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O ISTORIE VECHE ŞI BOGATĂ ÎN ÎNFĂPTUIRI

SĂCELENII, UNIŢI PRIN ISTORIA LOR VECHE ŞI BOGATĂ

nul 2016 a fost unul aniversar pentru oraşul nos-
tru. În luna mai s-au împlinit 650 de ani de la 
prima atestare documentară prin actul de danie al 

regelui Ludovic I al Ungariei către comitele Stanislau şi 
urmaşii săi. 
 Deşi, poate, acest eveniment ar fi trebuit mar-
cat mai pregnant întregul an, dar mai cu seamă în luna 
mai, o suită de manifestări culturale organizate în această 
toamnă a reuşit să salveze situaţia şi să confere aniversării 
importanţa cuvenită. Mă gândesc la evenimentele care au 
avut în centrul atenţiei rememorarea vieţii şi activităţii lui 
Gheorghe Dragoş şi a fraţilor Alexandru şi Ion Lapedatu, 
la expoziţia care a reconstituit drumul mocanilor săceleni 
spre Dobrogea şi rolul lor de descălecători în această pro-
vincie, la lansarea primei monografii a Săcelelor şi la fes-

tivalul datinilor de iarnă, la care au participat cele mai 
reprezentative formaţii artistice locale. 
 De departe însă, cel mai important eveniment din 
această serie a fost cel desfăşurat în data de 15 decembrie 
2016, în sala festivă a liceului Victor Jinga şi care a fost 
special destinat marcării împlinirii a 650 de ani de istorie 
neîntreruptă a localităţii noastre. Evenimentul a fost orga-
nizat de Asociaţia Izvorul, Despărţământul ASTRA Fraţii 
Popeea Săcele, cu sprijinul Primăriei Săcele şi a reunit 
numeroşi săceleni şi invitaţi de marcă, într-un auditoriu 
dornic să afle cât mai multe despre istoria comunităţii noas-
tre şi să marcheze într-un cadru festiv importanţa acestui 
moment.
 Prima secvenţă a manifestării a fost superbul con-
cert de colinde şi cântece patriotice româneşti, susţinut 
de corul cântăreţilor bisericeşti de la bisericile Adormirea 
Maicii Domnului, din Turcheş, şi Sfinţii Arhangheli, din 
Satulung. A fost un moment înălţător în care, după in-
tonarea Imnului Naţional, au fost interpretate frumoase 
cântece patriotice şi colinde, între care s-a remarcat Vin 
colindătorii, cu un mesaj deosebit de actual.
 Al doilea moment al manifestării a fost constituit 
de alocuţiunile onoraţilor invitaţi: domnul prof. univ. dr. 
Caius Dobrescu, de la Universitatea Bucureşti, părintele 

prof. dr. Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei Şcoli 
Româneşti din Şchei, domnul prof. Hochbauer Gyula, de la 
liceul Zajzoni Rab István Săcele, şi părintele Raul Şerban, 
parohul bisericii Sfinţii Arhangheli din Satulung. 
 Domnul prof. univ. dr. Caius Dobrescu a vorbit au-
ditoriului despre valoarea credinţei şi felul în care comu-
nitatea săceleană poate fi un model pentru alte comunităţi. 
Comunitatea săceleană poate ieşi în evidenţă, de exem-
plu, dacă vorbim despre modernitate. Este suficient să 
analizăm doar fotografii de la începutul secolului XX şi 
să ne uităm la vechii mocani care îşi purtau cu mândrie şi 
eleganţă costumele tradiţionale, dar erau moderni, respirau 
valorile timpului lor printr-o atitudine de adevăraţi gentel-
mani, asemănători cu cei din orice capitală europeană. Să 
nu uităm că Săcelele a asimilat de foarte devreme valo-

rile lumii moderne, printre care legile economiei şi pe cele 
juridice, ştiinţa afacerilor, limbile străine, ceea ce le-a 
conferit un avantaj în plus şi explică ceea ce mai târziu 
a devenit boom-ul lor economic. Iată, deci, că asimilarea 
modernităţii, cu păstrarea valorilor tradiţionale, devine un 
element foarte important care generează valoare. Este o 
moştenire pe care săcelenii de astăzi ar trebui să o valori-
fice şi să înveţe ceva din ea. Valoarea adevărată a acestui 
spirit, a acestei chimii între tradiţie şi modernitate va ieşi 
la iveală peste ani, când Săcelele va ajunge dintr-o locali-
tate de frontieră o localitate din inima ţării, simbolizând 
astfel procesul de ascensiune impus de jos în sus. 
 Mai mult, săcelenii au fost capabili să iradieze pro-
priul lor model de gospodărie eficientă în foarte multe lo-
curi din ţară şi din lume. Au existat poveşti captivante cu 
săceleni de succes, ajunşi mari economi de oi, mari pro-
prietari de pământ sau comercianţi, unii dintre ei marcând 
pentru totdeauna locul în care s-au stabilit.
 Totodată, săcelenii au reuşit să-şi conserve capitalul 
de încredere în ei înşişi şi unii în alţii chiar şi în vremuri mai 
puţin prielnice. Spiritul de încredere în cel de alături s-a con-
servat în esenţa lui şi a ajuns până în zilele noastre şi acesta 
este un alt motiv pentru care comunitatea săceleană este un 
model pentru alte comunităţi comparabile ca mărime.

A
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 Între 1366 şi 
2016, pe aceste melea-
guri s-a scris o istorie 
comună a românilor şi 
maghiarilor cu toate 
realizările şi succesele 
lor. Aceste realizări tre-
buie conservate şi trans-
mise mai departe pentru 
a deveni modele pentru 
alte comunităţi, prin-
tre care cea a rromilor, 
trăitori şi ei pe aceste 
meleaguri.
 Părintele prof. 
dr. Vasile Oltean a vor-
bit despre Săcele şi Ma-
rea Unire, făcând referire 
la cele peste 6000 de cărţi 
vechi şi 30000 de documente existente în muzeul pe care 
îl conduce. Acest tezaur de datorează grijii şi preocupării 
unor adevăraţi eroi în acest domeniu, pornind de la 
părintele Prişcu, continuând cu părintele profesor Colan şi 
cu lungul şir de donatori, printre care şi săceleanul Gheor-
ghe Dragoş, de la care se află în muzeu 67 de pagini cu 
istoricul Săcelelor şi un caiet destinat exclusiv biografiei 
sale. Acest caiet deosebit de valoros, şi mai ales partea din 
el dedicată contribuţiei săcelenilor la Marea Unire, a con-
stituit baza alocuţiunii distinsului invitat. Există în acest 
caiet sute de nume de săceleni care merită toată preţuirea 
şi întregul nostru omagiu pentru că s-au antrenat cu trup şi 
suflet în evenimentele care au premers făurirea României 
Mari. Cei prezenţi în sală au avut prilejul să afle lucruri 
foarte interesante despre înfiinţarea consiliilor, sfaturilor 
şi gărzilor naţionale române în toamna anului 1918, des-
pre conducătorii şi componenţa lor, despre colaborarea cu 
gărzile maghiare. Foarte interesant este şi faptul că Uni-
rea s-a făcut ca un proces pornit de jos în sus, că poporul 
este cel care a trăit momentul cu disponibilitate deplină de 
jertfă pe front, pentru ca apoi să ştie să şi cânte la Alba-
Iulia cântece patriotice şi, mai ales, Imnul Unirii, scris de 
I. Băilă. Textul acestui imn a fost înmânat de părintele 
Oltean bisericii Sfinţii Arhangheli din Satulung, pentru a 
fi învăţat şi transmis mai departe.
 Domnul profesor Hochbauer Gyula a vorbit despre 
o instituţie săceleană model - şcoala maghiară din Cerna-
tu, căreia i-a evocat istoria, de la înfiinţare până în 1918. 
Actul de naştere a acestei şcoli este din anul 1870, când 
preotul Molnar Victor obţinea independenţa bisericii evan-
ghelice maghiare din Săcele de biserica săsească şi trecea 
la organizarea învăţământului maghiar de aici. Un grup de 
iniţiativă colectează fonduri şi, în 1874, se achiziţionează 
un imobil pentru o şcoală ce va fi organizată ca şcoală 
elementară cu 4 clase, plus 2 clase de gimnaziu şi încă un 
an de meserii, în special sculptura. Rezultatele sunt tot 
mai bune începând cu 1880 când se finalizează construcţia 
şcolii. Aceasta este vizitată de oficiali maghiari ai vremii, 
iar elevii ei participă cu lucrări la expoziţii organizate la 
Szeged, Cluj, Budapesta, Braşov, Dej. Ajung cu 7 lucrări 
chiar la Expoziţia Mondială de la Paris. La şcoala din 
Cernatu au studiat elevi din întreaga Transilvanie, dar şi 
din Bucureşti sau Budapesta şi mulţi dintre ei au devenit 
artişti de renume, cum este cazul lui Istók János.
 Părintele Raul Şerban a avut ca temă a alocuţiunii 

sale credinţa, cultura, 
tradiţiile şi ortodoxia 
săceleană. Vorbitorul 
a pornit de la necesi-
tatea ca adevărul is-
toric să fie cunoscut. În 
condiţiile secularizării 
de astăzi, cunoaşterea 
credinţei şi tradiţiilor 
noastre ortodoxe sunt 
elemente foarte impor-
tante. Dacă ştim cu toţii 
că poporul nostru a fost 
creştinat de însuşi Sfân-
tul Apostol Andrei, care 
a propovăduit în Dobro-
gea, trebuie să ştim că 
şi în Transilvania există 

mărturii creştine încă din 
secolul IV: inscripţii, înscrisuri, obiecte de cult, cimi-
tire creştine. Existau comunităţi creştine în care se făcea 
simţită şi ierarhia bisericească, iar satele săcelene au cu-
noscut o viaţă creştin-ortodoxă şi catolică importantă, aşa 
cum reiese din documentele vremii. Mocanii săceleni au 
dat din avutul lor părţi importante pentru construirea unor 
lăcaşuri de cult monumentale în satele lor, dar şi în nu-
meroase localităţi prin care treceau în transhumanţă sau 
se aşezau. Au contribuit la construirea de mănăstiri, au 
răspuns prezent la chemarea pentru construirea Catedralei 
Mitropolitane din Sibiu, dar mai ales şi-au condus întreaga 
viaţă după normele vieţii creştine. 
 La sfârşitul alocuţiunilor, domnul profesor Liviu 
Dârjan a dăruit o copie după o frumoasă icoană, moştenire 
de familie, părintelui Oltean pentru a fi păstrată în muzeul 
pe care îl conduce.
 După secţiunea de alocuţiuni, apreciate de cei 
prezenţi prin atenţia cu care le-au urmărit şi aplauze, a 
urmat un moment destinat viitorului comunităţii noastre: 
premierea elevilor săceleni din clasele a V-a de la şcolile 
gimnaziale din Baciu şi Fraţii Popeea din Satulung şi 
de la liceul George Moroianu, participanţi la concursul 
de cunoştinţe despre istoria, tradiţiile şi obiceiurile mo-
canilor săceleni. 
 Un alt moment important al manifestării a fost 
cel în care organizatorii au răsplătit cu frumoase plăcuţe 
aniversare asociaţiile culturale, şcolile, instituţiile şi per-
soanele care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea vieţii 
culturale a oraşului nostru. Plachetele au fost oferite în 
semn de mulţumire şi distinşilor invitaţi.
 Ca o încununare a spiritului de colaborare a tuturor 
săcelenilor pentru continuarea bogatei şi frumoasei lor is-
torii de 650 de ani, manifestarea s-a încheiat cu un fru-
mos spectacol artistic în care au evoluat formaţii de dan-
suri româneşti, maghiare şi din Gârcin, într-o simbolică 
înfrăţire.
 A fost un eveniment cultural de înaltă ţinută şi 
valoare, demn de istoria atât de bogată a Săcelelui, pentru 
care merită felicitări în primul rând organizatorii, alături 
de onoraţii invitaţi şi de toţi cei prezenţi în sala festivă a 
liceului Victor Jinga în acea frumoasă seară de 15 decem-
brie 2016.

Horia Bârsan

Foto: Ioan Sulu
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rezenţa mocanilor în Dobrogea, de-a lungul secolelor 
este o temă vastă, cu numeroase implicaţii  în tot ceea 
ce înseamnă dezvoltarea ţinutului dintre Dunăre şi 

Mare. Călătorii străini, începând cu secolul al 15-lea, au remarcat 
fenomenul transhumanţei. Fără îndoială, era mult mai veche tre-
cerea turmelor peste Munţii Carpaţi, spre o climă mai blândă şi 
surse bune de păşunat. Autorii care au scris pe această temă sunt, 
la rândul lor, foarte mulţi, chiar de la jumătatea secolului al 19-
lea, întrucât era de maximă importanţă, pentru evoluţia Dobrogei. 
În cele ce urmează, vom prezenta comentarii şi interepretări ale 
mocanilor, în câteva surse foarte importante pentru bibliografia 
subiecului. 
 În numărul 1 din anul 1930 al revistei „Astra 
Dobrogeană” este publicat un text, 
sub semnătura „Redacţiei”, în care 
se vorbeşte despre publicaţia „Viaţa 
Săceleană”, ce tocmai apăruse:
 „Românii Dobrogeni 
cunosc îndeajuns ce însemnează 
Săcelele. Ţara Săcelelor, care face 
o legătură între inima Carpaţilor 
şi Câmpia Bârsei, a avut fericirea 
să îşi arate viaţa plină de cea mai 
deplină izbândă, prin revista Viaţa 
Săceleană  care şi-a început apariţia 
în luna Ianuarie1 1930. Primul gând 
al săcelenilor a fost, legătura cu 
fraţii lor din Dobrogea. În adevăr, 
răsfoind revista, am găsit o docu-
mentare elocventă şi plină de un viu 
interes, asupra originii mocanilor.
 Viaţa şi puterea mocanilor au purtat făclia românismului 
cu o strălucită fală, pe plaiurile Dobrogei. De aceia avem cea mai 
mare bucurie să reproducem articolul Mocanii din Dobrogea, sa-
lutând totodată cu cel mai viu entusiasm apariţia surorei Viaţa 
Săceleană.”. Aşa cum este anuţat, urmează articolul semnat de 
Romulus Cârnu, în care există mai multe date istorice, din care 
am reţinut următoarele: conform istoricului Andrei Sapadopulo 
Vretos2, la 1856, „numărul Mocanilor din Dobrogea [...] era de 
trei mii; singura aşezare statornică era mahalaua3 Hârşovei „Va-
ros” (Pariano C.D.)”. Articolul se bazează pe surse variate, între 
care se numără datele oferite de prefectul judeţului Constanţa, 
Constantin Pariano4 şi Alexandru Arbore5. Articolul evidenţiază 
aportul mocanilor la dezvoltarea economică a Dobrogei, cât şi 
la crearea de sate româneşti, bine organizate, într-o regiune care 
era slab populată. În aceeaşi măsură, ei erau purtătorii tradiţiilor 
româneşti şi prin legătura permanentă  pe care au menţinut-o între 
Transilvania şi Dobrogea, au consolidat relaţiile dintre fraţi. 
 Întregul conţinut al revistei „Astra Dobrogeană” fiind 
orientat spre relaţia dintre cele două provincii istorice şi dez-
voltarea unui puternic sentiment patriotic, reproducerea arti-
colului din Viaţa Săceleană, este un argument în favoarea celor 
menţionate.
 În nr. 5-6 (Mai şi Iunie 1938) al revistei „Gânduri de la 
Mare”, profesorul Gr. Someşeanu  semnează articolul „Din Ardeal 
în Dobrogea”, unde trece în revistă momentele mai importante 
din istoria Transilvaniei, din antichitate, până în epoca modernă, 
pentru a ajunge la fenomenul transhumanţei, urmat de stabilirea 
în Dobrogea a unui important număr de ardeleni: „Mureşeni şi 
Someşeni, Crişeni şi Târnoveni, Făgărăşeni şi Sălăgeni îi găsim 

răspândiţi peste tot versantul subcarpatic dela Ceremus, la apa 
Cernei, în câmpia română şi prin stepa Dobrogei. Mărginenii 
vechiului Amlaş şi Săcelenii din Ţara Bârsei, astăzi împământeniţi 
pe veci la glia dobrogeană, îşi au taţii şi bunicii sub lespedea de 
piatră a bătrânului Ardeal. Nume de familii ca: Roşculeţ, Popa, 
Popeea, Jarcea, Muntean, Gologan. Şeitan, Nistor, Manta, Man-
dai, Sassu, Cojocaru, Tonca, Dragomir şi Şovăilă, Cornăţeanu şi 
Puşcariu, Oancea şi Văleanu Bică Cergău, Păcurariu şi câte alte 
nume patronimice îşi găsesc corespondentul lor în tot cuprinsul 
Transilvaniei. Acolo e vatra de baştină, acolo e isvorul nesecat, de 
unde-întocmai ca şuvoaiele de ape, ce se rostogolesc din munţi, 
la vale, pe vreme de furtună-au pornit mocanii cu turmele de oi, 
împrăştiindu-se în bărăgane şi prin stepa Dobrogei.”

 Menţiunea concretă a unor 
nume de familie creează o mai 
puternică legătură, între cele două 
ţinuturi istorice şi înlesneşte cer-
cetarea evoluţiei demografice a Do-
brogei.
 Articolul prof. Gr. 
Someşeanu - autorul însuşi avea 
ascendenţă ardeleană- se încheie cu 
o concluzie adesea menţionată de 
istorici: „românizarea Dobrogei şi 
culturalizarea Dobrogei se datoreşte 
acestor mocani-oeri, înţelepţi şi 
viguroşi, care au adus cu dânşii: o 
cuminţenie în fapte şi dârzenie în 
acţiunea lor”
 În „Analele Dobrogei” nr 1, 
din ianuarie-martie 1922, Nicolae 

Iorga semna articolul „Cele trei Dobrogi pe care le-am găsit: sate 
şi oameni din Dobrogea românească la 1859”.  Astfel, marele 
istoric observa că unele dintre numele unora dintre localităţile 
dobrogene „copiază” întru totul denumirile locurilor de unde 
au plecat transilvănenii, moldovenii sau oltenii. În finalul pri-
mei părţi a articolului, Nicolae Iorga concluzionează: „Compusă 
din vechii locuitori şi din Mocani, începând prin a-şi mâna tur-
mele de-a lungul văiugelor pietroase ale provinciei, din toamnă, 
până în primăvară, se stabileau la urmă aici, această populaţie 
românească atingea cifra de 28.031 de locuitori, formând 2656 
de familii, faţă de 2268 de familiin turceşti, 2225 familii tătărăşti, 
1194 bulgăreşti (cu cea din părţile Bazargicului: 2214) şi 1092 
ruseşti [<<căzăceşti>>]. Păstorii români aveau turme care se 
socoteau până la un milion de capete.  Iorga se referă şi la Ion 
Ionescu dela Brad, autor al volumului „Excursie agricolă în Do-
brogea” (1850)6, rezultat al călătoriei sale de studiu, timp de trei 
luni şi jumătate, în ţinuturile stăpânite de Imperiul Otoman, la 
acea vreme, în calitate de expert şi consilier imperial. În aceeaşi 
perioadă, Ion Ionescu dela Brad a purtat o intensă corespondenţă 
cu scriitorul Ion Ghica, care îi era prieten şi căruia îi povesteşte 
despre structura populaţiei întâlnite, în Dobrogea, evidenţiind

1  Textele din citate păstreză ortografia originală a vremii;
2  Probabil din cauza unei erori de tipar sau de scriere, numele istoricului este eronat. În reali-
tate, acesta se numea Andrei Papadopoulos Vretos;
3  Desigur, cuvântul mahala este utilizat cu înţelesul său, de la acea vreme, de cartier al oraşului, 
fără nuanţă peiorativă. Menţionăm că, şi în prezent, locuitorii utilizează acelaşi termen; 
4  Constantin Pariano (1846-1930) a îndeplinit funcţia de deputat, în două legislaturi, a fost 
prefect al judeţului Vlaşca şi de trei ori prefect al judeţului Constanţa.
5  Alexandru P. Arbore (1890-1953), istoric şi publicist, autor al unor articole şi volume dedi-
cate evoluţiei istorice a Dobrogei, etnografiei şi culturii acestui ţinut;
6 Lucrarea a apărut la Constantinopole, în 1850, cu titlul Excursion agricole dans la plaine 
de la Dobrodja

MOCANII, DESCĂLECĂTORI ÎN DOBROGEA

IMAGINEA MOCANILOR DOBROGENI CA ”DESCĂLECĂTORI DE ȚARĂ”

P

Târlă mocănească în Dobrogea
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contribuţia transhumanţei la dezvoltarea ţinutului. Scrisoarea cu 
numărul nouă este datată Varna, 20 Aprilie 1850, şi îi aminteşte încă 
de la început pe mocani, ca fiind prezenţi la cel dintâi iarmaroc al 
acelui an, la „Pazargic” (sau Bazargic, localitatea Dobrici, Bulgaria, 
în prezent). Numărul pe care îl menţionează este impresionant: circa 
„6000 de mocani români supuşi austriaci mocani vin la suhaturi”, 
adică la păşunat. Sunt discutate, în continuare aspecte economice, 
în strânsă legătură cu aspectele legislative privitoare la statutul mo-
canilor pe teritoriul dobrogean. Astfel: „mulţi dintre mocani care 
nu au dreptul de a sta în ţara turcească decât numai şase luni, rămân 
cu vitele câte un an sau doi şi se însoară cu fete românce din Dobro-
gea şi Turcii caută a-i face raiale”. Ionescu dela Brad explică ter-
menul de „raiale”, ca însemnând „creştini suspuşi turci”. În acelaşi 
timp, ei se adresează consulului austriac din Imperiul Otoman, 
cerându-i să rămână „sudiţi”, adică „supuşi străini care se bucurau 
de protecţiunea consulului respectiv”, tot în explicaţia lui Ion Io-
nescu dela Brad. În următoarea scrisoare îi menţionează pe mocanii 
cei mai înstăriţi, pe care îi întâlnise în drumurile sale prin Dobro-
gea: „din Kazanul  Balcicului: Ion Munteanu, Vasile Milea Dimi-
trie Bobinaru, Neculai Şchiopu; în 
Kazanul Kiustengei [Constanţei, 
n.n.]: Hagiu Poenaru, Zaharia 
Blebea, Jalea Duţul, Iacob Craiu; 
în kazaua6 Babalii (Babadag) 
Ion Tâlnavu, Gheorghe Roşca; 
în kazaoa Tulcii: feciorii Oancei 
şi Golea, care se află în Tulcea 
aşezat”. În scrisoarea a 12-a (din 
26 Aprilie 1850) vorbeşte despre 
comuna Seimeni, unde a petrecut 
sărbătoarea Paştelui şi unde l-a 
întâlnit pe Radu Jălea, din Săcele, 
despre care a aflat că trăia, alături 
de familie, de peste 20 de ani în 
Dobrogea. A început „ca slugă” şi „au agiuns gazdă mare”. Are 
peste 4000 de oi ţigăi pe care le vinde la un galben bucata şi vreo 
200 de cai de herghelie. Află de la Radu Jălea că cel mai bun loc de 
păşunat pentru vite este Osmancea, în kazaua Mangaliei şi că mai 
toţi mocanii au trecut pe acolo. O menţiune extrem de importantă 
este cea în care Ion Ionescu deal Brad subliniază puternicul senti-
ment naţional care îi animă pe românii ardeleni trăitori în Dobro-
gea: „Toţi mocanii sunt buni naţionalişti şi prin ei cauza naţională 
se poate înainta pretutindeni pe unde pleacă şi merg ei”. Inginerul 
agronom realizează  o analiză a „stării sociale” a mocanilor şi 
arată că aceştia sunt grupaţi în trei categorii: cei bogaţi, urmaţi 
de asociaţiile mai multor mocani, „care se pun subt un sol şi nu-
mele lui păstoresc”, şi, respectiv, cea de a treia categorie, „cea mai 
numeroasă din toate” îi includea pe păstorii care aveau între o sută 
şi cinci sute de oi, nu aveau „relaţii cu guvernul”, doar cu primarii şi 
satele care le vindeau păşunile. Aceştia, însă, riscau, să fie înşelaţi, 
de către toţi7. Subliniază în scrisoarea nr. 13, datată Pazargic, 6/18 
Mai 1850 că: „cei mai mulţi mocani vin din Săcelele Braşovului, 
din Săliştea, Valea, Tolâşca, Galişu, Răşinarii din ţinutul Sibiului, 
din Poenari şi Rădeni, din ţinutul Miercurii. Cei mai mulţi mocani, 
după iernatic se duc de vărează vitele la munţi în Ţara Românească 
şi numai acei din Săcele, Sălişte şi Poenari rămân aice peste vară. 
Sunt oameni care au mari bogăţii în numeroasele lor herghelii, 
turme de oi şi tamaslâcuri [cirezi de boi sau de vaci, n. n.] şi care 
au câşle [aşezări ale ciobanilor, pe timp de iarnă, n. n.] câte de 15 şi 
20 de ani în Dobrogea”. Datele comunicate de Ionescu dela Brad, 
prin intermediul acestei corespondenţe sunt de maximă importanţă 

pentru cercetarea istoricului aşezării mocanilor în Dobrogea şi 
contribuţia acestora la dezvoltarea economică a regiunii, cât şi la 
stabilizarea unei majorităţi etnice româneşti.
 Informaţiile pe care inginerul Ionescu dela Brad le oferă în 
volumul dedicat Dobrogei, în corespondenţă şi în alte studii, pot fi 
coroborate cu multitudinea de ştiri pe care le aflăm de la Apostol D. 
Culea, autor al volumului „Cât trebuie să ştie oricine despre Dobro-
gea. Trecutul-prezentul-viitorul”. Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1928. 
Culea spune: „Cutreerător secular şi paşnic de pământuri, citindu-şi 
drumul în stelele cerului, cu bâta ca armă, cu străvechiul cojoc ca 
scut şi adăpost şi cu turma de oi ca oaste, păstorul, <<mocanul>> 
a cucerit nu numai câmpiile ocolite de plugari din jurul Carpaţilor, 
ci şi toată zona de stepe din jurul Mării Negre. A tras drumuri noui 
prin împărăţia ierburilor, a deschis vaduri, a săpat fântâni, a ridi-
cat târle şi odăi, descoperind valoarea unor pământuri nepreţuite şi 
părăsite, a întemeiat apoi sate şi prin prăsila lui sănătoasă a coloni-
zat un întreg corn de ţară, mai frumos şi mai temeinic decât orice 
colonizare oficială.”  În câteva fraze, exprimate oarecum eseistic, 
Apostol Culea sintetizează drumul de câteva secole al acestor oa-

meni, în ţinutul dintre Dunăre şi 
Mare şi consecinţele prezenţei loc, 
în aceste locuri. Ei urmau o „ne-
voie păstorească” şi căutau o climă 
mai blândă pentru turmele lor. In-
teresant este şi comentariul lui 
Apostol Culea cu privire la origi-
nea acestora: „Între toţi, săcelenii 
aciuaţi în Dobrogea sunt cei mai 
numeroşi.Dacă s-ar putea aduna 
cu toţii la un loc, s-ar întemeia 
un nou Săcele, cu mult mai mare 
şi mai bogat decât metropola de 
peste Carpaţi”. Numind localităţile 
dobrogene, remarcă faptul că o 

mulţime dintre acestea sunt locuite de mocani; îi evidenţiază pe 
săceleni la Casimcea, Coium Punar [denumirea turcească a satului 
Fântâna Oilor, judeţul Tulcea, n. n.], Rahmanu, Urluia, de lângă 
Adamclisi, despre care spune că este sat curat de mocani. Între 
cei sosiţi în Dobrogea, există şi o categorie care nu s-a îndreptat 
spre ciobănie sau plugărit, ci spre viaţa mănăstirească şi au înteme-
iat mănăstirea Cocoşu, din „pădurile Tulcii”, care a fost ridicată 
şi întreţinută „cu strânsura unor mocani călugăriţi aici”. „Minis-
trul Cogălniceanu venit să cunoască  ţara veche-nouă, adăogată la 
România”, i-a întâlnit pe mocani şi le-a transmis un îndemn clar: 
„Măi băieţi, zise el mocanilor, aici e raiul vostru. Ceea ce aţi găsit 
voi în Dobrogea, n-o să mai apuce nici copil din copilul vostru. 
Scuturaţi-vă pungile, vindeţi ce aveţi, lipsiţi-vă de oi şi cumpăraţi 
pământ, c-aveţi să fiţi bogaţi. Mocanii au ascultat sfatul marelui om 
departe văzător. Dacă avem o întinsă proprietate românească, dacă 
avem o Constanţă aproape românizată, apoi mocanilor datorăm. 
Mâine, când om ridica monumentul Dobrogii, cum vom figura 
această biruinţă câştigată cu urmaşii oierilor descălicători de ţară?”. 
 Vizionarismul primului-ministru Mihail Kogălniceanu, 
care la rândul său a cumpărat teren în Dobrogea, spre a oferi un 
exemplu contemporanilor, a contribuit la procesul de sedentarizare 
a numărului important de mocani, care au răspuns îndemnului său 
şi au populat masiv Dobrogea. 
    Fenomenul trasnhumanţei şi consecinţele sale au încă 
multe pagini de cercetare de adăugat, întrucât a generat nu numai 
o mişcare de populaţie care greu se poate egala, în condiţii, dar a şi 
recreat harta spirituală a unor vaste ţinuturi.     

Dr. Corina-Mihaela Apostoleanu 
Director Biblioteca Județeană ”I.N. Roman”Constanța

7 Ionescu dela Brad  îi explică lui Ion Ghica, în conţinutul scrisorilor, întreaga situaţie 
economică  şi socială  a zonei, care nu este una simplă, din motive care ţin de aspecte politice, 
dar şi de evoluţia demografică

Școala veche din Hârșova, construită de mocanii săceleni
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umeroşi români din zona Braşovului au trecut din 
adolescenţă sau tinereţe munţii la fraţii din Regat şi şi-
au făcut acolo un rost, dar fără să uite vreodată plaiurile 

natale şi durerile lăsate în urmă într-o Transilvanie robită dublei 
monarhii.
 Astfel a procedat şi săceleanul Ioan Peneş, care a trecut 
din adolescenţă munţii şi a devenit ofiţer al armatei române. Deşi 
artilerist la începutul carierei, în 1915 devine pilot şi se leagă de-
finitiv de destinul noii arme. Ioan Peneş a fost brevetat pilot la 20 
iunie 1915, în şcoala de pilotaj de la Tecuci, cu gradul de sublo-
cotenent, având brevetul nr. 55 în lista piloţilor brevetaţi în primii 
ani (1911 - 1915).1 Intrarea României în războiul mondial pentru 
eliberarea fraţilor de peste Carpaţi îl găsea pe locotenentul aviator 
Ioan Peneş în calitatea de comandant al Grupului 2 escadrile din 
Comandamentul Corpului de aviaţie al armatei române. Prin de-
cretul 305 din 10 iunie 1916, aviaţia militară română, constituită 
în Corpul de aviaţie, avea în compunere patru grupuri escadrile, 
formate fiecare din câte o escadrilă recunoaştere-bombardament, 
o escadrilă de „alungare aviaţie inamică”, adică de vânătoare, o 
escadrilă reglare trageri artilerie şi un parc de avioane. În com-
punerea Corpului mai intrau trei escadrile, câte una la cele două 
divizii de cavalerie şi una la Ministerul de Război, şi partea 
sedentară cu şcolile şi asigurarea materială.2 Ca dotare, la data 
intrării României în război, erau disponibile doar 30 de avioane, 
restul fiind uzate sau avariate la antrenamente. În toamna anu-
lui 1915 se aduseseră din Franţa 44 de avioane, toate de tipuri 
franţuzeşti.
 Conform planului de mobilizare, fiecare armată trebuia 
să primească în organică câte un grup de escadrile şi să constituie 
unul de rezervă la dispoziţia Marelui Cartier General. În realitate, 
doar cele trei armate din Carpaţi au primit aviaţie, dar nu câte 
un grup, ci câte o escadrilă la Armatele 1 şi 2 şi un singur avion 
la Armata de nord. Escadrila de la Armata a 2-a, care a acţionat 
în zona Braşov, comandată de locot. Gh. Negrescu, a primit în 
compunere: patru ofiţeri-piloţi, şase ofiţeri observatori aerieni şi 
cinci avioane. Grupul de escadrile al Armatei a 2-a s-a constituit 
totuşi până la 19 septembrie 1916, când locotenentul Ioan Peneş 
semna un raport al Grupului 2 escadrile, credem, în calitate de 
comandant, către Corpul de aviaţie.3

 Ioan Peneş a făcut parte din prima escadrilă ataşată Ar-
matei a 2-a române la declanşarea ofensivei în Transilvania. Era 
o escadrilă de recunoaştere dotată cu cinci avioane „Maurice-
Farman M.F.-7”, primite din Franţa, avioane biplane, cu două 
locuri, cu motor Renault, răcit cu apă, de 80 de cai putere, cu 
elice propulsivă, viteză maximă 115 km/h, autonomie de zbor 
2 ore, plafon 2.000 m, fără armament la bord, destinate pentru 
recunoaştere.4 Ulterior aceste avioane vor fi dotate şi cu arma-
ment de bord şi vor executa şi misiuni de bombardament.
 Pilotând avionul „Maurice-Farman” nr.11 (fuseseră 
aduse 12 exemplare în 1915), căruia i-a dat denumirea de „Satu-
lung” – numele satului natal, Ioan Peneş a fost primul aviator care 
a trecut Carpaţii în august 1916 pe drumul indicat cu doar câţiva 
ani înainte de Aurel Vlaicu. Era „al doilea aviator tot din sângele 

nostru, al celor de peste munţi 
(din Ardeal – n.n.), care ne-a 
făcut prima vizită aeriană”5, 
consemna corespondentul 
din Săcele al „Gazetei Trans-
ilvaniei”. Iar revista „Plaiuri 
săcelene” îl considera mai 
târziu „zburătorul fără frică şi 
fără prihană ..., solul eliberării 
fraţilor săi sosit pe aripile 
văzduhului”6, însoţind trupele 
române care zdrobiseră fron-
tiera nedreaptă din Carpaţi. 
În tot timpul acţiunilor Arma-
tei a 2-a în Transilvania şi al 
rezistenţei din Carpaţi, loco-
tenentul aviator Ioan Peneş şi 
escadrila sa au executat nu-
meroase acţiuni de cercetare 
în interiorul dispozitivului advers7, asigurând informaţii asupra 
inamicului. Săcelenii vedeau şi admirau zilnic zborul sigur, ma-
iestuos al avionului „Satulung” condus de Ioan Peneş. „Suntem 
mândri ... că un fiu al Săcelelor aduce această glorie colţului aces-
ta pe pământ românesc, care în zilele reînvierii noastre a pus o 
pietricică la înfăptuirea României Mari”, scria acelaşi corespon-
dent local al „Gazetei Transilvaniei”.
 Iată în continuare, în limita documentelor descoperite, 
care este cronica misiunilor executate de locotenentul pilot Ioan 
Peneş în campania din 1916, în sud-estul Transilvaniei. În do-
sarele Grupului 2 aviaţie, dislocat la Braşov, se consemnează pen-
tru data de 22 august/4 septembrie două misiuni de recunoaştere, 
numerotate cu 1 şi 2, deci probabil primele misiuni ale Grupului 
2 aviaţie în zonă, executate de echipajul locotent pilot Ioan Peneş 
şi sublocotenentul observator I. Chiriţescu. Prima începe la ora 
6.10 şi descoperă la cota 480 „corturi pentru 1 – 2 companii” ale 
inamicului, iar în apropierea satului Maghemiş a văzut „un tun de 
105 mm (A.A.)”, etc. În cea de-a doua recunoaştere a descoperit 
„mişcări de trupe de artilerie – 2 trăsuri” în zona localităţii Babon 
(?), „uvraje de infanterie”, „un tun greu”, „la est de Homorod, un 
regiment în corturi”, „la vest de Kohalma am văzut un regiment 
de infanterie”, iar la ora 9.40 „o baterie de la cota 450 a tras două 
salve în aparat”8  (spre aparat, credem noi).
 Pentru ziua de 27 august/9 septembrie, acelaşi echipaj 
execută o misiune de recunoaştere pe itinerariul Braşov – Perşani 
– Făgăraş – Braşov şi descoperă „trupe de infanterie la Perşani şi 
vagoane de cale ferată în gara Făgăraş.”9 
 Începând cu această misiune, aparatul folosit este de tip 

EROI SĂCELENI ÎN MARELE RĂZBOI

LOCOTENENTUL AVIATOR IOAN PENEȘ, PE DRUMUL AERIAN INDICAT
DE AUREL VLAICU PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI

Prof. univ.dr.Ioan VLAD

Zburătorul fără frică şi fără prihană ... solul eliberării fraţilor 
săi sosit pe aripile văzduhului,

Plaiuri săcelene, 1935

N

1  „Istoria aviaţiei române”, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1984, p. 84
2 Ibidem, p. 88;
3 Arhiva M.Ap.N., Fond Direcţia Aeronautică, dosar 34, fila 7;
4  „Istoria aviaţiei române”, op.cit., p. 92;
5  „Gazeta Transilvaniei”, nr.183 din 4/17 sept. 1916;
6  „Plaiuri săcelene”, nr. 4-5, 1935;
7  „Istoria aviaţiei române”, op.cit., p. 95;
8 Arhiva M.Ap.N., Fond Direcţia Aeronautică, dosar 12, fila 330;
9  Ibidem, dosar 22, filele 42 – 44;
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Farman-40, din lotul primit în septembrie – octombrie 1916 
din Franţa, ca urmare a convenţiei militare încheiată de Româ-
nia cu Antanta, aparate dotate cu aparatură de bord îmbunătăţită, 
cu armament şi instalaţii pentru bombardament, în funcţie de 
destinaţia avioanelor. Caracteristicile tehnico-tactice ale noilor 
avioane (s-au mai primit avioane Gaudron G-4, Nieuport-13 şi 
Bréquet-Michélin) erau apropiate de cele ale avioanelor exis-
tente în dotarea celorlalte ţări beligerante. Aparatul Farman-40 
avea o putere de 130 de cai putere, viteză maximă de 135 km/h, 
plafon 4.500 m, autonomie de zbor 2 ore şi 45 de minute, arma-
ment o mitralieră mânuită de observator şi destinaţia – observare 
şi recunoaştere, iar carlinga observatorului era în faţă, oferind un 
foarte bun câmp de observare.10

 Următoarele misiuni executate de Ioan Peneş sunt con-
semnate pentru 12/25 septembrie 1916, alături de observatorul lo-
cotenent Cociu Leonida, pe itinerarul Braşov – Făgăraş – Braşov; 
la 15/28 septembrie, cu sublocotenentul I. Chiriţescu, pe itinera-
riul Braşov – Sibiu – Braşov; la 18 septembrie/1 octombrie tot 
cu Chiriţescu până în zona Făgăraş, când s-au aruncat şi două 
bombe la Nybaros11. „Ieri (18 septembrie) – raportează Ioan Peneş 
Comandamentului Corpului de aviaţie – am bombardat trupele 
la Sighişoara şi am alungat un 
avion inamic la nord de Făgăraş, 
întrerupându-i recunoaşterea.”12 
În ziua de 21 septembrie/4 oc-
tombrie, echipajul format din 
locotenentul Ioan Peneş şi sublo-
cotenentul observator Gheorghiu 
decolează pentru o recunoaştere 
în regiunea Braşov – Ludisa – 
Făgăraş. În timpul misiunii „am 
fost atacaţi de 3 avioane inamice; 
se dă o luptă aeriană şi unul din 
avioane (inamice – n.n.), fiind lo-
vit se retrage în liniile sale. Cele-
lalte două se luptă cu înverşunare 
şi reuşesc a sili echipajul nostru 
să aterizeze lângă satul Sereaia”13 
(probabil Şercaia – n.n.). În ziua de 24 septembrie/7 octombrie 
echipajul Peneş – Chiriţescu „a avut 7 lupte aeriene, izbutind să 
alunge avioanele inamice, a bombardat gara Sighişoara şi bivua-
curile inamice, depozitul de muniţii de la Augustin, precum şi 
artileria grea de la Şeicari.”14 Este prima zi a bătăliei Braşovului, 
acea impresionantă desfăşurare de forţe româneşti destinate să 
apere marele oraş de trupele austro-ungare şi germane care se 
străduiau să-l reocupe şi au reuşit s-o facă în ziua următoare. Gru-
pul 2 escadrile fusese deja mutat de la Braşov dar continua să 
execute misiuni de cercetare, recunoaştere şi bombardament în 
zona Braşov.
 În zilele de 8/21 octombrie şi 15/28 octombrie, acelaşi 
echipaj Peneş – Chiriţescu, zboară în zona Braşov – Făgăraş, 
descoperă trupe inamice în Valea Oltului şi „sunt atacaţi de trei 
avioane inamice şi de artileria antiaeriană”. Misiunile au fost exe-
cutate şi aparatele s-au întors la bază.15

 După dislocarea Grupului 2 în zona Băicoi, echipajele 
conduse de Ioan Peneş mai execută câteva misiuni în zona 
Râşnov – Bran – Câmpulung (27 oct./10 noi.), în zona Bratocea 
– Predeal – Predeluş (31 oct./12 noi.), circa patru misiuni, etc. Şi, 
probabil ultima misiune în zonă, la 23 noi./6 dec. 1916, echipajul 
Peneş, serg. observator Cabella, pleacă în recunoaştere pe itinera-
rul Băicoi – Dragoslavele – Nămăieşti – Băicoi şi descoperă mai 
multe obiective ale dispozitivului inamic.16

 Pentru campania anului 1917 şi aviaţia militară română 
a cunoscut un amplu proces înnoitor. S-a constituit o Direcţie 

aeronautică condusă de un ofiţer francez, un parc central cu 
materiale pentru aviaţie, o rezervă generală de aviaţie, trei gru-
puri, două escadrile independente, alte subunităţi de servicii şi 
instrucţie. Locotenentul pilot Ioan Peneş a făcut parte din Gru-
pul 1 aviaţie, subordonat Armatei a 2-a române, format din trei 
escadrile şi dislocat la Răcăciuni în judeţul Bacău, în una din 
cele două escadrile de observare, pe un avion Farman ca şi în 
1916. Şi în această campanie pilotul braşovean a continuat să 
lupte cu acelaşi curaj, dăruire şi dispreţ de moarte, îndeplinind 
misiuni de cercetare a spaţiului aerian şi terestru din adâncimea 
dispozitivului inamic şi luptând de fiecare dată cu avioanele şi 
artileria antiaeriană ale inamicului. Seria misiunilor începe fo-
arte devreme, la 2 ianuarie 1917, când frontul intrase în stagnare 
şi trupele în refacere, şi vizează observarea liniilor şi dispoziti-
vului inamic. La 21 ianuarie 1917, descoperă o baterie de obu-
ziere 105 mm pe malul Milcovului, la 16 ianuarie, pe itinerarul 
Oneşti – Mănăstirea Caşin – Valea Şuşiţei – Tg. Secuiesc – Valea 
Putnei, descoperă circa 2.000 de militari austro-ungari în marş 
în zona Tg. Secuiesc, două bombardamente ale inamicului între 
Caşin şi Şuşiţa, a făcut fotografii, cu ajutorul observatorului locot. 
Lucy Roger, ale tranşeelor şi poziţiilor inamice17. La 17 ianuarie 

Peneş şi Lucy Roger execută o 
recunoaştere asupra frontului i-
namic în văile Caşinului şi Şuşiţei 
şi descoperă mişcări de trupe în 
Valea Oituzului, tranşeele din 
zona Mărăşti, multe trenuri regi-
mentare, dispozitive şi bivuacuri 
sau hambare ale inamicului. O 
misiune similară o execută la 27 
ianuarie pentru recunoaşterea 
frontului între Poiana Coada Va-
cii Babei şi Poiana Nicoară, pre-
cum şi a spatelui frontului. La 3 
februarie fotografiază zona nord 
Mărăşti şi bateriile inamice de la 
Şuşiţa, numeroasele amenajări 
genistice, convoaie de vehicule şi 

artilerie. În lunile următoare activitatea pilotului se desfăşoară în 
aceleaşi coordonate, cu misiuni de recunoaştere, cu numeroase 
fotografieri ale dispozitivului advers, etc.
 Într-o astfel de misiune, în ziua de 30 aprilie 1917, pe o 
vreme rea, înapoia liniilor inamice, a fost violent atacat de artile-
ria antiaeriană inamică din Valea Caşinului. Aparatul i-a fost ava-
riat, unul din cablurile de comenzi a fost tăiat de o schijă, din care 
cauză a căzut de la 3.000 de metri, dar cu o iscusinţă deosebită a 
reuşit să manevreze aparatul şi să ajungă în liniile noastre la 100 
m în spatele tranşeelor, salvându-şi viaţa şi avionul. Într-o altă 
misiune, deşi rănit de o schijă, a continuat totuşi o recunoaştere 
îndepărtată, dispreţuind durerile provocate de rana din umăr.18

 Pentru „curajul şi dispreţul de moarte” în luptele aeri-
ene a fost decorat cu ordinele „Mihai Viteazul” şi „Virtutea 
Aeronautică”19, iar după război, deşi infirm, ca urmare a rănilor 
din război, a mai făcut servicii importante aviaţiei române.

(Extras din lucrarea „Brașovul și Marea Unire” 
ed. II, in curs de apariție).

10  „Istoria aviaţiei române”, op.cit., p. 97;
11  Arhiva M.Ap.N., Fond Direcţia Aeronautică, dosar 22, filele 41 – 44, 51;
12  Ibidem, dosar 34, fila 7;
13  Arhiva Muzeului Aviaţiei, dosar 151, fila 8;
14  Ibidem, fila 9;
15  Ibidem, fila 12;
16  Ibidem, dosar 12, fila 107;
17  Ibidem, dosar 60, fila 142;
18  Cpt. I. Vlad, „Ioan Peneş – locotenent aviator”, „Viaţa militară”, nr.8, 1985;
19  „Monitorul Oficial”, nr. 279, din 1930.

Aviatori români și francezi pe frontul din Moldova
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ILUȘTRI INTELECTUALI SĂCELENI

ÎNCUNUNAREA GEMENILOR MARTIRI

e  Ziua Sfintei Cruci, pe 14 septembrie 1876, la Cernatu-
Săcele, nu departe de Cetatea   Brașovului, într-o căsuță 
curată, cu ferestre la stradă și cu pridvor românesc în 

fața curții, aici, în centrul comunei Cernatu, au venit pe lume ge-
menii Alexandru și Ion I . LAPEDATU. Mare bucurie și cinste 
va fi fost pe-atunci în mijlocul vestitei familii Circa (Țârcă), cu
vechi și puternice  rădăcini românești acolo, la  Curbura Carpaților, 
în vatra celor ȘAPTE SATE ale oierilor săceleni, oameni harnici, 
bogați  și de ispravă. 
 Bunicii dinspre mamă, Ioan și Maria Circa, tare s-au mi-
rat și inveselit că fetița lor, Amalia, măritată la doar 15 ani, a adus 
pe lume, doamne, doi “îngerași  isteți și cuminți“ ale căror aripi 
vor urca sus, tot mai sus, în “Cartea de Aur” a științei și culturii 
noastre  care adăpostește pleiada de cărturari români aleși să fie 
totuna cu “sarea  pământului“ de la Dunăre și Carpați, danie pen-
tru toți aceia ce români chematu-s-au oricând. Dar, vai, duhuri 
rele și neașteptate îl răpesc 
pe fericitul tată, cunoscutul si 
apreciatul profesor Ioan LA-
PEDATU de la Gimnaziul Orto-
dox Român “Andrei Șaguna“ 
din Brașov. Lovită de soartă și 
impovărată de griji, “Corne-
lia-mama Gracchilor“, tânăra 
nevastă rămasă atât de timpuriu 
văduvă, Amalia,se recăsătorește 
la Iași, iar cei doi copilași orfani 
se bucură acum de  căldura și 
ocrotirea  bunicii de la Cerna-
tu, Maria Circa. Parc-o vedem 
ducându-și de mânuță  nepoțeii, 
în prima clasă, la Școala primară din Cernatu. Măicuța lovită de 
soartă, găsește ajutor la rudele apropiate și-i “plimbă“pe gemeni 
și pe la alte școli, fie pe la Iași, fie pe la Brașov. Urmează licee de 
renume în centrele culturale respective. Sărăcuți, din punct de ve-
dere material, gemenii LAPEDATU de la Cernatu-Săcelelor sunt 
însă silitori la carte, ascultători, iar mama, impăcată cu soarta,  
îi vede încununați cu laurii reușitei în taina înaltelor lor studii 
universitare ce vor fi îmbrățișate de cei doi a căror fizionomie 
identică e constant confundată. Destinul lor este asemănător cu cel 
al  Mureșului și Oltului, ape vii ce se despart, ca apoi să se adune 
în viață, într-o mare, frumoasă și valoroasă operă, construcție 
durabilă alăturată edificiului științei și culturii în Patrimoniului 
nostru Național, plămădit din generație în generație, cu grijă și 
eforturi conjugate.
 Alexandru și Ion LAPEDATU, prin seriozitate, sârguință 
și sacrificii inimaginabile, ajung oameni de prim-plan în cultura, 
știința și politica românească interbelică. Alexandru I. LAPEDA-
TU a rămas unul dintre marii noștri istorici, ocrotitor și iubitor al 
artei românești din toate timpurile. Ilustru profesor universitar și 
mare prieten al monumentelor de artă și bisericești din vechime, 
om politic liberal și Președinte al Academiei Române (1935-
1938).
 Nu-i puțin … Și, pentru că PROFESORUL Alexandru I. 
LAPEDATU era, prin excelență, un om moral, de cuvânt și de o 
rară noblețe și probitate profesională și sufletească, Regele  Fer-
dinand I. și Ion I.C.Brătianu l-au ales și delegat să conducă și să 
supravegheze călătoria ’’înstrăinatului nostru tezaur’’ în calvarul 
itinerarului la Moscova , în Rusia anilor tulburi 1916-1917. 

 De-atunci … mult s-a mai discutat despre tezaurul BNR 
și despre valoroasele opere de artă ce trebuiau salvate din focul și 
jaful  Primului Război Mondial. Dar …comisii…comisii si iarăși 
comisii…
 Ion I.  LAPEDATU, până la Marea Unire din 1918, a fost 
recunoscut drept cel mai valoros economist al românilor ardeleni 
din monarhia austro-ungară. După Reîntregirea Neamului el pune 
bazele invățământului superior economic în limba română în Ce-
tatea universitară a Clujului, impreună cu fratele lui geamăn A-
lexandru, un neobosit istoric și documentarist de excepție. Cei doi  
bărbați destoinici, alături de alte spirite luminate ale neamului, 
pun serios umărul la edificarea învățământului superior românesc 
din Capitala Ardealului.
 La București, Ion I LAPEDATU, membru de onoare al 
Academiei Române, indeplinește, cu cinste si profesionalism,  
portofoliile de Ministru al Finanțelor și pe acela de Guvernator 

al Băncii Naționale a României. 
O clipă, însă, frații LAPEDATU  
nu și-au uitat locul obârșiei lor, 
Săcelele Brașovului . În volumul 
de “Amintiri’’ (Cluj-Napoca, 
1998, ediție ingrijită de Ioan 
Opriș), Alexandru LAPEDATU 
notează:“… Săcelele aveau un 
bun renume … cu case bune, 
curate, îngrijite și unele chiar 
confortabile, cu mijloace de 
alimentație ieftine și pe vremea   
aceea abundente, cu o populație 
sobră și vrednică ținând la 
vechile ei tradiții, Săcelele 

erau   pentru   oricine cea mai bună reconfortare, nu numai fizică 
ci și morală“ (op. cit., pag. 55). Vremuri, vremuri, trecute vre-
muri… Sfârșitul celor doi frați gemeni, credincioși demnității și 
viitorului nației lor, a fost unul  nefericit, cutremurător de nedrept 
și de tragic. Întunericul imbecil al bolșevismului și terorii co-
muniste, regim politic  instalat cu forța in România postbelică, 
și-a arătat fără milă si rușine “colții”. In luna iulie 1950 , PRO-
FESORUL universitar Alexandru I. LAPEDATU, fost ’’ministru 
burghez” și “dușman al poporului“ este arestat și încarcerat la 
Sighet. O lună mai târziu i se grăbește moartea. Este “asfixiat“ 
în  propia-i celulă … Se sufocă și inima îi cedează… O mo-
arte cumplită, barbară și nemeritată ‚,recompensă’’ diabolică, 
parșivă, dureroasă, rușinoasă și mârșavă, de-a dreptul inumană. 
Trebuia să i se piardă orice urmă…Cine mai raspunde azi de 
crima abominabilă de-atunci?!? Lacrimile s-au îngemănat și ele 
la începutul anului urmator, 1951, când se stinge la București, 
bolnav și zdrobit de durere, fratele geamăn, Ion I. LAPEDATU, 
unul dintre cei mai renumiți finanțiști ai țării. Este o lege nescrisă 
după care gemenii nu se despart niciodată. Împreună au plecat 
în eternitate, dar rana dispariției lor grăbite și nedrepte nu  se va 
cicatriza niciodată.
 Prin anii 1994-95 ne-am aliniat și noi, săcelenii, 
strădaniei unui vrednic și de laudă, patriot român, domnul profe-
sor Ioan OPRIȘ, omul care a avut curajul și tenacitatea de a re-
abilita personalitatea de excepție a fraților gemeni Alexandru și Ion 
I. LAPEDATU de la Cernatu–Săcele, acolo unde cei doi Martiri 
ai Neamului românesc au văzut lumina zilei la 14 septembrie  
1876, de Ziua Inălțării Sfintei Cruci. La 12 septembrie 2016, la 

D
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Academia Română, din inițiativa aceluiași domn OPRIȘ și a fam-
iliei LAPEDATU, spirite înalte ale științei si culturii românești au 
evocat viața și opera celor doi gemeni Alexandru si Ion LAPE-
DATU. Tocmai în  ziua împlinirii celor 140 de ani de la nașterea  
vestiților gemeni din Țara Bârsei, la inițiativa Fundațiilor “ACA-
DEMIA CIVICĂ’’ și ’’LAPEDATU” am asistat pur și simplu 
“vrăjit” la o emoționantă evocare, grație eforturilor și recunoștinței 
venite din partea unor oameni de  suflet și   de onoare - doamna 
Ana Blandiana împreună cu soțul domniei sale, domnul Romu-

lus Rusan, doamna Ioana Wild, nepoata lui Ion I. LAPEDATU, 
împreună cu soțul domniei sale, inginerul Andreas Wild, un 
plăcut interlocutor și talentat orator.
 Pe 30 septembrie 2016  brașovenii, împreună cu săcelenii 
noștri, au  cinstitși ei memoria și marea lecție de istorie și de  inaltă 
ținută civică a fraților Ion și Alexandru I. LAPEDATU, Martiri și 
Făurari de ȚARĂ NOUĂ, asemenea jertfei Meșterului Manole.

Prof. Liviu Dârjan

CINSTIREA MARILOR ÎNAINTAȘI

PICURI DE BUCURIE ÎN SUFLETELE CELOR DRAGI

n moment deosebit, de evocare a personalității dom-
nului profesor universitar doctor Gheorghe Dragoș, 
a avut loc în ziua în care se împlineau 118 ani de la 

nașterea ilustrului săcelean, 30 septembrie 2016, la inițiativa 
Despărțământului ASTRA – Frații Popea din Săcele. Astfel, mi-
nunata zi de toamnă, de o frumusețe rar întâlnită în ultimul timp, 
a devenit o zi de pomenire și de aducere în prezent a lui Nenea 
Ghiță (pentru cei apropiați) sau a Domnului Profesor, așa cum 
îl cunoșteau membrii comunității. În cimitirul parohiei Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril din Satulung de Jos, din Săcele, 
unde își doarme somnul de veci și așteaptă Ziua Învierii, încă 
din zorii zilei au început pregătirile pentru primirea invitaților. 
Bineînțeles, invitați de seamă. Membrii Comitetului de condu-
cere a ASTREI Săcelene, care, începând din 27 septembrie s-au 
ocupat cu mediatizarea evenimentului, anunțând fiecare în parte 
și toți împreună, pe cei interesați de o astfel de comemorare, au 
fost pezenți în număr mare. Ziua de 30 a demonstrat că nu sunt 
puțini cei cărora le pasă de înaintașii noștri. De la membrii fami-
liei celui evocat, porniți de cu noapte de la Cluj (distinsa doamnă 
Clara Liliana Dragoș), la nepoții din Brașov (familia Voicu), la 
reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local Săcele, la membri 
ai Asociației Izvorul din Săcele, membrii Astrei Săcelene, dom-
nul director Gheorghe Muntenu și profesori de la Liceul ”George 
Moroianu”, împreună cu clase de elevi, precum și de la Școala 
gimnazială nr. 4 ”Frații Popea” din Satulung de Sus, la membrii 
ai Consiliului Parohial de la Biserica Veche, la vecini și oameni 
care l-au cunoscut cândva pe Domnul Profesor Gheorghe Dragoș, 
cu mic, cu mare au venit pentru evocare.
 Cu o oră înainte de miezul zilei era forfotă în cimitirul 
parohiei, unde cei prezenți se bucurau de acest prilej al revede-
rii și unde deja se discuta despre Nenea Ghiță. Într-o astfel de 
atmosferă de evocare, preotul 
paroh Șerban Raul Valer, în 
același timp și președintele 
Despărțământului Astra ”Frații 
Popea”, a mulțumit tuturor ce-
lor prezenți pentru participare 
și implicare, dar, mai ales, a 
adus alese mulțumiri pentru 
prezența membrilor familiei 
celui comemorat (între noi 
fie vorba, prin pomenirea 
permanentă a lui Gheorghe 
Dragoș, dar și a  familiei, 
la Sfântul Altar, la Sfânta 
Liturghie, s-a creat o legătură 
între preot și familie, care 
depășește puterea de înțelegere 
a multora, tocmai petru că 

în Liturghie suntem uniți cu toții). A urmat slujba de pomeni-
re, săvârșită la căpătâiul mormântului, moment în care toți cei 
adunați s-au unit în rugăciune pentru unul singur din Neamul nos-
tru, dar unic în felul lui. Bătaia clopotului ce a însoțit rugăciunea, 
a intrat în rezonanță cu acest sublim moment, trimițând, așa cum 
se crede în popor, mesajul nostru de rugăciune pentru cel pome-
nit, în văzduh, către Dumnezeu și întreaga lume inteligibilă. Au 
fost momente de emoție vizibilă pe chipurile tuturor. Aceste clipe 
m-au determinat să afirm că ”săcelenii nu-și uită săcelenii lor”, 
așa cum Domnul Profesor niciodată nu a uitat vrednicii înaintași 
ai neamului pe care îi evoca permanent în prelegerile sale.
 S-au împărțit celor prezenți, dar în special elevilor, cele 
ce au fost slujite (colivă și colăcei), pentru ca mai apoi, toți cei 
prezenți să fie invitați să refacem un traseu, pe care Gheorghe 
Dragoș l-a făcut timp de cinci ani (cele cinci clase primare), cât 
a fost școlar al școliței de la Casa de Cetire a Bisericii Sfinții Ar-
hangheli. Am plecat cu toții la pas, agale, de la biserică spre casa 
memorială Gheorghe Dragoș, mergând liniștiți pe strada Unirii, 
cei tineri înainte, cei născuți mai devreme, într-un ritm mai lent, 
nestingheriți de mașini, de parcă timpul s-ar fi oprit în loc, ca 
să ne facă nouă hatârul. Ne-am adunat cu toții în fața casei (de 
la intersecția dintre străzile Mocanilor și Oituz, fostul nr. 1444, 
astăzi 85), casă, care prin bunăvoința familiei Stanciu, nenea Vir-
gil și tanti Mărioara, actualii proprietari, ne-a primit cu porțile de-
schise; și, cu mic cu mare, ne-am pregătit pentru o lecție de isto-
rie, oferită de cei prezenți, lecție despre personalitatea complexă 
a domnului Gheorghe Dragoș. Ba, ne-a mai abordat și un post de 
televiziune din Brașov, care a dorit lămuriri cu privire la acest 
eveniment. Bineînțeles că le-au primit.
 După o scurtă introducere, preotul Raul Șerban, a dat 
cuvântul doamnei Liliana Dragoș, care vizibil emoționată, și 

din pricina evenimentului, dar 
mai ales răscolită de frumoa-
sele amintiri ce i se perindau 
prin fața ochilor, pentru că se 
afla în fața casei unchiului ei, 
a elogiat, în cuvinte frumoase, 
alese, izvorâte dintr-o dragoste 
sinceră pentru cel evocat, și ali-
mentate de o permanentă bucu-
rie, ce îi inunda chipul, năpădit 
de o emoție controlată, spun, a 
elogiat un Mare Om.
 A vorbit și domnul Ștefan 
Lupu (organizatorul din umbră 
al evenimentului) despre Gheor-
ghe Dragoș, conducătorul 
Gărzilor Naționale Românești, 
în perioada ce a premers Unirii 

U
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celei Mari, elogiu pregătit și 
de domnul director Gheorghe 
Munteanu, de la liceul ”George 
Moroianu”. A intervenit în 
discuție, cu o frumoasă amin-
tire din copilăria domniei sale, 
domnul Mitică Stoia, care și-a 
amintit de gustoasele mere ce se 
găseau în grădina casei, în fața 
căreia ne aflam, mere râvnite de 
copii, care nu pregetau să sară 
stoborul, pentru a le lua, chiar 
cu riscul de a fi prinși de propri-
etari. Cu toate acestea, Domnul 
Profesor, aduna merele într-un 
coș și le oferea copiilor să se 
înfrupte din ele, arătându-și 
bunătatea și omenia care îl ca-
racterizau.
 Domnul Romulus Jinga le-a amintit celor prezenți de 
generozitatea și de bunul tratament pe care îl primeau toți acei ce-i 
călcau pragul casei lui Nenea Ghiță. Avea o tehnică anume de a 
face cafeaua, mult râvnită de vizitatori. Domnul Jinga ne-a amintit 
că a participat și în urmă cu 18 ani, adică în 30 septembrie 1998, 
atunci când la împlinirea a 100 de ani de la naștere, în același loc, 
Asociația Culturală Izvorul, a mijlocit ca să fie aplicată pe casă o 
placă comemorativă, primită cu tot respectul de familia Stanciu 
ce locuiește și azi aici. Domnul Tică (Dumitru) Voinea a încheiat 
seria de intevenții cu un discurs evocator, bine diortosit.
 După toate mulțumirile cuvenite participanților, aduse de 
către organizator, tinerilor elevi le-a fost răsplătită răbdarea cu o 
bucată de cozonac sau fursecuri și un pahar cu apă ori cu suc, după 
preferință. Nu înainte de despărțire, s-a imortalizat momentul într-
o fotograie de grup, făcută în fața casei ( într-un decor frumos rea-
lizat de domnul Fane Lupu: tabloul cu Domnul Gheorghe Dragoș, 
aplicat pe o poartă mocănească, încadrat de tricolorul Neamului. 
Și nu orice poartă mocănească, doamna Liliana recunoscund-o ca 

fiind poarta copilăriei ei, de la 
acea gospodărie, în fața căreia 
ne aflam, dar căreia îi lipsea 
ciocănelul, adică echivalentul 
soneriei de astăzi. Ce frumos!!! 
Poarta ca loc de comunicare. 
Interiorul cu exteriorul. Ex-
teriorul cu interiorul. Noi cei 
prezenți cu cei ce au fost odată 
prezenți. Noi dincolo, cei de 
dincolo la  noi.
 Ne-am reîntors la Casa de 
Cetire de la Biserică, pentru o 
agapă frățească în cinstea aces-
tui moment. Am fost rasfățați 
cu bucate alese, bineînțeles, de 
post, întrucât ziua de 30 sep-
tembrie 2016 a picat vinerea, 

deci în zi de post, bucate gătite 
de gospodine din sat, femei din Comitetul Bisericii: Cristina 
Voinea, Marilena Tamaș și Maria Coman, iar coliva de către Da-
niela Cimpoaie. Iarăși moment de depănat amintiri, dar și de pus 
la punct noi proiecte.
 De ce picuri de bucurie în suflete? 
 Pentru că așa am simțit și eu personal, dar am văzut-o și 
simțit-o în toți ceilalți, care și-au deschis poarta amintirilor, pentru 
a ne introduce și pe noi în timpul acela, al omului drept, iubitor de 
Neam, și oricând pregătit să sufere pentru Adevăr.
 Chiar dacă nu V-am cunoscut personal, nici n-aveam 
cum, Vă mulțumesc Domnule Profesor Gheorghe Dragoș, că ați 
lăsat în urmă atâția oameni minunați, marcați pozitiv de existența 
dumneavoastră. Eu voi face și pe mai departe ce simt că trebuie să 
fac. Ne întâlnim în rugăciune, în marea rugăciune a Tainei Sfinte 
Liturghii, așteptând și eu întâlnirea din Liturghia Cosmică, dar 
asta, numai atunci când va rândui Bunul Dumnezeu.

Preot Raul Valer Șerban

MOCANII ȘI TRANSHUMANȚA

OMAGIU ADUS MOCANILOR STABILIŢI ÎN DOBROGEA

oamna aceasta a continuat şirul 
manifestărilor culturale în a 
căror organizare asociaţia “Iz-

vorul” a fost partener. În data de 26 octom-
brie, de ziua Sfântului Dumitru, a avut loc 
vernisajul expoziţiei Între munte şi mare 
– transhumanţa mocanilor bârsani în Do-
brogea, eveniment găzduit de Biblioteca 
Judeţeană “George Bariţiu” din Braşov.
 Expoziţia a fost organizată de 
instituţia braşoveană în colaborare cu 
Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” din 
Constanţa şi cu Asociaţia “Izvorul” din 
Săcele, ca partener, şi a avut drept scop 
valorificarea documentelor despre mocani, 
existente atât în Dobrogea cât şi în Săcele, 
ştiut fiind faptul că mocanii săceleni au 
avut o importanţă deosebită la dezvoltarea 
acestei provincii de la mare, încă înainte 
ca ea să se reîntoarcă la Patria Mamă, după 
Războiul de Independenţă. 
 Manifestarea a fost găzduită de 

Sala de lectură de la etajul I al bibliotecii 
“George Bariţiu” şi a reunit un numeros 
public format din membri ai asociaţiei 
săcelene şi din numeroşi invitaţi, prin-
tre care distinsa doamnă Corina Aposto-
leanu, directorul Bibliotecii Judeţene din 
Constanţa. 
 După vizionarea interesantei expoziţii, 
cei prezenţi au participat la un simpozion, 
deschis de doamna Ruxandra Nazare, din 
partea organizatorilor braşoveni. Domnia 
sa a ţinut să precizeze că ideea organizării 
expoziţiei a aparţinut Bibliotecii Judeţene 
Constanţa şi că manifestarea din Braşov 
este un prim eveniment, desfăşurat de ziua 
Sfântului Dumitru, dată importantă în ca-
lendarul transhumanţei mocanilor săceleni  
deoarece coincidea cu data plecării tur-
melor la iernat, “în baltă”. Un al doilea 
eveniment se va desfăşura la Constanţa, 
în preajma zilei Sfântului Gheorghe, o altă 
dată importantă în acelaşi calendar, dată
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la care începea drumul de întoarcere a turmelor spre casă pentru 
păşunatul pe munţii din jurul Săcelelor.
 Doamna Nazare a mai subliniat faptul că expoziţia are ca 
centru planşe inedite cu aspecte din viaţa, portul şi activitatea de 
păstorit ale mocanilor, în felul acesta valorificându-se colecţiile de 
fotografii, reviste şi cărţi ale bibliotecii braşovene, dar şi materiale 
de la bibliotecile din jurul Braşovului, de la Muzeul Etnografic, 
Arhivele braşovene şi din colecţiile particulare şi ale familiilor de 
mocani. Dânsa a ţinut să mulţumească tuturor celor care au con-
tribuit la realizarea acestei interesante expoziţii şi în mod deose-
bit asociaţiei “Izvorul” care a pus la dispoziţia organizatorilor, pe 
lângă numeroase fotografii, panourile artistice realizate de regre-
tatul arhitect Dan Median.
 Domnul Daniel Nazare, directorul Bibliotecii Judeţene 
Braşov, a transmis un salut din partea instituţiei, preocupată con-
tinuu de valorificarea patrimoniului de care dispune. Totuşi, pa-
trimoniul real este mult mai bogat, o parte a lui regăsindu-se şi în 
casele oamenilor, în colecţiiloe particulare şi în albumele de fami-
lie, care adăpostesc comori 
nebănuite din acest punct de 
vedere. Organizarea expoziţiei 
a necesitat o muncă de un an 
de zile şi a reunit munca mul-
tor oameni pricepuţi care au 
realizat un lucru minunat. De 
aceea, expoziţia ar merita să 
fie admirată şi de alţi oameni, 
din alte judeţe, mai ales că 
transhumanţa este comună 
mai multor zone, iar mocanii, 
personajele centrale, au con-
stituit o comunitate minunată, 
specifică şi unică în felul ei.
 În continuarea simpozionului a luat cuvân-
tul doamna Corina Apostoleanu, director al Bibliotecii Judeţene 
Constanţa, unul dintre organizatori şi iniţiatorul acestei valo-
roase manifestări culturale. Domnia sa a ţinut o emoţionantă şi 
interesantă prelegere despre importanţa mocanilor săceleni pe me-
leaguri dobrogene. Nu a fost o prelegere tehnică ci una izvorâtă 
din suflet, având în vedere că doamna Apostoleanu are ascendenţi 
în Săcele şi se simte legată puternic de aceste frumoase meleaguri. 
În cele prezentate asistenţei, a fost subliniată importanţa mocanilor 
braşoveni pentru ţinutul dobrogean. Există şi astăzi numeroase 
urme şi izvoare care atestă faptul că un mare număr de aşezări 
dobrogene au fost întemeiate de săceleni. Oameni harnici, serioşi 
şi destoinici, aceştia şi-au dezvoltat afaceri de succes în satele de 
dincolo de Dunăre, fie în economia pământului, fie în economia 
de oi sau comerţ şi succesul lor material s-a răsfrânt în dezvoltarea 
economică a localităţilor în care trăiau, în ridicarea nivelului de 
civilizaţe a acestora. Existenţa lor în Dobrogea este mult anterioară 
anului 1878, când Mihail Kogălniceanu îi îndemna pe mocanii ar-
deleni să se aşeze aici, şi urme ale lor se regăsesc de pe vremea 
stăpânirii turceşti, care aprecia mult activitatea lor pentru venitul 
adus Porţii şi pentru carnea şi celelalte produse ale oilor. Caracterul 
aparte al Dobrogei se datorează mulţimii de etnii trăitoare aici (în 
perioada interbelică erau 24 de naţionalităţi, astăzi 12-13) şi meritul 
mocanilor este şi acela de a se fi integrat perfect acestui mozaic 
etnic.
 Din partea asociaţiei “Izvorul” a luat cuvântul dom-
nul Dumitru Voinea, preşedintele ei de onoare, care a prezentat o 
frumoasă alocuţiune în care a adus un elogiu înaintaşilor mocani, 
punctând elemente interesante despre istoria, viaţa, activitatea 
economică, cultura şi tradiţiile lor. Alocuţiunea dânsului a început 
cu o frumoasă metaforă, având ca idee faptul că oieritul a fost o în-

deletnicire biblică, Familia Sfântă, acum 2000 de ani, fiind formată 
din tată, mamă şi fiu, alături de oaie, asin şi câine.
 “Pentru mocanii săceleni, oieritul a prilejuit, încă de la 
1800, o situaţie economică înfloritoare prin înseşi produsele sale, 
oferite în toată structura lor: oi, miei, lână, brânzeturi, carne şi 
blană.
 Mocanii stăpâneau o inteligenţă sclipitoare, o judecată 
liberă, mai ales în preocupările lor diurne, erau puţin şcoliţi, dar 
administrau cu pricepere şi talent averi importante, folosindu-se de 
un set de valori de excepţie: cinste, corectitudine, spirit de echipă, 
bunăcuviinţă, hotărâre şi îndîrjire în faţa oricăror greutăţi.
 Strămoşii noştri mocani au trăit în liniştea muntelui şi 
bălţii, fără să se laude cu faptele lor, demonstrând în parcursul lor 
de la munte la mare că sunt apărători ai căminului familiei, în care 
păstrau cu sfinţenie cultul înaintaşilor şi cultul religios, ritualurile, 
tradiţiile şi obiceiurile, limba, cântecele şi îmbrăcămintea, toate 
acestea transmise cu grijă din generaţie în generaţie.
 Mândri de obârşia lor, generoşi în transhumanţă faţă de 

şcoli, biserici, mănăstiri şi oa-
meni nevoiaşi, prin ajutoarele 
date, ei au dovedit că unitatea 
credinţei constituie forţa şi li-
antul care îi fac puternici. Prin 
puterea lor de muncă au asigu-
rat îndestularea familiei, înflo-
rirea obştei satului şi au contri-
buit la visteria locurilor pe care 
le traversau în transhumanţă. 
Aveau case solide, semn de 
veşnicie şi belşug, iar salbele 
de galbeni şi splendidele cos-
tume tradiţionale erau podoabe 

pentru zilele de sărbătoare.
Marele belşug de lână era valorificat avantajos prin 

fabricile de postav Sherg la Braşov şi Dorobanţu din Sibiu şi o 
mică parte prin gospodăria proprie, în colaborare cu cele patru 
darace (Mărghitu, Kerekes, Băzărea şi Dovancă), cele trei filaturi 
(Fisher, Anton şi Peteu) şi multele războaie de ţesut stofe şi dimii 
din fiecare casă de mocan.
 Transhumanţa era o încercare care presupunea cunoştinţe 
multe, şi rezistenţă în faţa greutăţilor şi furiilor naturii. Trebuiau 
să cunoască bine drumul şi căile de acces, la Sfântul Dumitru se 
făcea plecarea de la munte spre câmpie, bălţile Ialomiţei şi Brăilei 
şi podişul dobrogean, iar de Sfântul Gheorghe întoarcerea la 
munte. Pe tot acest drum, mocanii dormeau pe apucate, mâncau 
la întâmplare şi trebăluiau încontinuu. Primejdiile şi necazurile îi 
pândeau la tot pasul, zilele treceau una după alta cam la fel, erau 
împovăraţi cu griji şi dureri trecătoare, dar promovau înţelegerea, 
prietenia, ajutorul şi armonia. În cele zece nopţi ale parcursului 
transhumant, dormeau în mijlocul câmpului, alături de turmă, 
oile păşunau din mers pe miriştile şi păşunile oferite prietenos de 
săteni, plata contravalorii păşunatului făcându-se în natură, cu 
laptele muls în fiecare dimineaţă.
 În timpul verii nu aveau acoperiş de adăpostire în faţa 
furtunilor, ploilor sau a soarelui dogoritor, iar pe timpul iernii 
întâmpinau greutăţile prilejuite de viscol, ger, zăpada trocănită, 
zăporul şi creşterea apelor Dunării, nedând înapoi în faţa niciunui 
pericol. 
 O rută a parcursului transhumant, preferată şi bine 
păstrată de-a lungul celor patru sute de kilometri, câte patru-
zeci parcurşi în fiecare zi, a rămas în amintire: Săcele, Brato-
cea, Văleni de Munte, Urlaţi, Urziceni, Ţăndărei, Piua Petri, 
Giurgeni-Vadu Oii. Pe malurile Dunării şi ale Borcei au rămas 
până în zilele noastre prieteniile închegate cu oamenii aşezărilor

Imagine din expoziţie
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prin care treceau: Feteşti, Făcăeni, Topalu, Stăncuţa, Stelnica şi 
Gârleciu. Pătrunderea în podişul dobrogean de la Vadu Oii prin 
aşezările: Ciobanu, Horia, Crucea, Nicolae Bălcescu, cu oprire la 
Caramurat (Regele Ferdinand-Mihail Kogălniceanu) a fost o rută 
îmbrăţişată de mocanii noştri. Aici, la Caramurat, au muncit mult, 
au cumpărat pământ şi animale, preponderent oi, investind în fiecare 
an beneficiile realizate. Au ridicat din toate punctele de vedere nive-
lul localităţii în care s-au aşezat, au construit case, şcoală, biserică, 
cabinete medicale umane şi veterinare, baie comunală şi bibliotecă, 
din rândul lor alegând preot pe Moroianu, primar pe Petcu Sasu şi 
prefect pe Bellu. Aşa s-au bucurat de munca lor familiile de mocani 
săceleni: Popa, Moroianu, Jinga, Teşileanu, Tocitu, Şeitan, Golo-
gan, Boncotă, Botea, Făşie, Jarnea, Vineş şi alţii. Demn de amintit 
este şi cazul comunei Ciocârlia unde au poposit fraţii Golea, plecaţi 
din Satulung, care prin munca lor asiduă şi prin agoniseală s-au 
afirmat din punct de vedere economic. Produsele lor agricole erau 
valorificate şi în afara ţării, şlepurile încărcate la Cernavodă urcau 
până la Viena, aducând în ţară tehnică agrară şi zootehnică pen-
tru folosul comunei. Recunoscute fiindu-i meritele, Gheorghe Golea 
a fost numit director al Camerei pentru Agricultură Constanţa. A 
editat revista “Foaia Plugarului” cu tematică pentru promovarea 
agriculturii, silviculturii, plantarea perdelelor de protecţie, rentabi-
lizarea creşterii animalelor şi comunicarea anuală a preţurilor pro-
duselor agrozootehnice şi a tehnicii aferente.
 Merită, de asemenea, amintită localitatea Pecineaga 
unde hărnicia şi priceperea lui Gheorghe Median, din Satulung, 
au făcut minuni, exploataţia agricolă a acestuia fiind un exemplu 
de eficienţă şi bună gospodărire. Un descendent al familiei, regre-
tatul arhitect Dan Median, este cel care a dăruit săcelenilor cele 
două albume cu bisericile ortodoxe şi catolice, un album al caselor 
tradiţionale săcelene şi o splendidă expoziţie cu fotografii ale cos-
tumelor tradiţionale mocăneşti.
 Chipul păstorului, în care identificăm cu uşurinţă şi pe cel 
al mocanului săcelean, a fost admirabil surprins în versuri de Iulia 
Haşdeu:

“Cioban cu plete de aur, chema turmele sale
Şi sunetului dulce ieşit din fluieraş,
Răspunde clopoţelul oiţelor din vale
În glasuri de mărgele, de argint, uşor, gingaş
Oiţele s-adună la glas de fluieraş.”

 Păstrăm amintirea mocanilor noştri, oameni dăruiţi în-
deletnicirii lor. Forţa economică a afacerilor lor şi a satului lor a 

dispărut, nu mai sunt darace, filaturi, ţesătorii, războaie de ţesut 
stofe, dimii şi macate, dar amintirea a ceea ce a fost frumos şi 
înălţător în viaţa mocanilor continuă să dăinuie în inimile noastre, 
ale urmaşilor lor.”
 Domnul inginer Radu Belu, cu rădăcini în marea comuni-
tate a mocanilor săceleni, a subliniat şi dânsul spiritul de avangardă 
al strămoşilor săi, dând ca exemplu linia ferată urbană, “tramvaiul” 
săcelean, o realizare tehnică cu care puţine comunităţi se puteau 
mândri la sfârşitul secolului XIX.
 În contextul realizărilor de excepţie ale înaintaşilor noştri, 
doamna Elena Beloiu a tras totuşi un semnal de alarmă asupra 
pericolului ca patrimoniul format din casele vechi mocăneşti să 
sufere din cauza lipsei de reacţie a autorităţilor şi slabei implicări a 
societăţii civile.
 Manifestarea culturală organizată de Biblioteca Judeţeană 
Braşov s-a încheiat într-o atmosferă destinsă, marcată de bucuria 
reîntâlnirii cu prieteni dragi sau simpli cunoscuţi, şi a fost admirabil 
completată de tradiţionala plăcintă mocănească, marca săceleană 
care încununează întâlnirile urmaşilor vestiţilor economi de oi. A 
fost un eveniment de o mare valoare, organizat de două instituţii 
culturale etalon în domeniul lor de activitate, un eveniment mult 
apreciat de cei prezenţi şi pe care îl dorim repetat cât mai des.
 Felicitări tuturor celor care şi-au adus contribuţia la reuşita 
expoziţiei Între munte şi mare – transhumanţa mocanilor bârsani în 
Dobrogea.

Ec. Dumitru Voinea

MOCANII, CTITORI DE BISERICI

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TURCHEŞ I,
BISERICA CU HRAMUL “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

urcheşul, ca toate satele săcelene a făcut parte din Ţara 
Bârsei. Toate evenimentele petrecute în această parte a 
ţării i-au afectat direct sau indirect şi pe credincioșii din 

Turcheş.
 Cu timpul, Tucheşul apare ca o comunitate de sine 
stătătoare încă din anul 1366 şi chiar mai înainte, apoi, pe la anul 
1460 făcea parte din domeniul cetăţii Bran.
 În anul 1650 credincioşii din Turcheş cereau Magis-
tratului din Braşov învoirea de a face reparaţii bisericii din lemn, 
iar Constantin Brâncoveanu ajunge în Turcheş de Sfânta Marie 
Mare, stând pe loc o zi.
 În anul 1775,  Protopopiatul Braşovului se împarte în 
două: 
1. Braşovul cu Ţara Bârsei;
2. Protopopiatul Trei Scaune cu reşedinţa la Turcheş, protopop 

fiind Constantin Stan (Popovici) care ne informează că în toată 
Ţara Bârsei nu era biserică mai veche ca cea din Turcheş. 
 “În anul 1778,  împreună cu Baciu şi Cernatu am făcut 
memoriu pentru a zidi o biserică de piatră, iar acum în anul 1780, 
în zilele Preamilostivului Împăratului nostru Iosif al II-lea, ni s-a 
dăruit de obşte slobozenie că nu numai din lemn ci şi de piatră să 
fim noi creştini slobozi a ridica  biserica din temelie. Fiind eu mai 
micul tuturor parohul oraşului acestei enore şi deosebit ptotopop 
întărit de Împăratul Iosif  şi de consistoriu, că eu Protopopul Con-
stantin să pun silinţa mai  mult, şi când oi lipsi eu, să fie în loc 
fratele popa Constantin Brenci. Am pus nădejde în Dumnezeu ca 
în locul acestei biserici de lemn să ridicăm una de piatră, dar întâi, 
cu foarte puţini bani am început la temelie, şi văzând creştinii 
din oraş râvna casei care ne-au mânat, năzuind în toate părţile la 
mila Pravoslavnicilor creştini care împreună cu noi au stat de la
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 început până la sfârşit.”
 Imediat după obţinerea aprobărilor de 
la Împărăţie protopopul Constantin Stan a fost 
susţinut de : 
• Mitropolitul Sofronie Kirilovici
• Arhiereul Pavel, oraşul Carloviţ 
• Mitropolitul Moise, oraşul Carloviţ 
• Mitropolitul Ştefan, oraşul Carloviţ
• Arhiereul Dionise, oraşul Buda
• Arhiereul Gherasim 
• Arhiereul Nicodim 
• Mitropolitul Grigore 
• Mitropolitul Gavril
• Mitropolitul Coman.
Aceştia, împreună cu mulţi protopopi, preoţi, 
credincioşi, sunt amintiţi în pomelnicul bisericii 
din anul 1782, peste 400 de nume. 
 Biserica a fost construită între anii 1781-1783.
 Pictura murală a fost executată de Ion, Nicolae şi Alexan-
dru din Săsăuşi (fraţii Grecu), cei mai renumiţi la acea dată.
 Iconostasul a fost sculptat şi aurit de Petru Moţ din 
Răşinari. 
 Biserica a fost târnosită de episcopul Gherasim Adamo-
vici pe la anul 1783 cînd au fost introduse şi agendele parohiale.
 Între anii 1822-1837 turcheşenii au construit clopotniţa 
si şcoliţa, -în 1866 s-a terminat biserica nouă, în anul 1870 s-a 
construit şcoala confesională din Turcheş sub oblăduirea Bisericii.
 În anul 1877 biserica a fost văruită în interior, fiind foarte 
afumată, pe la anul 1900 apar icoane pictate pe lemn şi pânză.
 Din anul 1922 se organizează în Şcoliţă „Casa de Citire” 

  În anul 1925, consolidându-se iconosta-
sul s-a observat că biserica este pictată, preot fiind 
Ioan Pascu.
  În 1935 se termină pictura la biserica 
nouă de către pictorul Keber din Târgu Jiu, în 1936 
este terminată casa parohială, preot fiind Daniil 
Purcăroiu.
 În anul 1939 este restaurată pictura din biserica 
noastră de pictorul Ioan Mihail cu cheltuielile 
fraţilor Bucur şi Nicolae Bunescu, preot fiind 
Daniil Purcăroiu.
  Prin anii 1946-1947 se acceptă un ca-
pelan la biserica nouă [Dancu], iar prin 1949-1950 
se formează o nouă parohie. 
 Toate activităţile desfăşurate în cadrul bisericii 
au fost susţinute de preoţii: 
Pr.Petcu – 1610, Pr Dumitru – 1645,  Pr Staicu – 

1671, Pr.Sicu – 1672, Pr.Radu Tempea – 1681-1690, Pr Văsâi Grid 
– 1686, Pr.Petcu – 1718, Pr.Petru – 1721, Pr Gheorghe – 1736, 
Pr.Matei Tempea – 1747, Pr.Stan Brenci – 1752, Pr Ilie Alredi – 
1769, Pr. Constantin Stan – 1793, Pr.Constantin Brenci – 1800, 
Pr.Constantin Grecu – 1834, Pr. Leonte Puşcaş – 1810, Pr. Oprea 
Odor – 1810-1854, Pr. Alexandru Odor – 1835-1855, Pr. Onisim 
Odor – 1846-1848, Pr. Ioan Odor – 1848-1887, Pr. Petru Cârstocea 
– 1858 -1860, Pr. Ioan Pascu – 1862-1910, Pr.Nicolae Soiu – 1862 
-1917, Pr. Ioan Pascu – 1910 -1929, Pr.Daniil Purcăroiu – 1930-
1976, Pr.Nicolae Plămădeală – 1976-1979, Pr.Eugen Beleuţă- 
1981-2014, Pr Obancea Dan-Nicolae din 2014.

Preot Eugen Beleuţă                 

ÎN MEMORIA SĂCELENILOR

IN MEMORIAM DAN GHELASE

onducerea şi membrii Asociaţiei 
“Izvorul” sunt alături de familia 
îndoliată în momentele grele prici-

nuite de trecerea la cele veşnice a domnului in-
giner Dan Ghelase (6 nov.1943-2 dec. 2016). 
Născut într-o familie care își avea obârșia în 
Săcele, domnul Dan  Ghelase a rămas fidel în-
treaga viață de orășean preceptelor moștenite 
de la românii creatori de civilizație rurală din 
zona de obârşie. Se mândrea cu înaintașii săi 
săceleni, urmărind cu tenacitate toate ramu-
rile familiilor care, după 1700, s-au stabilit în 
Brașov, în București sau mai departe, peste 
mări și țări. Unii dintre aceștia au devenit 
întreprinzători de marcă în Principatul Munte-
niei și apoi în Regatul Român! A întreținut 
strânse legături cu consătenii bunicilor lui și 
a fost printre inițiatorii acţiunilor desfăşurate 
în ultimii ani pentru recuperarea valorilor spiri-
tuale şi arhitectonice ale săcelenilor. A participat cu regularitate la 
marile sărbători săcelene şi la acţiunile organizate de “Izvorul”, 
punând mereu în centrul alocuţiunilor sale îndemnul pentru 
săcelenii de astăzi de a duce mai departe tradiţia înaintaşilor lor 
mocani. Era mereu convins că Săcelele poate reveni la statutul 
dinainte prin valorificarea marii moşteniri primite pe această linie 
de la strămoşi. În acest sens, l-a încurajat și sprijinit pe domnul 
arhitect Dan Median, plecat și el dintre noi, în repertorierea patri-
moniului acestei zone.

 Inginer cu o vastă cultură, a îndrăgit arhi-
tectura și s-a documentat în domeniu, alături 
de numeroși prieteni arhitecți și specialiști 
în patrimoniu, salvând, prin Asociația pentru 
Arta și Cultura Tradițională (ARTRAD), al 
cărei fondator și președinte a fost, o mulțime 
de clădiri din București, pe cale de a fi demo-
late. 
 ARTRAD a fost printre primele 
asociații non-profit pentru promovarea artei și 
culturii tradiționale din România, iar domnul 
Dan Ghelase, fondatorul ei, a militat tot tim-
pul pentru  conservare  patrimoniului arhitec-
tural și a celui imaterial tradițional, a luptat 
până în ultima clipă să păstreze cât mai multe 
clădiri și spații urbane, dintre comorile create 
de arhitecții și talentele anonime de dinainte 
de 1945. Era membru foarte activ al mai mul-

tor ong-uri în domeniu, activând zilnic pe in-
ternet pentru solidarizarea grupurilor de voluntari și cercetarea, 
documentarea fotografică, a tuturor zonelor bucureștene și din aria 
metropolitană necunoscute publicului și neparcurse de atâtea dece-
nii de nimeni! Remarcabilă a fost activitatea grupului „Bucureștiul 
meu drag”. Uniunea Arhitecților din România l-a propus ca mem-
bru al ei în 2014, dar timpul n-a mai avut răbdare, nedându-i 
șansa de a fi integrat oficial în locul deplin meritat. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

C



• Sacele - 650 De Ani • Plaiuri Sacelene

15

ste aproape sigur că, 
de la înălţimea şi 
înţelepciunea unei 

vârste mai înaintate, viaţa 
trăită are alte contururi şi este 
percepută mai ales esenţa ce-
lor întâmplate ca şi când ea, 
viaţa, ar fi curăţată de pleava 
amănuntelor inutile, căpătând 
esenţa unui cristal compact. 
Această convingere mi-a fost 
întărită şi de recenta întâlnire pe 
care am avut-o cu domnul Emil 
Petruţiu, unul dintre ultimii se-
niori ai “Izvorului”, component 
de bază al celebrei echipe de fot-
bal cu acelaşi nume şi una dintre 
ultimele mărturii vii ale unei stări de spirit 
care a animat tineretul săcelean câteva decenii, până în 1972.
 A fost o adevărată plăcere să stau de vorbă cu un 
nonagenar care, prin starea de spirit, vioiciunea şi claritatea 
gândirii şi coerenţa exprimării, este o dovadă a faptului că 
vârsta nu trebuie judecată neapărat după anii trecuţi ci după 
tinereţea inimii şi a minţii.
 Iată-ne, aşadar, pe mine şi pe Ninel Eftimie, oaspeţi 
în casa domnului Emil Petruţiu, şezând comod în jurul unei 
mese încărcată cu felurite dulciuri de casă, alături de familia 
gazdei, distinsa sa doamnă şi fiica sa Adriana, împreună cu 
soţul. Este o atmosferă caldă, într-o casă ospitalieră, pe care 
domnul Petruţiu a construit-o împreună cu soţia sa şi pe care 
au înnobilat-o cu frumuseţea lor interioară. Se vede clar că 
gazda noastră este bucuroasă să stea de vorbă despre anii de 
la “Izvorul”, la care a petrecut o perioadă foarte frumoasă 
de care îşi aminteşte şi acum cu drag. Ştie că multe dintre 
secretele din “bucătăria” fostei echipe sunt deja cunoscute, 
dar o sclipire ştrengărească în ochii vii ne avertizează că are 
unele surprize numai de dânsul ştiute.
 “Am venit la Izvorul în anul 1955, după o perioadă 
în care am jucat la echipa CFLB, echipă a ceferiştilor 
braşoveni care, din păcate, s-a desfiinţat din motive
obiective. Ştiam câte ceva despre echipa din Satulung, des-
pre tradiţia ei şi relaţiile extraordinare care existau între 
componenţii ei. Tocmai de aceea am refuzat propunerea ce-
lor de la Unirea Cernatu de a juca la ei. Echipa asta era 
condusă de unul Axente, care era şi muzicant şi antrenor şi 
conducător de club, şi acolo jucau printre alţii: fraţii Zangor, 
Şipoş, Gigi Oprea, ultimul dintre ei un fotbalist excelent care 
jucase şi în diviziile superioare. Dar atmosfera la Unirea nu 
era tocmai plăcută, nu mi-a plăcut cum erau organizaţi. Am 
preferat să vin la Izvorul şi am avut dreptate, pentru că aici 
m-am simţit ca într-o familie adevărată.
 În anii aceia, la Săcele mai era o echipă, Precizia, 
care a jucat şi în diviziile superioare şi avea un antrenor 
profesionist, pe Mărdărescu. Cu toate acestea, noi i-am cam 
bătut pe cei de la Precizia în întâlnirile directe şi de fiecare 
dată victoria era un prilej de bucurie şi de un chef straşnic.”
 Amintirile se leagă una câte una şi prin faţa inter-
locutorului meu trec figurile bunilor săi prieteni, coechi-
pieri în diferite etape ale activităţii sale la “Izvorul”: Fan 
Comşa (stoper), Milu Alexandrescu (fundaş dreapta), Delu 

Bucurenciu (mijlocaş), Nanău 
(extremă stânga), Nelu Orez 
(portar), Gică Jinga (înaintaş), 
Gică Pandrea, Irimiţu Bodeanu, 
Ion Ţuţuianu, Nelu Bujilă, Iţu 
Vlad, Victor Carpin, mai apoi 
Viorel Şerbănescu, Ungureanu, 
Gelu şi Dadi Taraş, Craiu Taraş, 
Mitiţă Iordache, Nae Bratu.
 “Eu jucam fundaş stânga, 
de altfel sistemul de joc era 
destul de simplu şi schematic: 
portar, 3 fundaşi, 3 halfi, 2 in-
teri, 2 extreme. Stoperul se nu-
mea pe atunci bec, iar mijlocaşii 
halfi. Noi eram jucători ama-
tori, munceam fiecare la ser-

viciul nostru, iar joia după-masă o rezer-
vam pentru antrenament. Nu era un antrenament special, ca 
astăzi, nici antrenor profesionist nu aveam. Se punea ac-
cent pe un antrenament fizic format din mişcări generale 
de menţinere a tonusului muscular şi a mobilităţii. Respon-
sabil cu pregătirea fizică era domnul profesor Ioan Tocitu. 
Delu Bucurenciu mai dădea şi el unele indicaţii tehnice, dar 
până la urmă totul se rezuma la o miuţă între noi ca să ne 
obişnuim cu mingea şi pasele. Apoi, duminica, urma meciul 
şi lunea, din nou la serviciu.
  Cel mai tehnic din echipă era Gică Jinga, care juca 
la înaintare şi care ştia să speculeze, prin viteză şi talent, 
pasele în adâncime primite de la halfi. 
 La un moment dat, l-am avut antrenor pe Cazacu. El 
era şef de gară la tramvai, jucase ceva fotbal pe la Iaşi şi 
avea unele cunoştinţe de antrenorat fizic şi tactic. Uneori 
mai eram şi noi antrenori, ne dădeam unii altora indicaţii, 
aşa cum făcea, de exemplu, Fan Comşa când îi striga lui 
Delu Bucurenciu: Sandi, tehnic!, adică joacă tehnic, spre 
exasperarea celui din urmă care, în loc să-i urmeze îndem-
nul, trăgea dinandis câte o ghiulea în tribune. Era frumos, 
eram tineri şi ne simţeam bine împreună...”
 Nu era, totuşi, uşor să fii jucător de fotbal amator 
în anii 1950 şi trebuia să ai o mare pasiune şi o dragoste 
puternică pentru acest sport şi pentru echipă ca să faci faţă.

LEGENDE VII ALE IZVORULUI

”A TRECUT TIMPUL, PARCĂ A FOST IERI...”

E

Dl. Petruțiu la frumoasa vârstă de 94 de ani
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 “Noi nu jucam pentru bani ci pentru plăcerea de 
a fi o echipă, o familie, de a-i bucura pe suporterii noştri 
săceleni. Ne finanţam singuri deplasările, ne întreţineam 
singuri echipamentul. Soţiile sau mamele îl spălau, iar 
noi duceam, dacă era cazul, ghetele şi mingile la cizmarul 
nostru specializat, Ţâru, în dosul Stadionului, pentru a fi 
cusute. Nici terenul nu era cine ştie ce, dar îl îngrijeam 
cum puteam, mai cârpeam plasele porţilor să nu treacă 
mingea prin găuri, mai dădeam o mână de ajutor la mar-
caj şi era frumos tare, ne simţeam minunat, abia aşteptam 
să ne echipăm şi să intrăm pe iarbă, să jucăm şi să dăm tot 
ce putem pentru a învinge. A!… şi mai era antrenamentul 
de după meci, un antrenament special la o sticlă de bere. 
Acolo se întăreau şi legăturile dintre noi, acolo făceam 
planuri de viitor şi se închegau prietenii de o viaţă. Şi 
tot acolo ne aminteam întâmplările mai hazlii din timpul 
deplasărilor noastre. Aşa a fost odată, de un 23 august, 
când am făcut o deplasare la Comandău. Am urcat cu un 
funicular pentru buşteni. Noi urcam panta şi pe latura 
cealaltă a funicularu-
lui coborau buştenii. 
Am mers apoi cu o 
mocăniţă câţiva kilo-
metri. După meci am 
trecut prin Covasna, 
unde era maial şi o 
aglomeraţie de ne-
descris. Nelu Pasăre 
a găsit pe unul care 
vindea pepeni şi ne-a 
schimbat toată berea 
cu care veniserăm 
pe pepeni. Vrând-
nevrând, ne-am săturat 
de pepeni. Milu A-
lexandrescu a intrat 
să se odihnească în 
clădirea unei mori şi, 
pe întuneric, s-a culcat 
într-o covată pentru 
frământat. Când s-a 
trezit, era alb din cap 
până în picioare. A fost 
un râs nemaipomenit...
 Deplasări făceam acolo unde erau echipe din ca-
tegoria noastră: Comandău, Prejmer, Braşov, Sighişoara, 
Tohan. Aveam de multe ori noroc cu Delu Bucurenciu că 
făcea rost de câte un mijloc de transport şi ne scutea de 
cheltuială. Alteori, ne ajutau suporteri ai echipei care ne 
asigurau transportul la meciuri.
 Ţin minte că, odată, a bătut un vânt năpraznic care 
a luat pe sus tribuna terenului. Aceasta s-a sfărâmat, dar 
Izvorul a ridicat alta, mai rezistentă, care a ţinut până la 
demolarea stadionului din Grădina Domnească pentru ex-
tinderea cartierului de locuinţe şi ridicarea policlinicii.”
 A jucat fotbal la “Izvorul” până în 1962, după asta 
dedicându-se vieţii de familie şi serviciului, dar n-a lipsit 
de la meciurile echipei sale şi de la concursurile de schi or-
ganizate de domnul profesor Tocitu. Îşi aminteşte cu drag 
de schiorii fondişti săceleni, talentaţi şi ambiţioşi: Tudor 
Mihalache, Nelu Reinea, Aurel Oprescu (cel mai talentat 
dintre ei), dar şi de nea Ion Clinciu, cel care repara schiu-
rile deteriorate.
 Fotbalul l-a urmărit întreaga viaţă. Şi acum este la 

curent cu tot ce se întâmplă, ţine cu Steaua, dar este puţin 
dezamăgit de comportarea echipei în ultimul timp.
 Viaţa de fotbalist la “Izvorul” s-a împletit ani buni 
cu serviciul şi cu viaţa de familie. 
 Adolescentul Emil Petruţiu făcuse o şcoală de arte 
şi meserii la Aiud-Alba, unde îşi luase diploma de lăcătuş 
ajustor. Lucrase la fabrica de armament din Cugir, apoi 
la CFR Simeria, la reparat locomotive, dar acolo stătuse 
puţin, din cauza condiţiilor grele de muncă. Pe la începutul 
anilor 1940 are şansa de a veni la Braşov, în vizită la un 
frate care-şi satisfăcea stagiul militar aici. O cunoştinţă 
din Alba era acar la CFR şi îi înlesneşte angajarea la IAR. 
În 1942, din cauza bombardamentelor, IAR a trebuit să 
mute unele ateliere în alt loc pentru a-şi putea continua ac-
tivitatea. Aşa a început aventura săceleană a tânărului Emil 
Petruţiu. Pe locul actualei societăţi Electroprecizia era o 
torcătorie şi el a fost detaşat, împreună cu alţi colegi de 
muncă, să amenajeze aici o secţie pentru IAR. Sediul şi-l 
aveau în clădirea viitorului spital Colceag, acolo ţineau ma-

teriale şi documentaţii. 
Alţi colegi de la IAR 
fuseseră detaşaţi cu 
acelaşi scop la Tohan, 
dar pe el destinul l-a 
adus la Săcele. A stat 
aici vreo patru ani, în 
gazdă, undeva pe la 
poarta 2 de la Electro-
precizia. Curios este 
că pe aceeaşi stradă, 
la o sută de metri mai 
încolo, locuia cea care 
avea să-i devină soţie, 
dar să nu dăm timpul 
înainte pentru că încă 
nu venise momentul să 
se cunoască.
 Prin 1946-1947, 
s-au reunit vechii IAR-
işti şi au înfiinţat uzina 
“Tractorul”. Trecuseră 
de la fabricarea renu-
mitului avion IAR 80 la 

fabricarea de tractoare, şi ele performante, care concurau 
de la egal la egal cu cele ruseşti. La serviciu mergea pe 
atunci cu tramvaiul. Era drum lung pentru că trebuia să 
traverseze Grădina Domnească, apoi câmpul până la gară, 
ajungea cu trenuleţul la “Hidromecanica” şi de aici, tot pe 
câmp, până la “Tractorul”. Nu era singur pentru că mulţi 
săceleni făceau pe atunci naveta la Braşov, iar la uzina 
lui îi avea colegi pe nea Costică Ştefănescu, pe dl. Dia-
conescu, pe Gheorghe şi Tudor Mihalache. Ultimul a venit 
ulterior la “Electroprecizia”, dar el a rămas la sculăria din 
“Tractorul” 40 de ani, până în 1982, când s-a pensionat.
 “A trecut timpul, parcă a fost ieri...” încheie cu 
nostalgie interlocutorul meu. Timpul a trecut, dar cu fo-
los pentru că astăzi domnul Petruţiu poate să privească 
cu mândrie în urmă, cu sufletul împăcat că a trăit o viaţă 
frumoasă, bogată şi liniştită, fără compromisuri majore, 
respectat şi apreciat de cunoscuţi pentru bunătatea şi 
seninătatea privirii şi faptei sale.

Horia Bârsan

Dl. Petruțiu, primul din dreapta, în picioare, alături de coechpierii de la ”Izvorul”
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ISTORIA MOCANILOR SĂCELENI

650 DE ANI PENTRU APARIȚIA PRIMEI MONOGRAFII

Moto: „Biruit-au gîndul să mă apuc de această trudă, să scot lumii la vedere felul neamului...” (Miron Costin)

rice monografie este o lucrare de anvergură, minuțioasă 
și laborioasă, ce necesită o  documentare atentă și 
argumentată, dar mai ales necesită timp și efort substanțial 

în elaborarea ei.
 Tentative pentru a realiza monografia comunității săcelene 
au mai fost: dorința lui  George Moroianu de a închega o pleiadă 
de intelectuali săceleni care să elaboreze o monografie a  rămas 
neîmplinită; în 1935 un comitet de inițiativă format din Ovidiu Popo-
vici (președinte), Alexe-Stroe Militaru (secretar) și  Ion. D. Șeitan 
(casier) a deschis un alt drum și o listă. Profesorul  universitar dr. Gheo-
rghe Dragoș în autobiografia sa (vezi „Cu și despre Gheorghe Dragoș” 
ediție 2016,  îngrijită de Clara-Liliana Dragoș, pag.340-341) menționa: 
„un exemplar al acestei 
lucrări, Din  istoricul 
Săcelelor, pregătită și 
redactată de mine, se 
regăsește în manunscris la 
Consiliul Popular,  unde 
l-am predat acum trei ani, 
pe vremea cînd purta nu-
mele de Sfatul Popular... 
Atunci,  președintele I. 
Munteanu și secretarul 
Gh. Pandrea au făcut apel 
la mine să contribui și eu 
la munca  de pregătire a 
unei monografii a orașului 
Săcele...”. Mai apoi și mai 
aprope de noi, prin 2000, 
la  inițiativa Asociației 
„Izvorul”, profesorul
Andronic Moldovan a în-
cercat iarăși să coaguleze 
o  echipă. N-a fost să fie.
 La împlinirea a 650 de ani de atestare documentară a plaiu-
rilor săcelene, în anul de  grație 2016, a biruit gîndul unui autentic 
săcelean, cu mare drag de meleagurile strămoșești, să apară  prima 
monografie. D-l Horia Bârsan, ctitor al primei lucrări monografice 
intitulată sugestiv Săcele  1366 – 2016. Monografia unui oraș din 
Țara Bârsei. Interferențe culturale, pitoresc și conviețuire  pașnică.
 Lansarea oficială a fost în 29 noiembrie, în preziua Sf. Apos-
tol Andrei, ocrotitorul  României, în prezența unui numeros public, 
dornic de cultură. Lucrarea a fost prezentată de  specialiști: prof. univ. 
dr. Ioan Vlad, lector dr. univ. Corneliu Pintilescu și moderator prof. 
Radu Colț.  Domniile lor au punctat  obiectiv valoarea conținutului: 
cine și ce sînt săcelenii, importanța  trashumanței mocanilor, înteme-
ietori de sate dobrogene, rolul diversității culturale în care de veacuri  
coexistă pașnic români și maghiari sau importanța mobilității unor 
oieri deveniți în ținutul Dobrogei  agricultori, bogați proprietari de 
pămînturi, adevărați fermieri. Editorul cărții, pr. Costin Butnar, de 
la  Editura Suflet Transilvan,  alături de pr. Raul Șerban și pr. Petre 
Drăgan au evidențiat rolul spiritual al mocanilor, ctitori de  biserici și 
păstrători neîntinați ai ortodoxiei tradiționale, cu care ne-a încreștinat 
apostolul Andrei cu  aproape 2000 de ani în urmă.
 Dar cea mai adecvată prezentare a cărții sale de suflet a 
făcut-o autorul însuși, prin  dezvăluirea unor secrete din bucătăria 
internă. În urmă cu mai bine de 20 de ani, ing. Octavian Taraș,  mem-
bru fondator al noii asociații „Izvorul” l-a cooptat în redacția revistei 

„Plaiuri săcelene”.  Treptat, d-l Horia Bârsan a devenit pilonul funda-
mental al revistei pe care o păstorește cu vrednicie  și astăzi. Ca redac-
tor a avut acces la istoria și tradițiile locului, descoperind „cîtă bogăție 
spirituală și  ce zestre fabuloasă” există în trecutul săcelenilor. Pornind 
de la aceste resorturi, ideea unei  monografii a devenit o necesitate 
culturală. Sursele utilizate au fost diverse: activitatea publicistică a  
lui Victor Tudoran, schița monografică a istoricului Bogdan Popovici, 
lucrările preoților Victor Marin  din Baciu și Daniel Purcăroiu din 
Turcheș. Lucrări bune, dar cu unele părți scrise „mai mult din  senti-
ment, decît din document” crede pe drept cuvînt Horia Bârsan. Lor 
li s-au adăugat și altele:  articolele d-nei Florica Lupu despre nunta 
mocănească, dar mai ales pertinentele studii ale d-lui  Ștefan Casapu 

despre istoria bisericilor 
ortodoxe săcelene, pre-
cum și recenta lucrarea 
coordonată de  d-l Radu 
Colț despre multiculturali-
tate și interculturalitate la 
Săcele.
 Structura așezată și 
logică a cărții dezvăluie 
profesiunea științifică, de 
inginer, a d-lui  Horia Bâr-
san. Există o minuțiozitate 
deontologică, o limpezime 
a exprimării și o cursivita-
te a ideilor  prezentate cro-
nologic, care transformă 
monografia într-o lectură 
incitantă și plăcută, 
accesibilă  oricărui iubitor 
de Săcele. Temeinicia și 
obiectivitatea monografiei 
este susținută de numeroa-

sele trimiteri la  studii, articole sau lucrări ample. Există o recoman-
dare elogioasă a d-lui academician Alexandru  Surdu și o prefață 
obiectivă a d-lui Corneliu Pintilescu, doctor în științe sociale. Apoi 
structura cărții  curge firesc, de la așezarea geografică și istoria me-
legurilor, trecînd prin etnografie, biserică, școală,  cultură, economie, 
pînă la contemporaneitate. Nici un aspect esențial nu este eludat.
 De menționat că o asemenea lucrare cu multe imagini, foto-
grafii de epocă în  condiții calitative foarte bune, necesită costuri 
substanțiale pentru tipărire. De data aceasta, în noua formulă, Primăria 
și Consiliul local au sprijinit un act de cultură definitoriu.
 Monografia scrisă de d-l Horia Bârsan este un omagiu adus 
Săcelelui și săcelenilor, o  recunoaștere a valorilor acestor meleaguri 
unde există urme preistorice încă din Neanderthal. Este  o amprentă 
definitorie, ca o piatră de temelie pentru toate lucrările ulterioare. 
Desigur, cum  mărturisea autorul însuși, nu este exhaustivă, dar nici 
nu putea în doar cele 400 de pagini. Ar fi de  datoria săcelenilor cu 
drag de Săcele să epuizeze în detaliu vreun capitol prin cercetări ex-
hauriente,  alcătuind o monografie de sine stătătoare numai despre 
învățămînt, cultură sau bisericile săcelene   Așa cum preciza criticul 
și scriitorul Umberto Eco, orice creație este „o operă deschisă” atît  
interpretărilor, cît și, în cazul în speță, completărilor.

Prof. Nicolae Munteanu
Foto: Dorel Cerbu

O
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PREOCUPĂRI SĂCELENE PENTRU CUNOAȘTEREA TRECUTULUI

ISTORIA MONOGRAFIEI MUNICIPIULUI SĂCELE

n sfârşit a văzut lumina tiparului mult aşteptata monografie 
a municipiului Săcele. Autorul este un săcelean din Satu-
lung, prietenul nostru, domnul inginer Horia Bârsan. Titul 

lucrării este „Săcele 1366-2016”, iar subtitlul „Monografia unui 
oraş din Ţara Bârsei. Interferenţe culturale, pitoresc şi convieţuire 
paşnică”. Monografia a apărut la editura Suflet Transilvan în anul 
2016. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului 
Săcele.
 În ziua de 13 februarie 1936 profesorul universitar George 
Moroianu a adresat o scrisoare redacţiei revistei „Plaiuri Săcelene”. 
Scrisoarea a fost publicată la rubrica „Tribuna publică” în numărul 2 
din 1936 şi se referă la o polemică privind pictura bisericii „Naşterea 
Sf. Ioan Botezătorul” din Turcheş executată de pictorul Keber pe 
cheltuiala cunoscutului negustor săcelean Bucur Bunescu stabilit 
la Bucureşti. La sfârşitul scrisorii aflăm că imediat după terminarea 
studiilor, pe la anul 1900, George Moroianu a încercat să strângă 
bani pentru publicarea monografiei „Săcelelor noastre”. Iată cuvin-
tele autorului: „Înainte de asta cu vreo treizeci şi cinci de ani şi mai 
bine, după ce mă întorsesem de la studii din străinătate, am vorbit cu 
mai mulţi săceleni bogaţi, stabiliţi dincolo în Ţară ca mari propri-
etari, arendaşi, comersanţi şi rentieri prin Bucureşti, Brăila, Galaţi, 
Buzău, Ploieşti, Constanţa etc, ca să adunăm mână de la mână spre 
a constitui un fond de o sută până la o sută cincizeci de mii de lei, 
pe care să-l depunem la Academia Română sau la Banca Naţională 
(căci asemenea fonduri trebuiesc păstrate şi administrate cu cea 
mai mare grije), în vederea publicării acelei aşa de mult şi de multă 
vreme dorite monografii a Săcelelor noastre. O asemenea lucrare 
cere munca stăruitoare a câtorva oameni competenţi, precum şi sa-
crificii însemnate, căci cei care se vor apuca s-o facă au nevoie de 
bani pentru cercetarea arhivelor şi pentru tipărirea lucrării. Dar toţi 
la câţi m-am adresat numai au promis, dar nimeni nu şi-a deschis 
punga să-şi verse ce-a promis. Şi nimic nu s-a ales de tot acest gând 
bun. Iată de ce ziceam, că trebuie să ne bucurăm, când vedem într-o 
epocă de desgustător materialism şi de egoism feroce ca cea de azi, 
că se mai găsesc şi oameni inimoşi ca Dl. Bunescu, gata să jertfească 
din averea lor pentru a face şi altora câte o bucurie.” Din această 
scrisoare reiese că la începutul secolului XX profesorul George Mo-
roianu a considerat că această lucrare trebuie elaborată de specialişti, 
iar aceştia trebuiau plătiţi. N-ar fi exclus să fi discutat şi cu alţi intelec-
tuali din Săcele, din moment ce vorbeşte despre mult dorita mono-
grafie. Lipsa banilor a împiedicat însă materializarea acestui proiect.
 Primele articole despre mocanii săceleni apar în revistele 
„Transilvania” (1876) şi „Columna lui Traian” (Nicolae Densuşeanu, 
1877). A urmat apoi în anul 1895 tipărirea la Braşov a „Monografiei 
comunei bisericesci române gr. or. din Bacifalu (Săcele). Protopres-
biteratul  Braşovului” scrisă de părintele paroh Toma Frateşiu.
 În perioada interbelică apariţia revistelor „Viaţa Săceleană” 
(01.01.1930 - 31.05.1932) şi „Plaiuri Săcelene” (01.01.1934 - 
31.07.1940) a făcut posibilă publicarea a numeroase articole despre 
istoria, obiceiurile şi ocupaţiile mocanilor săceleni. Printe autorii 
acestor articole trebuie menţionaţi în primul rând Al. Stroie-Mili-
taru, Romulus Cârnu, Ion I. Ghelase, Elena Moroianu, Gheorghe 
Brânduş, Ionel Despan, George Vâlsan, Aurel A. Mureşianu, George 
Moroianu, Victor Jinga, Gheorghe Dragoş, Nicolae G. V. Gologan 
şi nu în ultimul rând Victor Tudoran. Ing. Gheorghe Brânduş a pub-
licat în revista „Ţara Bârsei” articolul despre „Drama mocanilor 
săceleni”(1937). George Moroianu publică la Fundaţia Culturală 
Regală „Principele Carol” în colecţia „Cartea satului” cunoscuta sa 
lucrare memorialistică „Chipuri din Săcele” (1938) care a luat pre-
miul Academiei Române. În anul 1944 a văzut lumina tiparului la 

Bucureşti studiul lui Ion I. Ghelase intitulat „Mocanii - Importanţa şi 
evoluţia lor socio-economică în România”.
 Printre primele şi cele mai cunoscute lucrări apărute în limba 
maghiară trebuie să menţionăm în primul rând „Cronica ungurilor 
din Ţara Bârsei” scrisă de pastorul evanghelic Szeli József din Satu-
lung, în anul 1763, apoi apariţia la Budapesta, în anul 1873, a volu-
mului VI din „Descrierea pământului secuiesc” a lui Orbán Balázs. 
Numeroşi alţi cercetători unguri au scris despre originea ceangăilor 
şi stabilirea lor în satele săcelene, atât în secolul al XIX-lea (Kállay 
Ferenc 1829, Újfalvi Sándor 1842, Jerney János 1851, Kriza János 
1863, Gyárfás István 1873, Nagy Géza 1891), cât şi în prima jumătate 
a secolului al XX-lea (Kolumbán Lajos 1903, Horger Antal 1905, Er-
délyi Lajos 1908, Szilády Zoltán 1936, Kiss Béla 1938, Endes Miklós 
1938, Mikecs László 1941 şi Árvay József 1943).
 Dialectologul finlandez Wichmann Yrjö a venit în Satu-
lung în anul 1907 şi s-a dedicat studiului dialectului ceangăilor din 
Satulung din regiunea Hétfalu (Şapte Sate). Lucrarea lui Wichmann 
„Dicţionar al dialectului maghiar nord-ceangăiesc din Moldova şi 
al dialectului ceangăiesc din Hétfalu [Şapte Sate]” a fost publicată 
postum în anul 1936 cu explicaţii în limba germană.
 În perioada regimului comunist trebuie să semnalăm articolul 
lui Bakó Géza „Contribuţii la problema originii ceangăilor” (1962), 
studiul lui Gheorghe Dragoş „Istoricul Săcelelor” (manuscris 1968, 
tipărit de nepoata Clara-Liliana Dragoş în „Cu şi despre Gheorghe 
Dragoş”, 1998, reeditat în 2006 şi 2014), cartea lui Victor Tudoran 
„Datini şi obiceiuri ale Mocanilor Săceleni” (lucrare terminată în 
1968, dar tipărită de Asociaţia Izvorul în 2005), şi articolul lui Liviu 
Marcu „Vechi obiceiuri juridice în subzona Săcele. A doua jumătate a 
secolului XIX - prima jumătate a secolului XX” (Cumidava V, 1971). 
Articolul lui Liviu Marcu a scăpat atenţiei cercetătorilor din secolul 
XXI. Aici trebuie să subliniez faptul că Liviu Marcu prezintă atât 
obiceiurile mocanilor, cât şi ale ceangăilor şi romilor într-un studiu 
remarcabil bazat pe cercetare de teren şi documentare. Cercetare de 
teren au mai făcut în Săcele Orbán Balázs (1873) şi Elena Moroianu 
(Grai şi Suflet IV, 1929/1930, articol republicat în Viaţa Săceleană nr 
8/1930 şI nr 1-2/1931) care de altfel sunt şi citaţi de Liviu Marcu. 
 Este de semnalat faptul că în această perioadă două lucrări 
aparţinând lui Gernot Nussbächer (1972) şi Victor Marin (1977) pri-
vind istoria Săcelelor au rămas în manuscris. 
 Pe vremea liceului, pe la sfârşitul anilor ’60, un coleg, Mihail 
Stoica, mi-a spus că a aflat de la fostul nostru profesor de limba rusă 
de la Şcoala generală nr. 6 din Cernatu, Ilie Cujbă, că acesta are de 
gând să elaborareze o monografie privind oraşul nostru natal. Eu per-
sonal am aşteptat cu nerăbdare apariţia acestei monografii. 
 După stalinismul dur al lui Gheorghiu-Dej regimul mai lib-
eral de la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70 a fost o etapă de 
efervescenţă creatoare care a permis intelectualilor săceleni să viseze 
din nou la elaborarea unor lucrări privind istoricul satelor săcelene, 
deci la mult aşteptata monografie. Unii chiar au reuşit să elaboreze 
manuscrisele mai sus menţionate. Sfârşitul perioadei mai liberale a lui 
Ceauşescu le-a spulberat însă iluziile.
 După revoluţia din decembrie 1989 ne-am recâştigat liber-
tatea şi toate barierele ideologice au dispărut. Astfel au fost puse bazele 
unei noi etape de efervescenţă creatoare în cercetarea istoriei oraşului 
Săcele. Hochbauer Gyula, Veres Melinda şi Farkas Attila au publicat 
o carte despre şcolile ungureşti din Şapte Sate („Şcoli ungureşti în 
curbura Carpaţilor”, 1992, în limba maghiară), Binder Pál a publicat 
„Istoria parohiilor şi şcolilor evanghelice maghiare din Transilvania 
1542 – 1860” (în limba maghiară cu un rezumat în limba română, 
1993), iar Florin Salvan „Viaţa satelor din Ţara Bârsei în evul mediu
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 - secolele XIII-XVII” (1996) şi „Civilizaţie şi continuitate românească 
în Ţara Bârsei” (în colaborare cu Florea Costea, 1999). Binder Pál şi 
Florin Salvan au făcut referiri substanţiale la satele săcelene.
 Am început şi eu să mă documentez şi am fost profund 
dezamăgit când am constatat că fostul meu profesor, regretatul Ilie 
Cujbă, a redactat doar „Monografia şcolii generale nr. 4 din oraşul 
Săcele, jud Braşov” (manuscris, 1981). În acel moment m-am 
hotărât să elaborez un capitol important dintr-o viitoare monografie 
şi anume istoria mocanilor săceleni. Deoarece am constatat că isto-
ria românilor din satele săcelene se confundă cu istoria Bisericii lor 
ortodoxe am hotărât să denumesc lucrarea mea „Istoria bisericilor 
ortodoxe române din Săcele Braşov”. Din motive de sănătate a tre-
buit să întrerup continuarea studiului meu şi astfel am publicat primul 
volum în anul 2000, deşi îmi era foarte clar că materialul existent tre-
buia îmbunătăţit. Numai după 14 ani am reuşit să fac completările şi 
rectificările de rigoare pe care mi le-am propus prin articolele publi-
cate în revista „Plaiuri Săcelene” în perioada anilor 2014 - 2016.
 În anul 2001, la solicitarea Asociaţiei Izvorul, istoricul 
braşovean Bogdan - Florin Popovici scrie o scurtă schiţă de istorie a 
Săcelelor care se încheie în mod inexplicabil la sfârşitul secolului al 
XVII - lea, adică tocmai în momentul în care în arhive încep să apară 
din ce în ce mai multe documente despre mocanii săceleni. Aceasta 
a rămas în parte în manuscris, iar o altă parte a fost completată cu 
evoluţia etnică a satelor în secolele XVIII şi XIX şi a fost publicată în 
revista „Cumidava” în anul 2002. Tot în anul 2002 profesorul Liviu 
Dârjan a publicat studiul intitulat „Publicistica la Săcele”. În anii 
următori etnografa şi jurnalista ardeleancă Veres Emese Gyöngyvér 
a publict în Ungaria trei cărţi (2002, 2005 şi 2008) despre obiceiu-
rile, cultura, sărbătorile şi religia ceangăilor din Ţara Bârsei şi despre 
calvarul lor cu ocazia refugierii din anul 1916 când România a de-
clarat război Austro-Ungariei. Profesorii săceleni Hochbauer Gyula 
şi Kovács Lehel István au publicat în anul 2004 lucrarea în limba 
maghiară intitulată „Sub patronajul spiritual al Sfântului Mihail. Is-
toria parohiei romano-catolice din Turcheş, Săcele”. Lectorul uni-
versitar dr. Kovács Lehel István (singur sau în colaborare cu alţii) a 
mai publicat în limba maghiară alte 10 cărţi şi un număr impresio-
nant de articole despre ceangăi, istoria lor, dialectul lor, şcolile lor, 
parohia evanghelică din Baciu, personalităţi locale, turism, mediu 
etc. Profesorul Nagy János din Satulung a publicat trei lucrări: „Is-
toria satelor săcelene între secolele X-XX” (ediţie bilingvă, 2006), 
„Pastori şi dascăli în jocurile Siguranţei şi ale Securităţii” (în limba 
maghiară, 2009) şi „Ghidul turistic al zonei Săcele” (coautor prof. 
Miklós Levente, ediţie trilingvă, 2011), plus numeroase articole, iar 
ulterior profesorul Victor Carpin a publicat tot trei cărţi: „Săcelele de 
până mai ieri” (2009), „Săcele aşezare milenară” (2011) şi „Săcele 
mari cărturari” (coautor Ştefan Munteanu, 2014). În fine colectivul 
format din Radu Colţ, Emilia Stoian şi Hochbauer Gyula a publicat în 
cadrul proiectului „Festival interetnic 7 Sate” o lucrare despre istoria, 
ocupaţia, portul, obiceiurile, sărbătorile şi interferenţele culturale ale 
mocanilor, ceangăilor şi romilor intitulată „Multiculturalitate şi inter-
culturalitate în cele 7 Sate Săcelene” (2013).
 Imediat după publicarea cărţii mele privind istoria biseri-
cilor ortodoxe, în cadrul Asociaţiei Izvorul s-a declanşat o atmosferă 
de efervescenţă intelectuală într-un climat de emulaţie deosebită în 
rândurile mai multor membri (Ninel Eftimie, Andronic Moldovan, 
Horia Bârsan, Dan Zamfir, Octavian Taraş, Milu Alexandrescu, sub-
semnatul, etc.) în vederea elaborării unei monografii a Săcelelor. Re-
gretatul profesor Andronic Moldovan a alcătuit cuprinsul viitoarei 
monografii. La sugestia dumnealui am luat legătura cu profesorul de 
istorie Nagy János pentru a contribui la capitolul referitor la istoria 
ceangăilor săceleni. Domnul Ninel Eftimie l-a contactat pe istoricul 
braşovean Bogdan - Florin Popovici care a şi elaborat schiţa istorică 
mai sus pomenită. În replică la această schiţă istorică eu am scris 
articolul „De ce nu sunt menţionaţi mocanii săceleni în socotelile 

castelanilor Branului din arhiva Braşovului în secolul XVI” publicat 
în revista „Plaiuri Săcelene” trimestrul I din 2002. Îmi aduc aminte 
că ne-am întâlnit de mai multe ori la domnul Ninel Eftimie acasă, 
inclusiv cu domnul Bogdan - Florin Popovici. Din acel moment din 
cauza problemelor de sănătate, eu am dispărut complet din peisaj vreo 
zece ani. După anul 2012, după ce mi-am revenit cât de cât, am aflat 
că domnul Horia Bârsan a luat problema monografiei pe cont propriu 
şi a reuşit să o ducă la bun sfârşit. Am citit cu deosebit interes o primă 
variantă în format digital. A urmat un schimb epistolar pe această 
temă după care domnul Horia Bârsan m-a rugat să scriu un articol 
despre originea mocanilor, ceea ce am şi făcut şi astfel am publicat 
articolul „Originea sud-dunăreană a mocanilor săceleni” în „Plaiuri 
Săcelene” trimestrul II din 2014. Ediţia finală a monografiei a apărut 
în anul 2016, adică la 650 de ani de la prima menţiune documentară a 
satelor săcelene.
 Monografia „Săcele 1366-2016” beneficiază de o recoman-
dare din partea domnului academician Alexandru Surdu, un cunoscut 
prieten al săcelenilor, şi de o prefaţă scrisă de un istoric săcelean, dom-
nul Corneliu Pintilescu, lector universitar dr. la Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu, Facultatea de Știinţe Socio-Umane, Depatamentul de 
Istorie şi Patrimoniu. Deşi tânăr, are numai 35 de ani, domnul profe-
sor dr. Corneliu Pintilescu a publicat două volume individuale „Pro-
cesul <<Biserica Neagră>> - 1959” (2008) şi „Justiţie militară şi 
represiune politică în România comunistă 1948-1956. Studiu de caz: 
activitatea Tribunalului Militar Cluj” (2012), numeroase articole în 
reviste internaţionale de prestigiu indexate Thomson Reuters (ISI) şi 
BDI (baze de date internaţionale) şi numeroase studii în volume co-
lective publicate la edituri de prestigiu internaţional. O revistă cotată 
ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică 
factorul de impact (raportul dintre numărul de citări de către alţi autori 
ale articolelor şi numărul de articole publicate pe o perioadă de timp) 
care stabileşte valoarea publicaţiilor ştiinţifice. Istoricul săcelean este 
specializat în următoarele teme de cercetare: politici represive ale 
regimului comunist în România; minorităţi naţionale şi religioase în 
România secolului XX; Securitatea şi opoziţia faţă de regimul comu-
nist din România; politici ale memoriei în Europa de Est în perioada 
post-comunistă; justiţie, legislaţie şi transformări sociale în România 
comunistă.
 Domnul academician Alexandru Surdu a subliniat că moca-
nii săceleni transhumanţi au fost păstrătorii obiceiurilor strămoşeşti, ai 
limbii, ai religiei în care s-au născut, identice cu cele ale românilor din 
Şcheii Braşovului, ceea se datorează originii lor comune. Românii din 
satele săcelene „au dat culturii naţionale o pleiadă de intelectuali de 
cea mai bună formaţie, academicieni şi profesori universitari, rectori 
de instituţii de învăţământ superior, oameni de artă reprezentativi, dar 
şi politicieni serioşi.” Pentru cele trei naţii conlocuitoare din Săcele, 
români, maghiari sau romi, cu rare excepţii, caracteristice au fost uni-
tatea şi ţelul comun pentru prosperitatea fiecăruia.
 Domnul dr. Corneliu Pintilescu a remarcat că monogra-
fia scrisă de domnul Horia Bârsan apare la momentul potrivit în 
care comunitatea săceleană îşi caută propria identitate. „În ultima 
jumătate de secol, oraşul a trecut printr-un proces rapid de industri-
alizare şi urbanizare, urmat de o criză socială produsă de tranziţia 
spre economia de piaţă. Această carte va contribui cu siguranţă la 
redefinirea identităţii colective după o epocă caracterizată de mari 
transformări.” Urmează o scurtă prezentare a capitolelor cărţii pentru 
a trezi interesul cititorilor. Concluzionând domnul profesor susţine că 
„lucrarea domnului Bârsan este o istorie a conlocuirii între grupuri 
etnice şi religioase diferite care, deşi au cunoscut de-a lungul istoriei 
şi momente  de tesiune, au convieţuit în mod paşnic, îmbogâţindu-se 
cultural unul pe altul” şi ca atare textul monografiei este „şi o pledoa-
rie pentru toleranţă”.
 Lansarea cărţii domnului Horia Bârsan „Săcele 1366-2016. 
Monografia unui oraş din Ţara Bârsei. Interferenţe culturale, pitoresc
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şi convieţuire paşnică” a avut loc sub semnul celor 650 de ani de 
atestare documentară a Săcelelor, în data de 29 noiembrie 2016, orele 
17, la Sala Festivă a Liceului Tehnologic Victor Jinga din Săcele în 
prezenţa unui numeros public. Conducerea Asociaţiei Izvorul s-a 
ocupat de organizarea evenimentului şi totul a ieşit impecabil. Apor-
tul domnului Ninel Eftimie, deşi nu mai are nici o funcţie în cadrul 
Asociaţiei Izvorul, a ieşit din nou în evidenţă. Invitaţii domnului 
profesor Radu Colţ, gazda evenimentului, au fost ing. Horia Bârsan 
(autorul monografiei), lector univ. dr. Corneliu Pintilescu şi profesor 
univ. dr. Ioan Vlad. În asistenţă am remarcat prezenţa actualului pri-
mar (ing. Virgil Popa) şi a fostului primar (ec. Radu Florea Nistor). De 
asemenea, am fost onoraţi de prezenţa profesorilor noştri de la fostul 
Liceu de Cultură Generală Săcele (actualul Liceu George Moroianu), 
secţia reală, domnişoara Florica Lupu şi domnul Mihail Mircea, pro-
fesori de excepţie care au ridicat standardele acestui liceu la sfârşitul 
anilor ’60 şi la începutul anilor ‘70 la cel mai înalt nivel. Nu este de 
mirare că în acea perioadă cei mai buni elevi urmau liceul la Săcele 
şi nu la Braşov. Vivat academia! Vivat professores! (Trăiască şcoala! 
Trăiască profesorii!) Ne inclinăm cu mult respect în faţa profesorilor 
care ne-au format. Nu întâmplător domnul Horia Bârsan şi-a dedicat 
monografia părinţilor, care au fost dascăli, şi tuturor cadrelor didactice 
care au sădit în inimile elevilor săceleni dragostea „faţă de istoria 
bogată în învăţăminte a acestor minunate locuri”.
 În cuvântul său domnul lector univ. dr. Corneliu Pintilescu a 
evidenţiat că ocupaţia şi aşezarea mocanilor la întretăierea mai multor 
drumuri care traversează Carpaţii au favorizat într-o primă etapă mo-
bilitatea prin transhumanţă, iar ulterior comerţul, aspecte definitorii 
care au marcat viaţa oamenilor locului. De aceea satele săcelene au 
fost o sursă de populaţie pentru Dobrogea. Acolo săcelenii au înfiinţat 
comunităţi bogate şi au dezvoltat o agricultură modernă. Cazul gen-
eralului Pomuţ a cărui familie se trage de aici şi care se stabileşte 
în SUA, unde se afirmă în timpul războiului civil, este edificator 
în privinţa acestei inclinaţii către descoperirea unor noi orizonturi. 
Transhumanţa a însemnat libertate de mişcare, cunoaşterea unor noi 
culturi şi înclinaţie spre activităţi comerciale. Aceste elemente au con-
dus înspre o cultură a muncii, a proprietăţii şi a acumulării de avere. 
Astfel familiile de mocani au început încă din secolul XIX să valo-
rizeze educaţia şi să investească în viitorul copiilor. Odată cu limi-
tarea transhumanţei şi reorientarea către comerţ a apărut necesitatea 
educaţiei. Astfel se explică faptul că mocanii au dat ţării numeroşi in-
telectuali şi oameni politici de vază. Dezvoltarea Braşovului ca centru 
industrial a condus la construirea căii ferate uşoare care a fost un sim-
bol al comunităţii. Navetismul a însemnat dezvoltarea mentalităţilor 
urbane. Domnul profesor a subliniat de asemenea prezentarea în 
monografie a unor elemente cheie ale identităţii săcelene, sărbătorile 
locale, portul, obiceiurile importante ale vieţii cotidiene ca botezul 
sau căsătoria şi mai ales patrimoniul cultural reprezentat de bisericile 
ortodoxe, dar şi pe cele ale comunităţii maghiare ceea ce a imprimat 
oraşului o anume diversitate culturală. Dar arhitectura şi patrimoniul 
interior al acestor lăcaşe de cult ilustrează faptul că oraşul este un 
spaţiu al interferenţelor culturale. Bisericile ortodoxe, spre exemplu,  
îmbină elemetele arhitectonice de influenţă barocă occidentală cu cele 
ale tradiţiei bizantine. Domnul dr. Corneliu 
Pintilescu a concluzionat că monografia este 
din mai multe pucte de vedere o reuşită, fiind 
nu numai o sinteză a ceea ce s-a scris până 
astăzi, dar oferă o imagine coerentă asupra 
trecutului şi prezentului care în mod sigur va 
contribui la redefinirea identităţii oraşului.
 Domnul prof. Radu Colţ a constatat 
că mobilitatea, care a fost caracteristică atât 
mocanilor, cât şi cărăuşilor ceangăi, este o 
cerinţă esenţială a revoluţiei tehnologice din 
zilele noastre.  

 Domnul profesor universitar dr. Ioan Vlad a declarat că este 
săcelean prin adopţie datorită preocupărilor sale privind istoria, cul-
tura şi lupta naţională a românilor. Domnia sa a pus în evidenţă o 
paralelă inedită între localitatea sa natală Lupşa din Munţii Apuseni 
şi satele săcelene, ambele fiind atestate documentar pentru prima dată 
în anul 1366. Profesorul universitar Ilie Minea, născut în Turcheş, a 
fost primul istoric care a studiat primele documente şi este considerat 
naşul comunei Lupşa, care în anul 1366 a fost un voievodat românesc. 
Domnul Ioan Vlad a editat în patru volume o antologie monografică 
a comunei Lupşa, fiind gata de tipar încă două volume. Dar ca orice 
antologie nu este unitară, având mai mulţi autori. În schimb a con-
statat că monografia domnului Horia Bârsan este unitară şi exactă, 
exactitatea fiind un atribut al inginerilor. Domnul profesor a pus ac-
centul pe nobleţea mocanilor săceleni la care păstoritul a fost o afacere 
şi nu un oierit de supraviţuire ca în Apuseni. Un alt element nobiliar 
este costumul popular al mocancelor care seamănă cu îmbrăcămintea 
împărăteselor bizantine. Ctitoriile mănăstireşti şi şcolare ale săcelenilor 
sunt considerate tot de esenţă nobiliară. De asemenea a remarcat şi a 
subliniat dimensiunea naţională a transhumanţei mocanilor care au fa-
vorizat legăturile interromâneşti, mocanii fiind făuritorii avant la lettre 
ai României Mari.
 Autorul, domnul ing. Horia Bârsan, a mulţumit în primul rând 
domnişoarei Florica Lupu, care i-a fost profesoară în timpul liceului, 
dar şi tuturor celor care l-au ajutat într-un fel sau altul la elaborarea 
monografiei, după care ne-a dezvăluit căteva amănunte legate de 
„bucătăria” elaborării mult aşteptatei lucrări, începând de acum 20 de 
ani când a fost solicitat de regretatul ing. Octavian Taraş să facă parte 
din redacţia revistei „Plaiuri Săcelene”. Fiind mocan pe linie maternă 
a dorit să redea şi să lase urmaşilor bogăţia spirituală a mocanilor. 
A subliniat că apariţia monografiei reprezintă un moment special al 
vieţii sale şi constituie rodul pasiunii sale pentru istoria meleagurilor 
natale. Deoarece tinerii de azi nu mai sunt atraşi de biblioteci a dorit ca 
monografia să fie o sursă de informare pentru internauţi. Monografia 
este, în accepţiune sa, un omagiu adus săcelenilor, cu accentul pus pe 
toleranţa faţă de cel de lângă tine. 
 Din rândul asistenţei au mai luat cuvântul şi au adresat cuvinte 
elogioase părintele Costin Butnar (editorul monografiei), părintele 
Petru Drăgan (autorul monografiei „Purcăreni, şase secole de 
existenţă ortodoxă”, 1994), părintele Raul-Valer Şerban (preşedintele 
Despărţământului ASTRA „Fraţii Popeea” din Săcele), prof. Elena 
Bulat şi prof. Anca Barbu.
 Părintele Raul-Valer Şerban a prezentat un document în 
original din anul 1935 privind comitetul fondului pentru monografia 
Săcelelor - Braşov format din Ovidiu Popovici (preşedinte), Alexe 
Stroie-Militaru (secretar) şi Ion D. Şeitan (casier). Din păcate şi 
această iniţiativă a avut aceeaşi soartă ca şi încercarea lui George Mo-
roianu de la începutul secolului XX.    
 A urmat un reuşit program de dansuri populare mocăneşti 
susţinut de Ansamblul Folcloric ASTRA din Săcele sub conducerea 
maestrului coregraf Gheorghe Debu.
 După aceea toţi participanţii au primit câte un exemplar 
gratuit din monografie, au ciocnit câte o cupă de şampanie şi au fost 

serviţi cu delicioase prăjituri, spre regretul 
domnului prof. Radu Colţ care se aştepta la 
nişte plăcinte mocăneşti. Autorul a acordat 
autografe celor prezenţi.
 În concluzie trebuie să reţinem că 
această monografie, „Săcele 1366-2016”, 
este cea mai completă sinteză despre moca-
nii săceleni, ceea ce dovedeşte o profundă 
cunoaştere din partea autorului a istoriei 
acestora. 

Ştefan Casapu
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI

ASTRA CONTINUĂ ORGANIZAREA FESTIVALULUI
DATINILOR DE CRĂCIUN

espărţământul ASTRA-”Fraţii Popeea” din 
Săcele a continuat şi în acest an frumoasa 
tradiţie a organizării Festivalului Datinilor de 

Crăciun, manifestare culturală de anvergură care a adus, 
aici la Săcele, de-a lungul timpului, formaţii artistice de 
mare valoare, reprezentative pentru zonele din care pro-
veneau, alături de formaţii săcelene, la fel de valoroase 
prin repertoriul şi calitatea interpretativă.
 Anul acesta, Festivalul Datinilor de Crăciun 
s-a desfăşurat în data de 18 
decembrie şi a reunit, pe scena 
sălii festive a liceului Victor 
Jinga, grupuri de colindători şi 
formaţii de dansuri populare, 
păstrători ai tradiţiilor noastre 
străvechi. El a fost organizat de 
acelaşi despărţământ ASTRA 
săcelean, cu sprijinul Primăriei 
Săcele.
 Iubitori de cultură şi 
artă, săcelenii au umplut până 
la refuz sala de spectacole, 
răsplătindu-i cu numeroase aplauze pe cei care au evoluat pe scenă 
cu talent şi dăruire: Corul bisericii Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, din 
Turcheş, Corul bisericii Adormirea Maicii Domnului, din Turcheş, 

Corul bisericii Sf. Arhangheli, 
din Satulung, Corul Excelsior, 
de la liceul George Moroianu, 
rapsodul popular George Echim, 
Ansamblul de dansuri populare 
Ducşoara, din Purcăreni, An-
samblul Junii Săceleni, Ansam-
blul de dansuri populare Ecoul 
Ciucaşului, din Tărlungeni, An-
samblul de dansuri populare As-
tra Mică, din Săcele şi Ansam-
blul de dansuri populare Astra 

Mare, tot din Săcele.
 Au fost momente frumoase în care acordurile colin-
delor s-au împletit cu cele ale melodiilor populare, creând 
o atmosferă frumoasă, de sărbătoare.
 Trebuie să mai menţionăm că, la intrarea în sală, 
spectatorii au putut admira o frumoasă expoziţie cu vân-
zare cu obiecte realizate manual de un grup inimos de fe-
mei săcelene. Pe de o parte, această expoziţie aminteşte 
de tradiţia doamnelor şi domnişoarelor de aici de a se 
organiza şi a desfăşura asemenea acţiuni caritabile, iar pe 

de altă parte sumele realizate din vânzarea obiectelor expuse au fost 
direcţionate către cauze umanitare.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

D

VIAȚĂ CULTURALĂ SĂCELEANĂ AZI

JUNII SĂCELENI, PĂSTRĂTORI DE TRADIȚII

laiurile săcelene au fost binecuvîntate cu oameni ce mare 
drag au avut pentru   meleagurile strămoșești. Oameni care 
au știut să folosească talanții primiți în dar, ca propensiune   
nativă, înmulțindu-i prin dăruire.

 Dacă privim doar retrospectiv, putem deveni ușor paseiști, 
alunecînd pe  panta idealizării  trecutului sătucelelor mocănești. 
Desigur, au fost somități puternice, academicieni, profesori univer-
sitari de renume sau  mocani cu dare de mînă, care au ridicat bise-
rici pe cheltuiala lor. Intelectualii poate că au avut avantajul  specific 
pașoptiștilor: proveneau din familii înstărite, au studiat în străinătate, 
erau puțini specialiști în  secolul al XIX-lea sau început de secol XX. 
Ne mîndrim pe drept cuvînt cu ei: frații Popeea, frații  Lapedatu, 
George  Moroianu, Gheorghe Dragoș, Victor Jinga etc.
 Plaiurile săcelene sînt binecuvîntate cu oameni de autentică 
valoare, continuatori ai  
înaintașilor iluștri. Mai aproape 
de noi, publicistul Victor Tudo-
ran, scriitorul și actorul Darie 
Magheru  sau arhitecul Dan 
Median sînt doar cîteva exem-
ple  care au lăsat urme definito-
rii prin ceea ce au făcut.
 Dacă ne uităm prin-
tre noi, încă mai găsim săceleni 
valoroși: preoți, profesori  uni-
versitari, doctori, ingineri sau 
de alte profesii. Oameni respon-
sabili și conștienți care știu să  
sădească semințe roditoare și 

care vor lăsa o amprentă benefică pe  aceste meleguri în numele unei  
tradiții valoroase.
 Folclorul este un domeniu care promovează tradiția și valoa-
rea. Frumusețea  folclorului  ne merge la inimă, pentru că are rădăcini 
profunde, legate ontologic de  existența noastră ca popor, ca  neam 
creștin.
 Ansamblul folcloric „Astra” și maestrul coregraf Debu 
Gheorghe de ani buni sînt un  exemplu de bună practică. Aduce 
numeroase premii și formează dansatori la nivel  profesionist. La 
școala d-lui Debu s-a format și pepiniera junilor săceleni.
 Ansamblul „Junii săceleni” a luat ființă în urma colaborării 
d-nei economist Otilia Ovesia cu Liceul Teoretic „George Moroianu”, 
ca profesor de discipline economice în 2014.  Domnia sa, ca iubitoare 
de folclor și dansatoare, a avut deschiderea de a ctitori un ansamblu 

de copii. Era o  oportunitate pen-
tru a sădi cîteva semințe în teren 
fertil, începînd cu cei mici, elevi 
de clasa a IV-a,  printre care și 
Anna Benedetta Ovesia, fiica 
cea mică. Cei 8 la început au 
devenit acum cei 38, cu vîrste  
între 6 și 12 ani.
  Deși ansamblul este 
foarte tînăr, abia format, orele 
de repetiții și, de ce nu, sămînța  
ereditară genetică provenită din 
mocanii săceleni, au făcut să 
apară primele recunoașteri la 
numeroase  participări:  

P
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iecare capăt de drum poate fi un nou început. Profesorul 
Teșileanu Constantin se pregăteștete să încheie un capitol 
important al vieții de antrenorat. La 66 de ani, profesorul 

Teșileanu iese la pensie, deși dorea să mai activeze (ca pensionar), dar  
din 31 August 2016  vine rezoluția, fără milă: Pensionar! 
 Profesorul Teșileanu s-a născut la Săcele în anul 1950, într-
o familie de mocani săceleni, iar anul viitor ar fi marcat 40 de ani 
de când a intrat în „câmpul muncii”. Se va mulțumi cu 39. Perioada 
1977-1980 a fost marcată de numărul crescut de sportivi și concur-
suri la „sărituri speciale”. A fost momentul intrării în activitatea de 
antrenor a profesorului Teșileanu (Teu, cum îi spuneam noi, sportivii 
lui). La insistențele lui C-tin Teșileanu, Css Brașovia construiește pri-
ma trambulină de 25 m lângă Spitalul Orășenesc Săcele, în 1977. În 
anul 1984, în Municipiul Săcele, la capatul drumului forestier Valea 
Largă, Prof. C-tin Teșileanu a început construirea unei trambuline de 
45 m, cu sprijinul Primăriei Săcele, al unor intreprinderi din Brașov și 
Săcele, cu ajutorul antrenorilor de schi sărituri și, nu în ultimul rând, 
al părinților elevilor și sportivilor din cadrul secției de schi-sărituri. 
Cu ajutorul acestora, au fost construite vestiarele, sala de sport, în 
suprafață de 102 mp, și cele 4 trambuline K35 m, K15 m, K8 m, toate 
fiind acoperite cu material plastic. Curentul electric a fost introdus de 
Css Brașovia, aici fiind sprijinită financiar și de Federația Română 
de Schi Biatlon și Ministerul Educației, având contract valabil și cu 
plata energiei electrice la zi (În prezent, instalațiile sunt deteriorate 
și scoase din uz, iar curentul a fost tăiat fără motiv, încă de acum trei 
ani!). Sportivii se antrenează în condiții 
improprii la Săcele, făcând naveta la 
Râșnov  sau în cantonamente costisi-
toare în alte țări. 
 Anul 1984 a fost important 
pentru prof. C-tin Teșileanu și prin 
prisma rezultatului deosebit obținut de 
sportivul domniei sale, Gabor Nagy, 
care este primul săritor român ce trece 
bariera celor 100 m, mai exact 103m, 
pe trambulina din Borșa, Maramureș. 
Visul profesorului C-tin Teșileanu a 
fost ca Municipiul Săcele, prin poziția 

sa geografică, frumusețea împrejurimilor și locuitorilor, să devină un 
oraș montan veritabil. Împrejurimile de care beneficiază localitatea 
sunt deosebit de pitorești, începând cu Ciucașul, Bratocea, Bunloc, 
Piatra Mare, Valea Timișului, toate ușor accesibile din localitate. Fi-
ind în zonă montană, dezvoltarea sporturilor de iarnă se impune de la 
sine. Pe langă manifestările sportive care se desfașoară în fiecare an la 
Săcele, un punct de atracție iarna și vara -  cu posibilitați deosebite de 
dezvoltare, ar putea fi  trambulina pentru sărituri cu schiurile, până nu 
demult singura acoperită cu material plastic din țară. 
 Dintre săritorii din țară, 90% sunt săceleni, câștigători de titluri 
naționale și internaționale. Grija mare a pedagogului C-tin Teșileanu 
a fost îndreptată către acei  copii pe care îi antrena și de care mereu 
spunea că are datoria de a-i face OAMENI, așa că, la sfârșitul carierei 
sportive, foștii lui sportivi: Gabor Nagy, Wilhelm Grosz, Gheorghe 
Băilă, Florin Spulber, Constantin Beldea, Csaba Magdo, Remus Tu-
dor și Andrei Balasz ajung să îmbrățiseze aceeași meserie, de profe-
sor! Mulțumim domnule C-tin Teșileanu!. 
 La sfârșitul anului 2007, Federatia Română de Schi Biatlon 
și Compania Austriacă OMV, au incheiat un parteneriat de lungă 
durată, în scopul relansării săriturilor cu schiurile din România. OMV 
și partenerii „OMV Move & Jump” susţin dezvoltarea infrastructurii 
necesare practicării săriturilor cu schiurile în România la standarde 
internaţionale. Obiectivul proiectului OMV Move & Jump este ca în 
zece ani de la debut, săritorii cu schiurile români să se situeze în primii 
zece la nivel mondial. Noi, cei care suntem mai mult sau mai puțin 

activi, dar, sigur cu toată ființa alături 
de această ramură sportivă, nu putem 
decât să visăm  la marile performanțe 
pe care le dorim să vină. Domnul 
Teșileanu mereu spunea:”Campionii 
olimpici și mondiali sunt printre copiii 
pe care îi antrenez, acest lucru este cert, 
ei trebuie descoperiți, de mine, sau de 
voi”. Urmele schiurilor domnului C-tin 
Teșileanu sigur vor rămâne peste ani! 

Prof. Gheorghe Băilă

F

MARI ANTRENORI ȘI SPORTIVI SĂCELENI

LEGENDELE NU IES LA PENSIE!

 - Locul I Festivalul Național al Artei și Creativității 4 EVER 
FRIENDS -  dans popular  „Ciobănașul”.
                  - Locul II Festivalul Național al Artei și Creativității 4 EVER 
FRIENDS – dans  popular  „Brîul de Făgăraș”.
 - Premiul al II lea Ansambluri Folclorice Concurs de Tradiții, 
Faza județeană.  
 - Premiul al II lea Ansambluri Folclorice Festivalul Concurs 
de Tradiții  Populare „Vatra  Satului”.
 - Locul a III-lea la cea mai recentă participare, din septemb-
rie a.c., la Tg. Mureș, Concurs de joc trradițional.
 În urma activității fructuoase, a premiilor obținute, s-a 
primit invitația de a  participa la  Festivalul Internațional de Folclor
„DANCES & SEA” din Bulgaria. Aici „Junii săceleni” au  
reprezentat nu numai Săcelele, dar și Brașovul și România, fiind  
singurul ansamblu de copii cu vîrste  între 6 și 12 ani. Junii noștri 
au deschis trei seri de  festival în trei orașe ale Bulgariei: Nessebar, 
Burgas, Sanybeach. Fără îndoială, a fost o experiență  plăcută atît 
pentru copii, cît și pentru părinții care i-au  însoțit.
 Dincolo de orele de repetiții, orice deplasare, orice participa-
re înseamnă cheltuieli  financiare. Într-o lume mercantilă în care totul 
costă, doar cultura se face de cele mai multe ori din   pasiune, datorită 
unor suflete mari. Sînt necesari sponsori sau / și sacrificiul părinților. 
Înscrierea la  festivalul din Bulgaria s-a  făcut din banii familiei Ove-

sia și a altor părinți  care aveau copii implicați. Apoi au fost uși care 
trebuiau  să fie deschise și porți ferecate  la care trebuie să bați.  
 Așa s-a născut și ideea autofinanțării prin organizarea unor 
Seri Românești  Tradiționale.  La prima ediție a balului au partici-
pat 154 de persoane și au încîntat publicul trei ansambluri de dan-
suri  populare. A doua ediție a păstrat ștacheta valorică, iar a treia 
preconizată, va fi la fel de spectaculoasă,  cu colinde și obiceiuri de 
iarnă.
 În aceste timpuri moderne și contemporane, cînd copii au 
tendința de a fi mai mult  sedentari în fața calculatoarelor sau a televi-
zorului, inițiativa d-nei Otilia Ovesia ni se pare cu atît mai  lăudabilă. 
Pe de o parte sădește în copii respectul față de tradițiile folclorice spe-
cific naționale, pe de  alta formează deprinderi și abilități de viață cu 
care, în mod cert, copii de azi se vor mîndri mîine ca  adulți.
 Nu în ultimul rînd, dansul popular este ideal pentru lucrul și 
disciplina în echipă, căci   trebuie ca la nivel motric să fie perfect co-
ordonat. Altfel, pe manele țigănești oricine se poate bîțîi  dezarticulat. 
Dar nu oricine dansează corect breaza, un brîu, o învîrtită,  Alunelul 
sau  Ciobănașul.
 Iată de ce, „Junii săceleni” merită aplaudați, încurajați și 
ajutați.

Prof. Nicolae Munteanu



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 Băila Gheorghe
14 Băncilă Nicolae
15 Bârsan Horia
16 Beciu Ioan
17 Beleuţă Eugen
18 Benga Gheorghe Dănuţ
19 Berteanu Dumitru
20 Besoiu Marian
21 Biriș Mirel
22 Bîja Ioan
23 Bîrsan Nicolae
24 Bîrsan Teodor
25 Bobeş Gheorghe
26 Bobeş Haricleea
27 Bobeş Ioan
28 Bobeş Ovidiu
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 Jerău Gheorghe
106 Jinga Romulus
107 Jinga Victor
108 Lăzărescu Elena
109 Leb Mircea
110 Leucuţa Cristina
111 Leşescu Mihai
112 Lipan Florin
113 Luca Teodor
114 Lukaci Mihai
115 Lungu Constantin
116 Lupu Florica
117 Lupu Nicolae
118 Lupu Ștefan
119 Manciulea Laurentiu
120 Manea Vasile

121 Măţărea Ovidiu
122 Median Susana
123 Median Ghia Maria
124 Median Valeriu
125 Mihaiu Aura
126 Mihalache Ștefan
127 Miklos Levente
128 Mircioiu Lucian
129 Mircioiu Sebastian
130 Mitrea Mihai Iustin
131 Mocanu Elena
132 Modest Zamfir
133 Moldovan Ghia Roxana
134 Moldovan Vasile
135 Moraru Adrian
136 Moraru Florin
137 Moraru Ștefan
138 Moroianu Cantor Emilia
139 Mot Teodor
140 Munteanu Dan
141 Munteanu Gheorghe
142 Prof.univ. 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 Niţescu Romulus
152 Obancea Dan Nicolae
153 Ognean Dorel
154 Oncioiu Maria
155 Oprin Gabriel
156 Ovesia Octavian
157 Pastor Sanda
158 Pelin Matei Alina
159 Penciu Aurel
160 Peter Sara
161 Petrea Ştefan
162 Piscoci Romică
163 Poenaru Lautenţiu
164 Poenaru Ovidiu
165 Poenaru Roxana
166 Pop Georgeta
167 Pop Olga
168 Popa Florin
169 Popa Virgil
170 Primăvăruş Elena
171 Purcăroiu Nicolae
172 Pușcașu Laurențiu
173 Rîşnoveanu Marius
174 Rîşnoveanu Ştefan
175 Robu Adrian
176 Roșculeț Claudiu
177 Sabo Viorica
178 Sălăgeanu Lucian
179 Sârbu Corneliu
180 Sburlan Mircea

181 Sîrbu Adriana
182 Slăbilă Gheorghe
183 Souca Georgeta
184 Stanciu Vasile
185 Stirliciu Mihaela
186 Stoea Gheorghe
187 Stoian Emilia
188 Stoica Stelian
189 Stroe Aurora
190 Şerban Eugen
191 Şerban Ioana
192 Șerban Nicolae
193 Şerban Raul
194 Ştefănescu Constantin
195 Taraş Ioan
196 Taraş Mircea
197 Taraş Lucia
198 Taraş Răzvan
199 Taraş Emil
200 Tagarici Laurenţiu
201 Tănase Ionuț
202 Teacă Dorin
203 Teleanu Mihail
204 Teodoroiu Cristi
205 Teşileanu Costin
206 Teșileanu Ghia Eugenia
207 Tiru Cristina
208 Tocitu Viorel
209 Tudose Alina
210 Tuian Radu
211 Țeposu Iulia
212 Ursu Maria
213 Ursuţ Gabriel
214 Vlad E. Adriana
215 Vlad Adriana
216 Voicescu Nicoleta
217 Voinea Dumitru
218 Voinea Emilian
219 Voineag Ioan
220 Vrabie Cristina
221 Vrabie Ioan
222 Vrabie Decebal
223 Zamfir Bogdan
224 Zamfir Dan
225 Zangor Lucian
226 Zangor Traian
227 Zavarache Constantin
228 Zbarcea Maria
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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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Conducerea Asociației ”Izvorul” și colectivul de redacție 
a revistei ”Plaiuri Săcelene” urează tuturor săcelenilor un 

an 2017 plin de bucurii, sănătate și nenumărate împliniri 
alături de cei dragi.

 Dragi Săceleni
 Sunteți cu toții așteptați, la balul nostru mocănesc, la dans și cântec bătrânesc, dar și cel mai tineresc. Cu bucurie 
și mult drag, v-om aștepta din nou în prag.
 Petrecerea și voia bună va avea loc la restaurantul ”Viena” Brasov în data de 18.02.2017, ora 19 

00.
Costul unui meniu este de 150 Lei/pers. Doritorii de distracție pot contacta pentru înscriere persoanele care distribuie
revista ”Plaiuri Săcelene” sau pe D-na Zbarcea Maria la nr. tel. 0728 959 332 sau 0268 270 740. Termenul limită de 
înscriere și de plată este 08.02.2017.

         Colectivul de organizare.


