşte” identitatea şi fiinţa naţională de care nu ne-am 
lepădat. În plin război european pustiitor, îngerul Providenţei ne-a 
adus ceasul cel mult dorit şi aşteptat aici, pe culme de Carpaţi. 
Cu inima la trecători s-a închinat întreg poporul, “visând un vis 
ferice” cum splendid ne spunea Poetul. 
 La Bratocea, Siriu, pe Jiu şi la Oituz, la Bran, Predeal, 
pe semne, s-a cântat “Treceţi batalioane române Carpaţii...” Vă 
aşteptau în doruri şi-n suspine Ardealul, Banatul, Crişana şi alte 

provincii române, cu sete de unire. Un cântec istoric, încrustat în 
minte şi suflet, ne-aduce aminte de-o Rugăciune care tămăduieşte 
şi ţine loc de leac ce nu-l poţi cumpăra cu tot aurul din lume. 
 ”Sărută-ţi, copile, părinţii şi fraţii”...Basarabie răpită şi 
cotropită ai venit prima să te uneşti cu fraţii tăi buni de dincolo de 
Prut. De pe maluri abrupte de Nistru, de trei ori i-aţi îmbrăţişat pe 
românii din patria încă neîntregită. Oşteni moldoveni ai Sfântului 
Ştefan cel Mare, cu cetăţile voastre aţi dat tărie glasurilor de la 
Blaj, de pe Câmpia Libertăţii, care din mii de piepturi cereau “Noi 
vrem să ne unim cu Ţara”, că “Soarele, pentru toţi românii, de la 
Bucureşti răsare”. 
 Sfântă Bucovină, dulce a domnului Eminescu grădină, la 
Cernăuţi ai sfinţit viersul duios al Baladei lui Ciprian Porumbes-
cu sub Tricolorul celor ce, după trei zile, la Alba Iulia, cetatea 
martirică a moţilor şi scaun al Încoronării, aici în Ardeal, au

ECOU O DATA LA UN VEAC
(cuvântare rostită cu ocazia dezvelirii monumentului de la Bratocea, 16 august 2016)

 Inscripţie păstrată: “La 16 august 1916, trupele române au intrat în Săcele” stă scris pe una dintre laturile Monumentului 
închinat “Eroilor căzuţi în Războiul pentru Reîntregirea Neamului” din Cernatu Săcele, 1931, ctitorie a ASTREI săcelene.

A

 La eveniment au participat prefectul 
Brașovului, Ciprian Băncilă, primarului muni-
cipiului Săcele, ing. Virgil Popa, precum și alte 
oficialități din județele Brașov și Prahova. Pe o 
ploaie torențială un sobor de preoți din Săcele 
și Măneciu au ținut o slujbă de pomenire pentru 
soldații care au luptat în timpul primului război 
mondial, iar fanfara Academiei Fortelor Aeriene 
Henri Coandă și militarii Batalionului 206 Artile-
rie Ghimbav au dat onorul și au mărșăluit cântând 
”Treceți Batalioane Române Carpații”.
 Cu acest prilej, domnul Virgil Popa, pri-
marul Săcelelui, a spus:

 ”Acest fapt istoric, pentru noi, pentru 
săceleni, are o importanță și mai mare datorită 
așezării localității noastre chiar pe granița care 
despărțea Ardealul de Regat, Săcelele fiind astfel 
prima localitate în care trupele române au intrat 
după trecerea Carpaților, prin acest pas, Bratocea. 
Intrarea României în Primul Război Mondial, 
în august 1916, după doi ani de neutralitate, nu 
a fost deloc o hotărâre ușor de luat. Știm cu toții 
că România avea rege de dinastie germană, că pe 
lângă problema Ardealului, care aparținea de Im-

periul Austro-Ungar, exista 
și problema Basarabiei, 
care aparținea de Imperiul 
Rus, iar între două impe-
rii era întotdeauna greu să 
faci o alegere. Cu toate ace-
stea, Consiliul de Coroană 
din 14/27 august 1916, a 
consfințit intrarea României 
în Marele Război alături de 
Antanta. Și chiar dacă în 
primul an ostilitățile au pus 
sub semnul îndoielii opo-
rtunitatea acestei hotărâri, 
finalul războiului avea să 
demonstreze că alegerea 

făcută a fost nu numai corectă, ci și oportună prin îm-
plinirea marelui vis al generațiilor antebelice: Unirea 
Transilvaniei cu Patria Mamă”.
    9 zile mai târziu, în data de 27 august, la ora 
21.00, mai întâi la monumentul închinat soldaților 
români din Cernatu, apoi la monumentul de la Pa-
sul Bratocea s-a cântat din nou ”Treceți Batalioane 
Române Carpații”. În felul acesta s-au aniversat 
100 de ani de la istorica hotărâre a Consiliului de 
Coroană de intrare a româniei în Marele Război, care 
avea să devină Războiul de Reîntregire a Neamului.

Cu făclii în mâini, militarii 
UM 01028-Ghimbav, sub 
comanda Lt. Col. Aurelian 
Smaranda, au refăcut în mod 
simbolic momentul istoric 
din Primul Război Mon-
dial, când, în urmă cu 100 
de ani, bravii ostași români 
luau în stăpânire trecătorile 
Munților Carpați, pentru a 
permite trecerea efectivelor 
diviziilor române aflate în 
ofensivă.

Mădălin Iacob
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înfăptuit, pe 1 Decembrie, vă leat 1918, “Minunea Minunilor”-
UNIREA cea MARE a tuturor românilor. De atunci, ei n-au mai 
plecat, cu jalbe, pe la înaltele Porţi, indiferent de împăraţi, sultani 
sau barbari tirani.
 În curând pomeni-vom, în straie populare de sărbătoare, 
un secol de la Marea Unire. Ştirbită, din păcate, ne-a rămas harta 
ţării, nu mai este rotundă şi nici dodoloaţă. Doar Imnul, Tricolorul 

şi Limba română ne-au rămas, Sfântă Treime! Doamne ajută şi 
apără-ne!

Prof. Liviu Dârjan
Despărţământul ASTRA “Fraţii Popeea” 
Săcele-Braşov

ANIVERSARE
ELECTROPRECIZIA  SĂCELE -

”DE  80  DE  ANI  ÎN  SINCRON  CU  TEHNOLOGIA”

n cursul lunii iunie a. c. compania Electroprecizia 
Săcele, cel mai mare agent economic din localitate, a 
sărbătorit 80 de ani de existență. Încă de la începuturile 

sale pe aceste meleaguri, compania a devenit un puternic fac-

tor de creștere pentru cele, pe atunci, încă, Șapte Sate săcelene, 
importanța sa crescând an de an prin numărul mare de angajați 
din rândul populației locale și prin valoarea producției realizate. 
Cu timpul, Electroprecizia a crescut necontenit, de la micul ate-
lier de montaj produse pentru aeronautică, la importanta între-
prindere electrotehnică, producătoare de echipament electric auto 
și motoare electrice asincrone dinainte de 1990, pentru ca apoi să 
devină singura societate din județ care a făcut trecerea de la eco-
nomia centralizată socialistă la economia de piață continuând să 
funcționeze cu succes pe același loc, neîntrerupt, până în prezent.
 Rădăcinile companiei de astăzi se regăsesc în Societa-
tea Anonimă pentru Industria In-
strumentelor Mecanice de Preci-
zie – PREROM, înființată în 30 
iunie 1936 la Brașov și având 
ca obiect de activitate fabricarea 
instrumentelor de bord pentru 
avioanele românești, dar și repa-
rarea de electromotoare, odată 
cu achiziționarea fabricii de mo-
toare asincrone Tartler, în 1943. 
După naționalizarea din 1948, 
Prerom a devenit Electropreciz-
ia, unitate care urma să producă 
motoare electrice în gabarite 
mici și mijlocii și alte produse 
electrotehnice. Această întreprin-
dere se va muta, la 1 septembrie 

1949, în Săcele și atunci putem spune că începe destinul de mare 
producător  de motoare electrice al aceste companii, dar tot atunci 
se naște și legătura reciprocă deosebită între companie și locali-
tatea care a a primit-o cu brațele deschise. Au urmat etape impor-

tante în devenirea întreprinderii Electroprecizia până la statutul 
de cea mai importantă producătoare de echipament electric auto 
și de motoare electrice asincrone: anii 50, când se definitivează 
gama de motoare asincrone marca Electroprecizia și se începe 
fabricarea primelor aparate de bord pentru camioane și tractoare, 
anii 60 când producția de motoare s-a diversificat continuu și a 
crescut de câteva ori față de perioada anterioară și când între-
prinderea a chiziționat licența franțuzească SERI-DUCELLIER-
JAEGER pentru producția completă de echipament electric pen-
tru autoturismele Dacia, anii 70 și 80 cu marile salturi tehnologice 
și cu diversificarea continuă a gamei de fabricație și a volumu-

lui producției fizice de motoare 
asincrone și seturi de echipa-
mente auto. Anul 1990 a găsit 
Electroprecizia Săcele în postura 
de cea mai importantă întreprin-
dere din industria electrotehnică 
românească și cel mai mare 
producător român de echipament 
electric auto. Renumele mărcii 
Electroprecizia era bine cunoscut 
în țară datorită faptului că pro-
dusele cu această marcă echipau 
toate autovehiculele românești, 
dar era bine cunoscut și peste 
granițe datorită exportului de mo-
toare electrice, foarte consistent 
și la acea dată. În anul 1998 s-a

Î
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entru elevi, indiferent de vârstă, vacanța mare este prilej 
de bucurie. Două luni, în care grija pentru lecții dispare. 
Este timpul unei relaxări binevenite. Mai dificil este pen-

tru copiii cu posibilități materiale reduse. Chiar dacă s-au străduit 
să învețe, să-și exerseze talentul, n-au parte de bucuriile vacanței.
 La aceștia s-a gândit organizația ”Happy Moms” (”Mame 
Fericite”), organizație condusă de doamna lector universitar Doina 
Lupșa. Două coordonate are în vedere această organizație: să ajute 
mamele singure printr-un proiect care le arată cum să devină an-
treprenori și a doua coordonată este dedicată copiilor talentați din 
medii defavorizate, pentru care organizează o tabără de cinci zile, 
având ca activități desenul și pictura. 
 Pe cei șapte copii selecționați în acest an, cu vârste între 7 
și 12 ani, din toată țara, i-am întâlnit la ”Il Rifugio”- Brădet, unde 
gazde primitoare le-au fost Andreea și Rareș Ulea. Doamna Doina 
Lupșa, inițiatoarea proiectului, ne-a oferit detalii despre organizarea 
taberei: copiii au fost selectați după examinarea lucrărilor trimise, 
de un juriu de specialiști, avându-se în vedere și venitul pe membru 
de familie. Doamna profesor Cristina Lörincz, de la Liceul de Arte 
Plastice din Brașov, a coordonat activita-
tea taberei, având ca ajutoare patru elevi 
voluntari din clasa a XI-a, de la același 
liceu. În principiu, copiii au beneficiat 
de ateliere de pictură pe lemn, hârtie, 
sticlă și ceramică, dar și de numeroase 
activități educative: teatru de păpuși, is-
toria artei, dezvoltarea atenției, memoriei 
și concentrării. Doamna profesor făcea 
observația că, deși timpul a fost scurt, 
au fost observate în atitudinea copiilor 
schimbări importante. Au avut ocazia 
să se autodescopere, au înțeles cât de 
importantă este atitudinea deschisă, ce 
înseamnă să respecte reguli, să exprime 

o opinie argumentată..
 Activitatea de creație a vizat însușirea unor tehnici noi de 
lucru. S-a desenat și s-a pictat pe diferite suporturi. În echipă, copiii 
s-au dovedit extrem de receptivi, și-au dezvoltat tehnica de lucru, au 
legat prietenii. Lucrările lor vor alcătui o expoziție pe web-site-ul 
organizației ”Happy Moms”.
 Doi copii participanți ne-au împărtățit impresiile lor. Ștefan 
Bocăneț-Nicăneț (Costești-Vâlcea) ne-a mărturisit că îi place să de-
seneze și că frecventează un cerc de desen de la Biblioteca Județeană 
din Râmnicu-Vâlcea. Tabăra i-a oferit prilejul să învețe lucruri noi, 
să lege prietenii. Nectarie Vârtosu (de la școala gimnazială nr. 30 
din Brașov) lucrează doar acasă și în clasă. Doamna învățătoare l-a 
îndemnat să participe la selecție și s-a bucurat de reușită, cu atât mai 
mult cu cât face parte dintr-o familie numeroasă. În tabără a lucrat cu 
pasiune, a legat prietenii și a fost fermecat de frumusețea locurilor.
 Dintre elevii voluntari, Vladimir Florescu s-a declarat entu-
ziasmat de participare. A aflat de tabără de la diriginta clasei, doam-
na profesor Lörincz. A lucrat cu plăcere cu copiii talentați și deschiși 
la nou și consideră că a fost o experiență relaxantă care i-a amintit 

de felul în care desena și picta el însuși la 
vârsta copiilor din tabără.
  De ce am ținut să facem 
cunoscută această activitate pentru care 
se muncește intens? Ca să înțelegem 
că există alternative la modul de petre-
cere a vacanței, alternative care vizează 
educația. Sunt alternative care desprind 
copilul de televizor, de tabletă și de 
telefonul mobil, determinându-l să-și 
dezvolte aptitudinile, interesul pentru 
cunoaștere, într-un cuvânt, să se desco-
pere și să evolueze.

Prof. Elena Bulat

P
PLEDOARIE  PENTRU  EDUCAȚIE

dat startul procesului de privati-
zare și Electroprecizia s-a transfor-
mat din unitate de stat în societate 
comercială pe acțiuni, începând un 
nou efort de acomodare și impu-
nere pe o piață concurențială, tot 
mai dificilă și pretențioasă. Pentru 
a face față noilor condiții, societa-
tea caută parteneriate cu companii 
străine, transferuri de tehnologii 
și cunoștințe, își diversifică și modernizează producția, conform 
cerințelor clienților, își reduce chiar activitatea în anumite domenii 
care nu mai sunt rentabile. Anul 2008 marchează finalizarea proce-
sului de privatizare, dar aduce și criza economică, cu urmări drastice 
și pentru societatea Electroprecizia: reducerea nivelului comenzilor, 
înjumătățirea cifrei de afaceri, ceea ce conduce la măsuri de reor-
ganizare și restructurare. Anul 2009 înseamnă reorganizarea com-
paniei pe o structură de tip holding ce include societăți specializate, 
independente din punct de vedere juridic: Electroprecizia Electrical-
Motors SRL, Electroprecizia Automotive Equipment SRL, Elec-
troprecizia Construct Maintenance SRL, Electroprecizia Electrical 
Equipment SRL, Electroprecizia Cast Production SRL, la care s-au 
adăugat ulterior Electroprecizia Security&Protection SRL și Elec-
troprecizia Hydro Energy SRL.
 Toate aceste interesante date despre cea mai importantă 
unitate economică din municipiul nostru le-am aflat dintr-un splen-
did album omagial realizat de compania sărbătorită cu prilejul 
împlinirii celor 80 de ani de activitate. Albumul, cu titlul ”Electro-

precizia – 80 de ani în sincron cu 
tehnologia”, are trei mari calități 
pentru care trebuie citit de toți cei 
care vor să cunoască această parte 
a istoriei săcelene. Mai întâi, face o 
interesantă trecere în revistă a între-
gii istorii a companiei, evidențiază 
coordonatele actuale ale activității 
acesteia și prefigurează acțiunile 
viitoare, care au drept scop întărirea 

continuă și creșterea prestigiului acestei companii care face, de zeci 
de ani,cinste acestui municipiu, încărcat, el însuși, de o istorie veche 
de 650 de ani. Apoi, albumul are darul de a trezi sentimente dintre 
cele mai frumoase sutelor și chiar miilor de săceleni care au făcut, 
la un moment dat, parte din marea familie a celor care au lucrat la 
Electroprecizia. Fotografiile inserate, trecerea în revistă a produse-
lor și instantaneele cu diferitele etape de dezvoltare ale companiei, 
gândurile și sentimentele unor seniori ai acesteia, dar și ale noului 
val, stârnesc pe de o parte nostalgie și pe de altă parte încredere 
în viitor. Și, nu în ultimul rând, albumul este o mărturie a faptului 
că Electroprecizia a fost în toți acești ani o emblemă a localității 
noastre, a fost pilonul principal al economiei săcelene , influențând 
puternic și definitiv dinamica vieții socio-economice locale. 
 Iată numai câteva motive pentru care angajații de astăzi 
ai companiei pot afirma cu convingere: ”Sunt mândru că lucrez la 
Electroprecizia”.

Redacția ”Plaiuri Săcelene”



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 Chiric Ilie
49 Cimisliu Ioan
50 Cimpoaie Gabriel
51 Cioroianu Aurelia
52 Cirica Alexandru
53 Ciupală Mariana
54 Ciurea Daniel
55 Clinciu Sorin
56 Codrea Mihaela
57 Coliban Nicolae
58 Colţ Radu
59 Coman Enescu Șerban
60 Comşa Eugen

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

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

121 Manea Vasile
122 Măţărea Ovidiu
123 Median Susana
124 Median Ghia Maria
125 Median Valeriu
126 Mihaiu Aura
127 Mihalache Ștefan
128 Miklos Levente
129 Mircioiu Lucian
130 Mircioiu Sebastian
131 Mitrea Mihai Iustin
132 Mocanu Elena
133 Modest Zamfir
134 Moldovan Ghia Roxana
135 Moldovan Vasile
136 Moraru Adrian
137 Moraru Florin
138 Moraru Ștefan
139 Moroianu Cantor Emilia
140 Mot Teodor
141 Munteanu Dan
142 Munteanu Gheorghe
143 Munteanu Gigi
144 Munteanu Livia
145 Munteanu Vasile
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

• Plaiuri Sacelene
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SPRE ŞTIINŢĂ

Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Liceului Tehnologic „Victor Jinga”.
http://www.izvorulsacele.ro/
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Interior mocănesc autentic, admirabil 
conservat până în zilele noastre - în casa 

doamnei Stela Picioruș din Satulung


