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FILE DE MONOGRAFIE

FIGURI DE MOCANI STABILIȚI ÎN DOBROGEA: ION V. MOȚOI

evista de prestigiu Analele Dobrogei a publicat, încă 
din primele sale numere, articole în a căror tematică 
s-a regăsit prezenţa mocanilor pe teritoriul Dobrogei, 

fenomenul transhumanţei în sine, cât şi consecinţele, pe termen 
lung, ale colonizării româneşti masive, de la sfârşitul secolului al 
19-lea şi începutul secolului al 20-lea.
 În numărul din anul 1929, apare, sub semnătura Eufro-
sina Mironescu, un material, intitulat „Din memoriile lui Ion V. 
Moţoi”, construit după modelul unui dialog cu unul dintre „primii 
descălecători în Dobrogea, după Războiul din 1877”, după cum 
se menţionează în subtitlu. Conform datelor biografice din nota 
de subsol, Ion V. Moţoi era născut la 1848, la Braşov (de fapt, în 
judeţul Braşov) şi  s-a stins din viaţă, în 1916, la Constanţa.
           Dialogul permite trecerea în revistă a istoricului unei familii 
şi reprezintă unul dintre multele destine ale românilor ardeleni, 
proveniţi din zona Săcele, deveniţi, după îndelungi peregrinări, 
cetăţeni ai Dobrogei.
           Ion Moţoi vorbeşte despre plecarea familiei sale din Transil-
vania,  mai întâi, către Basarabia, pentru a găsi loc bun de „aşezat 
şi hrănit turmele”, în timp ce alte familii alegeau să meargă, din 
acelaşi motiv, „prin părţile Focşanilor, Bârladului, Brăilei şi chiar 
în Dobrogea”. 
           În preajma anului 1877, tatăl său, Vlad Moţoi, avea în 
arendă moşia Sărata (în apropiere de Leova)1, ce aparţinea lui Mi-
hail Kogălniceanu. Fiii săi, Ion şi Vlad, se aflau, împreună cu el, 
la administrarea moşiei.
          După ce s-a încheiat pacea, la 1878, „Conu Mihalache”, 
i-a chemat pe membrii familiei Moţoi şi le-a adresat următoarea 
Chemare: „Măi băieţi, bun aur îmi aduceţi voi ca arendă, dar mă 
lipsesc de el; haideţi după mine, în Dobrogea şi de vă va fi rău, eu 
vă dau pe gratis moşia mea. Sunteţi isteţi, vreau să vă procopsesc. 
Mergeţi în Dobrogea, că se dă pământ ieftin, ca de pomană”. La 
rândul său, Moş Vlad, i-a răspuns lui Mihail Kogălniceanu: Coane 
Mihai, eu sunt om cu rânduieli bătrâne, mă mişc greu, ducă-se cei 
tineri, că au viaţa înainte... Eu m-oi întoarce la bârlogul bătrânesc, 
în Săcelele neamului meu!”
 Este cunoscut faptul că Mihail Kogălniceanu adresase un 
îndemn de stabilire în Dobrogea tuturor românilor transilvăneni 
care practicau, de secole, transhumanţa, în speranţa unei colonizări 
a ţinutului dintre Dunăre şi Mare, pustiit de numeroase războaie şi 
molime şi care, odată cu integrarea în graniţele Statului Român, 
avea  o stringentă nevoie de dezvoltare economică. În acelaşi 
timp, intenţia sa era de a da un exemplu personal, prin terenurile 
pe care le va cumpăra, în Dobrogea, spre a participa la propăşirea 
acestei regiuni.
 Desigur, cei doi fii ai familiei Moţoi au acceptat schim-
barea pe care Mihail Kogălniceanu le-o sugera şi au pornit către 
Dobrogea. „Conu Mihalache” a subliniat avantajele pe care o ast-
fel de hotărâre le aveau asupra propăşirii lor economice: „Măi ti-
nerilor, ascultaţi-mă. Cât îi Dobrogea de mare, cutreeraţi-o şi unde 
v-o plăcea, aşezaţi-vă. Aşa vremuri n-o să apuce neam de neamul 
vostru. Cumpăraţi pământ, cât de mult, şi o să mă blagosloviţi”.
 Cel dintâi sentiment  a fost, în mod firesc, neîncrederea. 
Unii  dintre cei care hotărâseră să prăsească ţinutul, după război,  
şi pe care îi întâlnesc, în drunurile lor, prin Dobrogea, le oferă 
informaţii care îi înspăimântă: clima este foarte aspră, bat vânturi 
puternice, sunt mulţi jefuitori care cutreieră ţinutul. 
 Primul an, după stabilirea în Dobrogea, nu este unul 
prea mulţumitor. Diferenţa de peisaj şi climă, în comparaţie cu 
„Basarabia înverzită”, era mare: Dobrogea era la acea vreme: 

„uscăcioasă, cu sate arse, cu câmpul plin de ciocârlani....”
 Tinerii Moţoi  se adresează lui Mihail Kogălniceanu, din 
dezădejdea de a nu fi prins prea multe rădăcini. Primul ministru 
îi încurajează că lucrurile se pot schimba şi Dobrogea va fi înflo-
ritoare, tocmai datorită lor, a Mocanilor2. Extrem de convingător, 
acesta le dă noi speranţe ardelenilor, care îi arătau o totală 
admiraţie şi preţuire: „Aţi văzut că în casa noastră portretul Co-
nului Mihalache era la locul de frunte, că nu l-am putut uita, ce 
suflet mare era. Eu cu mâna mea am scris în josul portretului: 
Într-adevăr ne-ai fost tată”.
 Cei doi fraţi merg apoi spre Cernavoda, unde şi poposesc. 
Acolo, vor avea ocazia să întâlneacă mai multe familii de Mo-
cani, de prin Săcele, care sosiseră şi ei, „în cercetare”. Mai mult, 
prezenţa unor „ingineri hotarnici” cu care se sfătuiesc, le oferă 
date despre posibilele locuri mai bune, unde s-ar putea stabili. 
Au mers către valea Taşpunarului3 , unde iau contact cu populaţia 
tătărască, dar şi cu o „târlişoară românescă”, semn că existau 
precedente, în stabilirea românilor, în zonă: ”Pustiu şi cenuşă, dar 
câmpii frumoase, întinse”.
 Alegerea făcută este salutată de însuşi Mihail 
Kogălniceanu, care îi sfătuieşte cum să îşi construiască viitoarea 
gospodărie şi să se înstăpânească în aceste ţinuturi. Mai au însă 
drumuri lungi şi grele de străbătut, într-un timp al nesiguranţei, 
până la deplina stabilire pe pământ dobrogean: drumul spre Ba-
sarabia, pentru a-şi înştiinţa tatăl despre decizia luată; drumul 
spre Săcele, pentru a rândui familiile, în vederea unei absenţe mai 
îndelungate şi, apoi, „ruperea turmelor” de ale bătrânului şi de-
plasarea către Dobrogea.
 Sunt greu de conceput, astăzi, dificultăţile pe care aceşti 
oameni le aveau de înfruntat, în măsura în care numeroase peri-
cole se puteau abate, asupra lor. Mutarea a zece mii de oi, a 
hergehliei, a cirezii cu „tărhat”4 , „în care mari, mocăneşti, cu 
ciobani straşnici”  constituia o încercare, pe care trebuiau să o 
depăşească cu succes. Aşezările rare, lipsa apei potabile şi clima 
aspră din Dobrogea sunt tot atâtea piedici, care, odată depăşite, 
îl îndreptăţesc pe Ion Moţoi să exclame: „N-am să uit cât oi trăi 
mândria ce mi-a umplut sufletul când am împânzit locul cu tur-
mele şi vitele noastre”.
 În apropierea locului pe care l-au ales era Chiorcişme5, un 
sat pur tătărăsc, al cărui scurt istoric îl aflăm şi din povestirea lui 
Ion Moţoi: „mai marele satului lor se numea Ciorbagiu6. De la el 
am aflat că Chiorcişme îşi poartă acest nume de la o inundaţie ori 
revărsare de apă, în fine, care, spunea el, a fost stăvilită cu arari 
(saci mari) de lână. Deci numele ar însemna cişmeaua înfundată. 
Povestea lui ne-a dat să gândim că şi altădată au trăit pe aici oieri 
şi ne-a părut bine de loc prielnic.”
 Vremurile sunt grele şi uneori sunt obligaţi să îşi apere 
avutul de cei care nu vin cu gânduri prea bune, spre gospodăria şi 
turmele lor.
 Sosirea altor colonişti şi puţinătatea apei îi determină pe 
oameni să intre într-o  oarecare „concurenţă”, astfel încât unii din-
tre aceştia trebuie să renunţe la locurile alese iniţial  şi să meargă 
spre alte zone ale Dobrogei. În acest sens, este amintită povestea 
lui Petcu Sasu, care nu îi crede pe frații Moțoi că apa este atât de 

R

1 Localitatea  Leova se află pe teritoriul Republicii Moldova, în prezent
2 Am păstrat ortografia cu majusculă, aşa cum apare în articolul din revista „Analele Dobro-
gei”
3 În prezent, comuna Siliştea, judeţul Constanţa
4 tărhat-bagaj
5 Chiorcişme, azi satul Ţepeş Vodă,  din comuna Siliştea 
6 ciorbagiu-demnitar militar, funcționar în administrația otomană



4

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

greu de găsit în zona satului Chiorcișme şi se hotărăşte să sape un 
puţ, cât mai adânc: „nu se mai vedeau săpătorii şi de apă tot nu au 
dat: „Rămăsese de pomină puţul lui Petcu Sasu, care, descurajat, 
şi-a încărcat calabalâcul şi, luînd negăsirea apei ca un semn rău, 
a plecat cu turmele spre Caramurat7, unde s-a stabilit definitiv”
 Necazul vine şi dinspre turme, căci oile sunt deprinse 
cu iarba verde a ţinutului basarabean și „când au dat de iarba 
dobrogeană, s-au întristat, n-au mai mâncat, s-au îmbolnăvit şi cu 
sutele au murit de cârceag”8. 
 Noile sfaturi primite de la Mihail Kăgălniceanu îi apropie 
pe fraţii Moţoi de practicarea agriculturii şi, odată cu aceasta, se 
schimbă practic specificul de secole al ocupaţiei lor. Din punctul 
de vedere al explicării acestui fenomen, articolul își dovedește 
importanța și în prezent, la o distanță considerabilă de timp, de la 
apariția lui.
 În timp, turmele se deprind cu noua hrană şi stăpânii 
lor cu „plugăritul”, astfel încât, la şase ani de la sosirea fraților 
Moțoi, când sosesc noii colonişti, din Ialomiţa şi Brăila, aceştia 
întâlnesc, în zonă, locuitorii bine aşezaţi, cu gospodării prospere.
 Ion V. Moţoi a fost primar al comunei Taşpunar9 timp de 
32 de ani, timp în care s-a îngrijit de prosperitatea localităţii, de 
buna ei rânduire. Comuna includea satele: Taşpunar, Chiorcişmea, 
Saragea şi Băltăgeşti.
 Iată cum descrie evoluţia acestor localităţi: „După o se-
rie de ani buni, în satele acestea mai toate casele erau acoperite 
cu tablă, cu ferestre mari, cu grajduri cumsecade şi pătule bune, 
ba chiar cu pomi şi legume. Am luptat şi am întrebuinţat fel şi 
fel de mijloace; m-au sprijinit mult şi autorităţile care, înţelegând 
intenţiile mele, m-au ajutat întotdeauna.”
 Ion Moţoi aminteşte şi despre modul în care era asigurată 
educaţia în comună; astfel, pentru băieţii mai buni la învăţătură 
exista sistemul de „burse dobrogene”, învăţătorul se ocupa şi 
de corul de la biserică, participa la şezători şi le citea şi le ex-
plica localnicilor „veştile de prin gazete şi articolele din revista 
Albina”. Şezătorile se ţineau într-o bună rânduială, aşa cum se 
pomenise din bătrâni; mai mult, au „rupt” tradiţia ţinerii fetelor 
în gospodărie şi le-au susţinut material, la Şcoala Centrală din 
Bucureşti, dovedind îndrăzneală, pentru timpurile lor. 
 Fraţii Moţoi au renunţat, în timp, la numărul mare de 
oi, în favoarea agriculturii, la care „s-au dedulcit” şi au cultivat, 
împreună, vreo 2000 de ha de teren. Cu toate acestea au păstrat 
o parte din turme, cu gândul la sunetul tălăngii şi al fluierului 

tradiţional.
 „Cuvintele profetice ale Kogălniceanului” şi-au dovedit 
valoarea în timp: munca şi zbaterea nu au fost în zadar; gospodăria 
fraţilor Moţoi a devenit „model de rânduială şi întreţinere”, iar ei 
au participat, prin truda lor, la înflorirea comunei dobrogene:
 „Unde s-au aşezat Săcelenii noştri au făcut conace fru-
moase, au ajutat satele lor cu bani şi povaţă şi s-a cunoscut ceva 
după urma noastră.” Au demonstrat, astfel, că au onorat încrede-
rea în potenţialul lor, pe care le-a acordat-o Mihail Kogălniceanu.        
  Însemnările lui Ion V. Moţoi10 sunt destinate mezinului 
familiei sale, Horia, care are 12 ani care trebuie să cunoască, pe 
deplin, strădania înaintaşilor săi. El arată că vremurile sunt tul-
buri, se referă, desigur, la Primul Război Mondial şi îl cuprinde 
îngrijorarea, când se gândeşte la viitor.
 Finalul însemnărilor aparţine fiului care îşi mărturiseşte 
tristeţea că satul a decăzut în urma Primului Război Mondial, fru-
moasele conace ale fraţilor Moţoi au fost complet distruse. Prin 
moartea sa, în anul 1916, tatăl său a fost cruţat de a vedea răul 
produs şi risipirea gospodăriei sale; fratele său, Voicu, a trecut, 
însă, prin focul războiului şi a trecut prin stări sufleteşti greu  de 
descris, pe care, la 1921, „le-a dus cu el, în mormânt”. 
 Idealul familiei sale, ca al fiecărui bun român s-a îm-
plinit:” sufletele bătrânilor noştri plutesc liniştite şi fericite peste 
pământul României Mari-liberă şi întregită”.
 Textul memoriilor lui Ion V. Moţoi se dovedeşte a fi 
extrem de interesant, prin lumea diversă, în contină mişcare, 
pe care o descrie. Evoluţia localităţilor dobrogene despre care 
povesteşte reprezintă momente importante în evoluţia generală 
a ţinutului dobrogean. Universul descris este unul complex, cu 
multe încercări şi sinuozităţi, firești pentru o lume în formare. În 
fapt, exemplul de istorie orală, convertit în articolul publicat de 
Analele Dobrogei, este un document de excepţie pentru istorici şi 
cercetători ai fenomenului transhumanţei şi al devenirii acestor 
oameni pe pământ dobrogean.

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

7 Caramurat, astăzi Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
8 cârceag- boală generată de căpușe, care ataca globulele roșii din sângele vitelor și oilor și le 
provoca moartea
9 Ion Moţoi explică numele din limba tătară, şi anume, Puţul de Piatră, probabil din cauza 
dificultăţii cu care se găsea apa potabilă
10 Îşi menţionează vârsta de 67 de ani, în text, în consecinţă, ele datează din anul 1915

SĂCELENI CARE AU FĂCUT ISTORIE

ALEXANDRU LAPEDATU, EROU ÎN AVENTURA TEZAURULUI ROMÂNIEI

-au împlinit în luna decembrie 2016, 100 de ani de la 
începerea uneia dintre cele mai spectaculoase și încă 
neelucidate aventuri din istoria noastră recentă: aventu-
ra Tezaurului României, dislocat, spre păstrare în Rusia, 

pe atunci încă țaristă.
 Ne aflăm în luna decembrie a anului 1916 și România 
se află în plină campanie militară, de partea Antantei, încercând 
să-și salveze restul de teritoriu rămas în urma atacurilor tot mai 
amenințătoare ale trupelor inamice, adunate sub stindardul Triplei 
Alianțe. Bucureștiul fusese ocupat de trupele germane, iar guver-
nul se refugiase la Iași. Acesta este momentul în care autoritățile 
române au hotărât ca aurul, rezervele băncilor și bunuri de mare 
valoare ale Academiei Române și ale Bisericii să fie evacuate tot 
la Iași. În noiembrie 1916, Consiliul Național al Băncii Centrale 
a României decisese să transmită, pentru păstrare temporară, în-
tregul său Tezaur aliatului său – Rusia, care, de fapt, își oferise 

cu amabilitate serviciile. O variantă alternativă luată în calcul 
era transportarea Tezaurului la Londra, dar poziția dominantă 
pe care o aveau submarinele germane în spațiul maritim a fost 
determinantă pentru alegerea făcută în favoarea Imperiului Rus. 
Ca precedent internațional s-a apelat la experiența Franței, care 
transmisese deja Tezaurul său spre păstrare Statelor Unite ale 
Americii. În scopul securizării și salvării Tezaurului, la 14 de-
cembrie, se semnează un Protocol româno-rus, între generalul 
Mosolov, împuternicitul Rusiei, și ministrul de Finanțe de atunci, 
Victor Antonescu, în care se stipulează că Tezaurul  se găsește, 
începând din ziua în care a fost încredințat delegatului Rusiei, sub 
garanția Guvernului Imperial al Rusiei în ceea ce privește securi-
tatea transportului, securitatea depozitării, precum și a înapoierii 
în România. Era vorba despre  1.738 de lăzi pline cu lingouri 
de aur, bijuteriile Reginei Maria şi obiecte de patrimoniu cultural 
extrem de preţioase, toate estimate la peste 320 milioane lei-aur.

S
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Lăzile erau încărcate cu 91 de tone în monede istorice de aur, care 
aparţineau persoanelor private, companiilor şi băncilor particu-
lare din România şi 2,4 tone de lingouri de aur, care aparţineau 
Băncii Naţionale a României, acţiuni, obligaţiuni, titluri de credit, 
colecţia de monede a Academiei Române, tablouri semnate de Gri-
gorescu, Amann şi Luchian, cărţi rare, odoa-
rele mănăstirilor din Moldova şi Muntenia, 
arhive, depozite, precum şi colecţii ale 
multor instituţii publice şi particulare. În 
acest moment, soarta Tezaurului României 
era pecetluită.
 În aceeași zi, de 14 decembrie 
1916, din gara Iași pleca un prim tren, for-
mat  din 17 vagoane, în care era încărcată 
o parte din Tezaurul care trebuia să ajungă 
spre păstrare la Moscova.
 În vara anului 1917, pe fondul te-
merilor că armata română va ieşi învinsă pe 
frontul din Moldova, autorităţile române au 
luat decizia să mai trimită un tren cu valori 
la Moscova. De această dată, vorbim de 24 
de vagoane în care au fost încărcate valori 
de aproape 1,6 miliarde lei-aur aparţinând 
Băncii Naţionale şi 7,5 miliarde de lei-aur, 
bijuterii, tablouri şi alte diferite depozite 
ale Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni. 
În documentele oficiale se spunea că toate 
„trec sub garanţia guvernului Rusiei în 
ceea ce priveşte securitatea transportului, 
depozitării, precum şi a înapoierii în Româ-
nia“. 
 Este momentul în care intră în scenă Alexandru Lape-
datu1, omul însărcinat de Guvernul Român să supravegheze al doi-
lea transport până la Moscova a aşa-numitului „tren al băncilor“, 
şi depozitarea Tezaurului României. ”Trenul băncilor” avea 15 va-
goane, dintre care 7 erau destinate pentru cele 173 lăzi  cu cea de a 
doua parte a Tezaurului care trebuia să ia drumul Rusiei. Alexan-
dru Lapedatu avea, pe atunci, 41 de ani şi era secretar al Comisiei 

Monumentelor Istorice şi al Comisiei Istorice a României.
 Drumul spre Moscova a fost, însă, plin de neprevăzut 
și s-a transformat într-o adevărată aventură, așa cum reiese din 
notițele cuprinse în jurnalul personal al lui Alexandru Lapedatu. 
Astfel, chiar în ziua plecării, au aflat cu surprindere că li s-a alocat 
cu un vagon mai puțin decât fusese stabilit pentru transportul pe 
care îl însoțeau, că vagoanele de clasa I fuseseră rezervate pentru 
prieteni, rude sau chiar metrese ale mai-marilor zilei, care voiau 
astfel să-și pună la adăpost apropiații de urgiile războiului. În plus, 
oficialii ruși, care nu participaseră la îmbarcarea lăzilor, au impus 
descărcarea întregului transport care a fost, apoi, din nou încărcat, 
astfel încât plecarea trenului  a fost amânată cu trei zile. Pe drum, 
cazacii, însărcinați cu paza transportului, au avut serios de furcă 
cu soldații ruși care dădeau năvală în vagoane, punând în pericol 
valoroasa încărcătură.
 „Trenul băncii“, cum era numită garnitura care du-
cea Tezaurul la Moscova, a ajuns la destinaţie după aproape trei 
săptămâni. Timp de un an, cât a stat în Rusia, Lapedatu şi-a con-
tinuat jurnalul:

 „6 august 1917. La ora trei am ajuns la 
Kremlin, unde am depus lăzile într-o sală 
mică şi umedă, sală care a fost acceptată, 
negreşit, fără să fi fost văzută”...  „9 august 
1917. Ocupaţi cu aranjamentul de la Casa 
de Depuneri, pe care l-am terminat. În sub-
solul acestei case avem 48 de lăzi, deasupra 
26, iar la Kremlin 99“…„23 august 1917. 
Azi noapte am început mutarea lăzilor de 
la Kremlin la Casa de Lombard. Am dus, 
în 11 camioane, cam jumătate din ele, cele 
mai multe ale Ministerului de Externe şi 
Interne, puţine ale noastre (ale Ministeru-
lui Cultelor – n.red.) şi ale Domeniilor“, 
notează Alexandru Lapedatu, în propriul 
Jurnal.
 Lapedatu, abil  politician și om de 
știință cu o experiență vastă, evaluează  
rapid situația și ajunge la concluzia că 
autoritățile române nu analizaseră cu 
maximă atenție contextual politic din Ru-
sia acelor zile, asumându-și un risc enorm 
atunci când hotărâseră  trimiterea Tezauru-
lui la Moscova. . „S-a isprăvit. Bolşevicii 
sunt victorioşi pretutindeni.Paza militară 
s-a retras de pe străzi.Guvernul bolşevic 

stăpân. Ceea ce lumea tot mai spera să nu se întâmple s-a întâm-
plat. Soarta noastră e pecetluită“, nota el,  în 3 noiembrie 1917. 
Din păcate, Alexandru Lapedatu avea dreptate și faptele ulterioare 
dovedesc aceasta. În contextul izbucnirii revoluţiei bolşevice în

1 Alexandru Lapedatu s-a născut în 1876, în Săcele, judeţul Braşov. Tatăl său a fost profesor, 
iar mama sa – fiica unui negustor înstărit. Şi-a pierdut părintele pe când avea doar 5 ani.  Mulţi 
ani a rămas în grija bunicilor care locuiau într-un sat din Sibiu. În tinereţe, a predat istoria la 
Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov, iar ulterior a ajuns cercetător la Biblioteca Academiei 
Române (1903-1908) şi secretar al Comisiei Monumentelor Istorice (1904-1919) şi al Comis-
iei Istorice a României (1911-1919).După ce s-a întors din Rusia, în 1918, după ce a însoţit cel 
de-al doilea transport al Tezaurului la ruşi, Lapedatu a avut o carieră strălucită. Tot în 1918, 
a fost desemnat expert al delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris. După Marea 
Unire, Alexandru Lapedatu a predat istoria veche la Universitatea din Cluj-Napoca. A fost 
întemeietor şi co-director al Institutului de Istorie din Cluj, director general al Arhivelor Statu-
lui, preşedinte al Senatului, ministru al Cultelor şi Artelor, academician şi preşedinte al Acad-
emiei Române. Alexandru Lapedatu a intrat în politică în 1922, devenind membru marcant al 
Partidului Naţional. Viaţa lui Alexandru Lapedatu avea să ia o întorsătură dramatică în 1950. 
Atunci, toate titlurile i-au fost retrase odată cu venirea comuniştilor la putere. La 5 mai 1950 a 
fost arestat şi închis la Sighet. A murit la 30 august 1950, în celulă, în urma unei crize de astm.



6

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

Rusia, în octombrie 1917, relaţiile dintre Rusia şi România s-au 
deteriorat. La 5 noiembrie 1917, consulul general român Pierre 
Guerin a trimis o telegramă guvernului de la Iaşi, sfatuindu-l să 
ia măsuri grabnice pentru mutarea tezaurului în America şi să în-
cerce să obţină din partea Aliaţilor o intervenţie colectivă pe lângă 
autorităţile revoluţionare pentru a le face răspunzătoare de inte-
gritatea tezaurului.
 Demersurile făcute la Paris şi 
la Londra nu au dat rezultatele scontate, 
Aliaţii refuzând să garanteze siguranţa 
transportului, iar tratativele cu americanii 
s-au prelungit până către sfârşitul anului, 
fară a se ajunge la un rezultat satisfăcător. 
 La începutul anului 1918, noul 
conducător al puterii de la Răsărit, Lenin, 
a rupt relaţiile diplomatice cu România. 
Fondul român de aur a fost declarat intan-
gibil pentru autorităţile de la Bucureşti. În 
limbaj diplomatic, bolşevicii declarau că 
îşi asumă răspunderea de a-l „conserva” 
şi de a-l înapoia poporului român la o dată 
neprecizată. Practic, era vorba de sechestra-
rea tezaurului.
 Apoi, de-alungul timpului, Româ-
nia a încercat în repetate rânduri să-și re-
cupereze Tezaurul, dar totul a fost în zadar, împrejurările istorice 
și orientările politice făcând imposibil acest lucru până în zilele 
noastre.Cu toate acestea, ceva s-a întâmplat în această direcție în 
scurtele perioade de detensionare a relațiilor bilaterale. Astfel, pe 
16 iunie 1935, sosește în București un tren ale cărui 17 vagoane 
conțineau manuscrise, hărți, documente, colecții de artă, valută 
cât și alte bunuri istorice. Pe 12 iunie 1956 au fost primite alte
obiecte de patrimoniu și de însemnătate culturală, cum ar fi Tezaurul 
de la Pietroasa, tablourile lui Nicolae Grigorescu, precum și alte 
aproape 40.000 de piese constând din icoane, monede de aur și 
argint, medalii, gravuri, tapiserii și obiecte de artă. În acel moment 
exista consensul că Uniunea Sovietică retrocedase întregul tezaur,   
dar cercetările istoricilor români au relevat faptul că cele 100 tone 
de aur ale primului transport lipsesc din inventarul retrocedărilor. 
Ulterior, problema restituirii tezaurului României a fost adusă 
în atenţie şi de fostul lider comunist Nicolae Ceauşescu. Şi 
încercările sale s-au lovit de negarea vehementă a ruşilor. Spre 
exemplu, unul dintre omologii săi, Brejnev, considera că prob-
lema tezaurului ţine de Regatul României şi de Imperiul ţarist şi 
nu de statele socialiste.

 Nici după 1990 nu s-au făcut pași încurajatori pe linia 
recuperării  în întregime a Tezaurului trimis în 1916-1917 la 
Moscova.Tratatul româno-rus semnat în anul 2003 pasează mai 
departe responsabilitatea legată de Tezaur unei comisii mixte 
de istorici români şi ruşi. A fost din nou o metodă acceptată de 
conducerea Rusiei pentru a scăpa de această problemă delicată. 
La rândul lor, istoricii ruși rămân și ei tributari intereselor poli-

tice și istoriografiei comuniste, aducând  în 
discuție aspecte forțate. Astfel, unii din-
tre ei pun refuzul de a restitui tezaurul pe 
seama faptului că România a ocupat Ba-
sarabia sovietică şi a participat împreună 
cu Germania Nazistă la invadarea URSS 
în perioada 1941-1944. Alții, ca Vladlen 
Sirotkin, consideră că, dacă se pune proble- 
ma despăgubirilor, aceasta  trebuie privită 
prin prisma bunurilor armatei țariste con-
fiscate de armata română în primăvara lui 
1917 și a altor stocuri militare contractate 
de la armata țaristă și neachitate. Cert este 
faptul că Rusia a fost dispusă să negocieze 
cu România pe această temă și să restituie 
o parte din Tezaur doar în câteva momente 
caracterizate de detensionarea relațiilor bi-
laterale, lucru dovedit și de declarațiile pe 

această temă ale lui  Aleksandr Dughin, ideologul preşedintelui 
Vladimir Putin:„atunci când România va deveni prieten al Rusiei, 
atunci românilor li se va întoarce şi Tezaurul şi Basarabia“.
 Iată deci, că măsura de a transporta Tezaurul la Moscova, 
într-o ţară total debusolată de criza istorică, foarte greu de guver-
nat, cu viitor greu previzibil, dominată însă de spiritul proletar s-a 
dovedit a fi fost cel puțin neinspirată. Mulți analiști ai evenimentu-
lui consideră că pentru a trage toate concluziile din acest trecut al 
nostru, pe care unii încă ezită să-l numească istorie, se cuvine să ne 
întrebăm: nu era oare mai bine ca „avutul” ţării să fie „strămutat
aiurea” (cum apărea menţionată rugămintea lui N. Titulescu şi 
I. Angelescu în scrisoarea nr. 11.960 din 22 iulie), decît într-o 
capitală răvăşită de evenimente ce anunţau revoluţia? 

Horia Bârsan

Bibliografie:
www.historia.ro/drumul-tezaurului-file de jurnal, aug. 2013
Adevarul.ro/Orasul tau/alba iulia
Basarabia-Bucovina.info/alexandrulapedatu-omul-care-a–insotit-tezaurul
Roncea.ro/tag/tezaurul-eomaniei-de-la-moscova

”ADEVĂRATA MESERIE CIOBĂNEASCĂ: MULSUL OILOR ȘI FACEREA BRÂNZEI”
(Din volumul ”Mocaniii – importanța și evoluția lor social economică în România” – Dr. Ion I Ghelasse, București, 1944)

upă ce se instala baciul la stână, iar ceilalți ciobani 
mergeau cu turmele lor la locul destinat, se începea 
adevărata meserie ciobănească: mulsul oilor și facerea 

brânzei. Oile se mulgeau în strungă, care era închisă cu răzgroși, 
brazi lungi, subțiri, legați de pari cu grinzi și așezată la un loc mai 
adăpostit. Strunga avea o poartă mare, pe care intrau oile încă mai 
înainte de răsăritul soarelui și mai multe ușițe mici pe care ieșeau 
la muls. Ușile cele mici erau așezate în partea de sus, sub ”comar-
nic”, un acoperiș care-i apăra pe mulgători de ploaie. Sub comar-
nic era podit, pe de o parte ca să nu facă tină, iar pe de alta ca oile 
să nu se poate mișca oriunde cu picioarele și să nu se smucească.
 Fiindcă erau multe oi ”blestemate” – rele- care săreau din 
strungă pe delături, în dosul ușilor celor mici, se făcea ”țărcușul”, 
o închisoare mai mică, în care se închideau pentru a nu fugi. 

 Din țărcuș erau mânate de strungar la uși. Acesta striga 
”Nea la ușe” și le îndemna cu joarda. Îndată ce ieșea pe ușă, oaia 
era prinsă de coadă, apoi de uger, și începea a o mulge, storcându-i 
mai întâi ugerul cu amândouă mâinile, iar mai apoi sbârcâind din 
fiecare țâță prinsă între degetul arătător și nodul degetului mare. 
Felul acesta de muls se numește ”muls cu nodul”. Mulsul nu era 
lucru ușor și mai ales primăvara, când oile nu erau învățate era de 
tot obositor, căci trebuia să lupte și cu oaia și cu genunchiul să țină 
în ușă, ca să nu-l năpădească oile care veneau la rând. Primăvara, 
fiind neobișnuiți și ugerul oilor tare, li se umflau mîinile ca butu-
cii, de nici nu mai puteau închide palmele. Laptele se mulgea în 
găleată – un ciubăr mai mic cu gura strâmtă, care se purta de o 
sfoară legată între toarte. Ca să nu stropească, laptele nu se mulgea
direct în găleată, ci într-o cupă mică așezată între cele două sfori

''D
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dintre torțile găleții, numită strungăreață. Din găleată se turna într-
un ciubăr mare la gura căruia era legată ”strecurătoarea” – o pânză 
rară de lână, fiind mai trainică decât cea de cânepă - și dacă era 
destul de cald i se da chiag. În cazul în care era rece se încălzea la 
căldarea cea mare. 
 Chiagul era fabricație proprie.Se făcea din rânză de miel 
de lapte din prima săptămână, care se îmbolnăvea de inimă (de 
stomac) din cauza laptelui prea gras. Rânza se umplea cu laptele 
crud, ”carastră”, se săra, se lega la gură și se usca. Se mai făcea și 
altfel: se mulgea colastră de la câteva oi într-o botiță (vas mic de 
lemn), se săra și se astupa. Chiagul 
astfel pregătit era bun și câte 2-3 ani 
și nu pretindea alt tratament decât ca 
înainte de folosință să fie muiat cu 
apă sau zăr călduț. 
 După 40-50 de minute se 
închega, obținându-se ”străghiata”, 
cașul crud. Atunci baciul o zdro-
bea bine, o mai încălzea dacă era 
prea rece, o aduna cu mâinile ”în 
caș”, mișcându-le foarteîncet. Cașul 
îl scotea, îl punea în ”săculețul 
cașului”, făcut tot din lână, și apoi îl 
storcea în crintă. Crinta era un fel de 
vas mare, scobit în lemn și prevăzut 
cu scoc de scurgere. Locul ei era de-
obiceiu într-un colț lângă perete, ca 
să se poată stoarce cașul. Săculețele 
cașului se puneau în crintă, pe ele se așeza ”popa” – o bucată de 
lemn lat – peste care se punea parul cașului, care avea un capăt 
înfipt între bârne, iar de celălalt se apăsa, așezându-se de regulă 
pe el. Ca să se stoarcă bine cașul, se dezlega săculețul în două 
rânduri; se sfărâma cașul bine și apoi se storcea până nu mai cur-
gea nimic. Cașul astfel stors se punea în celar, o mică cămară,  pe 
”patul cașului”, unde se lăsa să se dospească. Când timpul era mai 
rece dospirea dura 5-6 zile, când era mai cald erau suficiente și 3 
zile. Cașul dospit se curăța bine de coajă, se ”sfrumuia” bine cu 
ajutorul ”crestezeului”, un lemn cu dinți ca fierăstrăul, ce se așeza 
deasupra putinei cu un cap în vreo toartă, iar pe celălalt se ședea. 
Se frământa până se făcea ca ”chiatra”, se săra și se așeza în bur-
duf. Burduful se pregătea din piele de oaie sau de miel tăiat, după 
care se lua pielea burdufului, adică fără se se crape. Pielea se lăsa 

să se usuce, apoi se muia în apă, se rădea de lână cu un cuțit bun, se 
spăla bine, se cosea la deschizături și se umplea cu caș frământat, 
care se îndesea foartea tare. Burdușii se așezau pe podele în celar 
care era mai răcoros și podit cu ”dedrile” – scânduri groase de 
brad. Fiindcă ori cât de bine s-ar fi stors cașul, tot mai rămânea zer, 
burdușii se înțepau din când în când cu acul ca se se scurgă. Când 
erau destul de bine zvântați, se cântăreau și numărul ”ocalelor”
se însemna pe ”țâncuși” – un lemn în formă de piramidă 
triunghiulară care se înfingea în burduf aproape de gură. 
 După scoaterea cașului din ciubăr rămânea ”zărul” care, 

fierbându-se împreună cu ”janta” – 
substanța ce curgea la stoarcerea în 
crintă – da urda. Îndată ce începea 
zerul a fierbe, ca să nu se prindă pe 
fundul căldarei, se amesteca într-una 
cu ”mestecăul urdei” – un mătăuș 
din crengi tinere de brad curățate 
de coajă și legate la vârful unui băț. 
După ce zărul ”urdea” (lăsa urda), se 
turna în săculețul urdei, ceva mai des 
ca al cașului, dar tot din același ma-
terial, se storcea și se obținea ”urda 
dulce”. Dacă se săra și se așeza în 
burduf, se obținea ”urda sărată”.
 Dacă zerul se lua de la foc, 
când începea să dea urda se obținea 
”jintița dulce”, care se punea într-un 
burduf sau șteand, buducă - vas de 

lemn. Din jintița dulce se obținea prin fermentare 2-3 zile ”jintița 
acră”. Aceasta era o mâncare pururea gata atât pentru cei din stână, 
cât și pentru cei care soseau în stână și era foarte sănătoasă. Zerul 
ce rămânea, servea pentru opăritul vaselor, uneori chiar al hainelor 
și pentru nutrirea porcilor și câinilor. Vasele opărite se așezau în 
”sălcerul” de la ușa stânei, ca să continue soarele opărirea și să le 
dezinfecteze.
 Acesta era lucrul baciului, pe care-l repeta până la Sf. Ilie 
zilnic de 3 ori, fiindcă de 3 ori se mulgeau oile, iar de la Sf.Ilie la 
Sf. Maria de 2 ori.... Din laptele ce se mulgea după Sf. Maria nu se 
mai făcea brânză, ci numai ”lapte acru”, care provenea din laptele 
fiert și conservat în ”budăci” de lemn strâmte la gură.”

Selecție făcută de Mădălin Iacob

Mulsuloilor la o stână mocănească

IOAN BROȘU – UN ”SPIRIT INTRANSIGENT”
ÎN LUPTA NAȚIONALĂ PENTRU MAREA UNIRE 

Prof. univ. dr. Ioan VLAD

Manifestarea adunării noastre (de la Alba-Iulia – n.I.V.) să fie ca un torent.
Dr. Ioan Broşu

oan Broşu (1886 - 1943), teolog, ziarist şi diplo-
mat, doctor în teologie la Cernăuţi (1910), luptător 
naţional, un ,,spirit intransingent, în presa de la Si-

biu, este braşovean născut în Dârstele-Braşovului, fiul pre-
otului Ioan Broşu (1860 - 1940) şi al preotesei Maria, născută 
Bârsan, sora profesorului academician Andrei Bârseanu. S-a 
format la Gimnaziul „Șaguna” din Braşov (1897 - 1905), pe 
vremea directoratului lui Virgil Oniţiu, după care la Facultatea 
de teologie din Cernăuţi, unde a fost coleg cu Silviu Dragomir 
şi Romulus Cândea, iar după doctorat a mai făcut studii de 
filosofie la universităţile din Viena, Bonn, Berlin şi Roma.
 „Cu acest patrimoniu spiritual”: o temeinică pregătire 
teologică, un strălucit doctorat şi câteva limbi de circulaţie, 
I.Broșu s-a întors la Sibiu, dar nu s-a găsit o catedră vacantă 

pentru a-l pune în valoare şi timp de un deceniu a trebuit „să 
alerge de la o şcoală la alta, spre a catehiza pe elevii români 
de deosebite vârste” – spunea S. Dragomir. Însă „catehe-
zele sale erau ca o sărbătoare pentru tinerii elevi, care as-
cultau fermecaţi cuvântul său răspicat şi plin de poezie.”1 
Ca teolog catehet, deşi n-a fost hirotonit preot, şi-a dat
măsura vocaţiei sale teologice, rostind o serie de predici în 
catedrala mitropolitană din Sibiu, predici tipărite mai apoi în
volum.2  Silviu Dragomir a fost entuziasmat de talentul de 
scriitor şi orator al autorului: „Mai mult decât un scriitor rafi-

I

1 Dr. Silviu Dragomir, „Dr. Ioan Brosu”. „Cuvântarea funebră” în „Telegraful român”, nr.14 
din 4 apr. 1943, pp. 1-2;
2  Dr. Ioan Brosu, „Casa din Ierihon. Omilii şi cuvântări bisericeşti”, Editura diecezană, Arad, 
1917;
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nat, el se afirmă de astă dată ca un mare orator. Stilul lim-
pede ţâşneşte ca o apă cristalină, care te încântă. Fraza este 
întotdeuna bine construită, rotundă şi plină de idei. Teza pusă 
şi argumentaţia prin care o susţine nu sunt niciodată banale. 
Toate parcă plutesc într-un noian de poezie şi ascultătorul 
se lasă pe nesimţite transportat către lumea adevărurilor 
veşnice. În fiecare din predicile sale vom găsi erudiţie, adân-
cime, credinţă, nădejde în harul providenţei divine, meta-
fore neaşteptat de sclipitoare şi indispensabilul final patetic, 
care-i îngăduia să încerce stilul celei mai superbe peroraţii. 
Dacă ar mai fi stăruit în acest gen, am convingerea că ar fi 
reuşit să creeze un nou model de cuvântare bisericescă, de-
plin corespunzătoare spiritului culturii moderne şi perfect 
împăcată cu concepţia ortodoxiei militante”.3

 Tânărul teolog promitea să mai publice două volume 
de predici, apoi a colaborat la „Revista teologică” a prietenu-
lui său Nicolae Bălan, unde a publicat şi articolele polemice  
„Evoluţionismul şi credinţa” şi „Darvi-
nismul antropologic”, în anul 1911. A  
mai colaborat la „Telegraful român”, a 
publicat versuri, inclusiv în volum („Si-
luete” în Tipografia arhidiecezană, 110 
pagini) şi a tradus din literatura străină 
(de ex. „Nuvele” de Oscar Wilde, Braşov, 
1913).4 
 Dar dimensiunea naţională, 
militantă a personalităţii lui Ioan Broşu 
este dată de calitatea lui de gazetar „civil”, 
al presei politice şi culturale, exercitată în 
„Foaia poporului” şi mai ales în „Gazeta 
Poporului. Foaie politico-culturală.” Cea 
din urmă, este creaţia lui Ioan Broşu şi 
a prietenilor săi, Silviu Dragomir şi 
Nicolae Bălan, ambii profesori la semi-
narul ortodox din Sibiu, istoria „Gaze-
tei” fiind şi istoria prieteniei lor. Primul 
număr apărea la 6 ianuarie 1918, după 
aproape patru ani de război, de foamete 
şi de multe privaţiuni, când cei trei şi-au 
început ofensiva. Ei întrezăreau marile 
schimbări ce aveau să vină şi şi-au propus să le consemneze şi 
comenteze, chiar în condiţiile unei cenzuri înăbuşitoare, care 
lasă multe răni albe pe pagină, care dureau şi pe redactori şi pe 
cititori. Gazeta a devenit realmente, în acel an hotărâtor 1918, 
în aprecierea unui istoric avizat, „un document excepţional”, 
care a înregistrat „starea de spirit autentică acelui eveniment 
unic - înfăptuirea idealului Marii Unirii”. Gazeta oferă sânge, 
sudoare, foame şi destine frânte ... - continuă acelaşi istoric - 
este un document veridic şi dezvăluie o lume fascinantă, care 
se zguduia atunci amarnic, era manometrul unui cazan pus 
sub presiune, care stătea gata să explodeze. Era expresia unui 
popor zăgăzuit ce se zbătea „între disperare şi speranţă “.5

 Articolul program publicat în primul număr constată 
că „Neamul nostru are nevoie, acum mai mult ca niciodată, de 
lumina şi de puterea învăţăturii şi pentru ca să ne luminăm, 
trebuie ... să ştim bine ce vrem şi ce ne stă în putinţă a face. 
Omul este sub vremi şi tărie asupra lor nu are, dar ... noi vom 
sta tari şi împietriţi ca stânca vom căuta la faţa şi arătarea lor 
..., ne vom da silinţa să ne purtăm mai presus de toate, feţele 
cinstite şi mâinile noastre nepângărite de nici o nedreptate”.
 „Gazeta” apărea săptămânal, duminica, având ca 
„redactor responsabil şi editor proprietar” pe Ioan Broşu, iar 
cu numărul 4 în acestă calitate apare Ştefan Popp, cei trei 
reapărând, cu nr.48, consemnaţi ca redactori. În 1919, ei apar 

ca „întemeietori”. Articolele de regulă nu erau semnate, ma-
joritatea aparţinând lui Broşu şi S. Dragomir. În tot cursul 
anului 1918, Gazeta a consemnat evenimentele din toate pro-
vinciile româneşti, iar din octombrie 1918 ea este cronica 
desfăşurărilor revoluţionare naţionale de la Sibiu, dar şi de la 
Arad, unde au început lucrările Consiliului Naţional Român 
Central sau de la Alba Iulia, unde se pregătea marele final 
al luptei. În acest avânt publicistic, Ioan Broşu publică şi 
câteva poezii proprii: „Marşul legionarilor români”, în nr.34 
şi „Închinare Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia”, în 
nr.48, poezii de factura poeziilor patriotice ale unchiului său, 
Andrei Bârseanu, aflat atunci în fruntea evenimentelor de la 
Sibiu, ca preşedinte al  Astrei române al Consiliului Naţional 
Român de la Sibiu.
 Pe culoarul ei de militantism naţional, Gazeta ve-
nea să umple un gol, să ofere hrană spirituală mulţimilor de 
români asupriţi şi disperaţi de evoluţia lucrurilor, obligaţi să 

deosebească în presa sibiană „pe prorocii 
mincinoşi de prorocii adevăraţi”. Rea-
mintim că la cârja arhierească a mitropo-
liei ortodoxe se afla vândutul mitropolit 
Mangra iar „Telegraful român” era în 
mâinile lui.
 De aceea, avântul celor trei tineri
„muşchetari”, care voiau să schimbe 
lumea, trebuia tăiat. Unealta a fost mi-
tropolitul. Abia începuse să apară „Gazeta 
Poporului” şi asupra ei şi a redactorilor s-a 
năpustit furia urgisitului Vasile Mangra, 
„pe care baionetele jandarmilor lui Tisza 
îl ridicaseră pe scaunul vlădicesc” de 
la Sibiu. Acest trădător, sluga lui Tisza, 
„nu putea suferi munca celor ce voiau să 
ţină trează conştiinţa naţională în popor, 
luminându-l cu scrisul lor şi întărindu-i 
nădejdile de viitor”.6 
 În viziunea lui Mangra, toţi 
conducătorii şi cărturarii poporului 
român, de sus până jos, trebuiau să 
dovedească, prin ce făceau şi prin ati-

tudinea lor publică şi privată că, lepădând „orice echivoci-
tate, idei şi aspiraţii centrifugale din mintea şi inima lor”, 
„vor să conlucre şi să stăruiască cu sinceritate pe toată linia 
pentru înfăptuirea armoniei sufleteşti între cetăţenii patriei 
şi închegarea lor în simţământul comun al iubirii de patrie” 
(maghiară - n.I.V.). El, mitropolitul era chemat să vegheze 
înfăptuirea acetui „ideal” şi să risipească bănuielile şi neîn-
crederea statului (maghiar) faţă de „patriotismul poporului 
român”, mai ales după „invaziunea vecinului regat România”. 
Şi astfel era informat că profesorii seminariali  dr. N. Bălan şi 
dr. S. Dragomir, împreună cu catehetul I.Broşu „s-au angajat 
la o acţiune politică nu numai incompatibilă cu poziţia lor, 
dară şi foarte periculoasă” pentru instituţia la care servesc.
 Faptul că ei au întemeiat şi editează o foaie politică, 
„cultivând şi propovăduind acelaşi spirit intrasingent care 
face imposibilă armonia şi îi aduce în conivenţă cu desertorii
şi cu trădătorii de patrie” ale căror păcate trebuie să le 
îndrumăm noi, „cei ce am rămas credincioşi chemării şi 
datorinţelor noastre” (faţă de Ungaria - n.I.V.), acest fapt, 

3  D. Dragomir, op. cit., p. 2
4 Mircea Păcurariu, „Cărturari sibieni de altădată”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 429
5  Gelu Neamțu „Silviu Dragomir, redactor la Gazeta Poporului (1918 - 1920) colaborator la 
Voința (1921) și Societatea de mâine (1924)”, în Simpozionul: „Silviu Dragomir, 120 de ani 
de la naştere”, p.39;
6 Ibidem, pp. 47-48;
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deci, îl obligă să ia măsurile legale şi disciplinare pen-
tru a suprima „această pornire primejdioasă” seminarului şi 
instituţiilor bisericeşti culturale.7

 Ancheta administrativă efectuată nu duce la conclu-
zii catastrofale şi ordinul mitropolitului se limitează la un în-
demn, ca cei trei să lucreze dacă vor ziaristică „la ziarele ... 
care nu fac politică intransingentă”; o somaţie că „autoritatea 
bisericească nu poate tolera” înfiinţarea şi susţinerea unui 
„ziar politic intrasigent”, menit să conturbe „armonia şi buna
 înţelegere” între cetăţenii „politici” şi să provoace „agitaţiuni 
şi nelinişte”, mai ales în acele vremuri grele şi, în sfârşit o 
interdicţie: cei trei sunt „strict opriţi” de a mai lucra „fie pe 
faţă, fie pe ascuns” la „Gazeta Poporului”, iar dacă încalcă 
interdicţia se vor lua împotriva lor „cele mai aspre măsuri 
disciplinare”, pentru ca instituţiile bisericeşti să fie ferite de 
primejdie.
 Ameninţările cu destituirea sau trimiterea pe front nu 
i-au speriat pe cei trei. Ei continuă să scrie şi să tipărească 
„Gazeta”, dar nu mai semnează nici un articol până la 1 
Decembrie 1918. Ulterior, N. Bălan a însemnat pe colecţia 
„Gazetei” care sunt articolele lui presemnate, iar ale lui S. 
Dragomir au fost identificate de istoricul G. Neamţu, câte 29 
pentru fiecare din cei doi. Ale lui I.Broşu sunt celelalte sau 
majoritatea din ele.
 Articolul semnat de S. Dragomir de 1 Decembrie 
1918, (nr.48) intitulat „Serbarea de la Bălgrad” este un arti-
col-document, care se încheie cu predicţia că „adunarea de la 
Bălgrad se va prăznui pururea, din neam în neam, ca cea mai 
sfântă sărbătoare a poporului român”.8

 Un eveniment semnificativ pentru „Gazetă”, sem-
nalat printr-un articol comun, semnat de toţi trei şi intitulat 
„În casa noastră”, anunţa că redacţia dispunea de propria tipo-
grafie. Acest fapt le dădea aripi; „şi acum la lucru cu toată 
îndârjirea!” Îşi asumau răspunderi multe, pentru scopul pe 
care şi-l propuseseră. „De dragul poporului, al sătenilor, am 
tipărit cel dintâi cuvânt în gazeta noastră; tot pentru popor vor 
munci şi roatele maşinilor ce le pornim la drum”. Tipografia 
cea nouă, pe care am numit-o „Carpaţi”, cu gândul la această 
„icoană a suferinţelor şi izbânzi unui neam întreg”, urma să 
fie „tipografia dorinţelor, gândurilor şi nevoilor mai de seamă 
ale poporului nostru”.9

 Această perspectivă a „Gazetei” şi tipografiei avea 
să fie însă sacrificată de alte imperative şi opţiuni în noua 
Românie; Nicolae Bălan va fi hirotonit mitropolit, Silviu 
Dragomir era chemat la Cluj pentru o carieră universitară, iar 
Ioan Broşu a fost ales deputat în cercul Iliei cu programul 
Partidul Poporului al generalului  Averescu.
 Înainte de a se despărţi, în toamna lui 1918, cei trei 
s-au implicat în acţiunea revoluţionară naţională de la Sibiu 
de preluare a puterii de către români. Toţi au fost aleşi în Con-
siliul Naţional Român de la Sibiu, prezidat de Andrei Bârsea-
nu, au luat parte la constituirea autorităţii militare, de ordine 
publică – gărzile naţionale, au contribuit la elaborarea deci-
ziilor şi la conducerea efectivă a Sibiului şi a localităţilor din 
judeţ până la instituirea autorităţilor româneşti definitive în 
România Mare. Ioan Broşu a fost ales şi delegat la Adunarea 
naţională de la Alba Iulia, reprezentând presa românească dar 

şi cercul electoral Cisnădie, deci unul din cei 1228 de delegaţi 
împuterniciţi cu drept de vot şi credenţional pentru a vota 
Marea Unire.
 Ioan Broşu, alături de Silviu Dragomir şi Zenovie 
Pâclişanu, reprezentau tineretul la Alba Iulia, au participat la 
discuţiile preliminare din preziua Marii Adunări. Acest grup, 
prin luarea de cuvânt a lui Ioan Broşu, s-a pronunţat pentru 
proclamarea Unirii fără nici o condiţie, deci împotriva ce-
rerii unora de „autonomie provizorie”, pe considerentul că 
„autonomia proprie” a Transilvaniei reprezenta o problemă 
internă a românilor, pe când la Alba Iulia se adopta un „act 
internaţional”, vizând statutul României în lume. Hotărârea de 
la Alba Iulia trebuia să fie umanimă, fără condiţii, o explozie 
de voinţă unitară şi nestrămutată; „manifestarea adunării no-
astre - spunea Broşu în discursul său - să fie ca un torent”10, 
copleşitor şi fără întoarcere.
 Din 1920 Ioan Broşu a fost cooptat în diplomaţie de 
către Ministerul de Externe. Un timp a fost şeful „oficiului 
de propagandă” pe lângă legaţiile noastre din Berlin şi Paris, 
apoi a promovat ca secretar şi consiler la Berna şi la Varşovia, 
pentru ca la încheierea carierei în diplomaţie să fie „Ministru 
plenipotenţial”. Îl regăsim în documente ca participant în eve-
nimente semnificative ale diplomaţiei româneşti şi semnatar 
al unor documente importante în numele statului român. A pu-
blicat mai multe articole în străinătate pentru a face cunoscute 
drepturile şi valorile româneşti în lume. Un contemporan al 
său aprecia; „se legase sufleteşte atât de mult de încredinţările 
date în străinătate încât nici o jertfă nu i se părea prea mare. 
Acolo a dus cu sine o putere şi un dar nestăvilit de a munci. 
Era un izvor de forţe ce-şi aşteptau momentul să se reverse în 
realizări frumoase.”11

 S-a pensionat în 1941, a rămas în Bucureşti, dar la 
57 de ani, în martie 1943 a trecut în lumea drepţilor. A fost 
înmormântat în cimitirul bisericii din Dârste-Braşov, alături 
de părinţii şi strămoşii săi. Cei doi prieteni, mitropolitul 
Nicolae Bălan şi academicianul profesor Silviu Dragomir, 
l-au însoţit pe ultimul drum. Cu regretul că Ioan Broşu n-a 
fost întrebuinţat de societate la adevărata lui valoare, că nu 
şi-a urmat vocaţia, eventual printr-o catedră universitară, S. 
Dragomir declara la catafalc că cele două decenii de carieră 
diplomatică, departe de a fructifica talentul, priceperea şi 
puterea sa de muncă, „l-au osândit la o lungă perioadă de 
tăcere” după ce l-au scos din rostul său, unde se dovedise 
„setos de muncă, fecund în creaţie literară, gazetar de o voici-
une nebănuită şi om de ştiinţă cu mari posibilităţi de a apro-
funda cele mai dificile probleme ale existenţei omeneşti ...”. 
Calităţile lui puteau fi puse altfel în folosul neamului. Dar s-a 
resemnat, ca atâţia alţii, încercând „să umple golul din sufle-
tul chinuit de mari iluzii”, refugiindu-se în îndeletniciri lit-
erare, în cercetarea muzeelor de artă, în studiul muzicii, des-
pre care vorbea „cu inegalată pricepere”, în „colecţionarea 
sistematică a tot felul de opere valoroase”. Şi-a realizat la 
Roma o minunată colecţie de „vechi reliefuri artistice şi alte 
monumente” ţinând de civilizaţia dacică.12

 Pe nedrept, Ioan Broşu a fost uitat, braşovenii nu-l 
mai includ între cei importanţi ai urbei, ideea familiei de a 
edifica la Dârste o „casă de cultură Andrei Bârseanu şi Ioan 
Broşu” n-a putut prinde viaţă, biblioteca şi frumoasa colecţie 
de artă şi-au pierdut urma, iar opera literară şi teologică îşi 
aşteaptă o meritată revenire în atenţia neamului său.

(Din lucrarea BRASOVUL ȘI MAREA UNIRE, 
in curs de pregatire pentru tipar)

7 Ordinul consistorial nr. 341/1918 din 16 ianuarie 1918, semnat de „Vasilie m.p. arhiepiscop 
și mitropolit”, apud Gelu Neamțu, op.cit., pp. 48-49; 8 „Gazeta Poporului”, nr.48/1 decembrie 
1918;
9 Ibidem, „În casa noastră”, nr.3/16 februarie 1919;
10 Ioan Silviu Nistor, „Rezoluția Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - expresie a voinței 
naționale”, pe www.dacoromania-alba.ro
11 Apud Mircea Păcurariu, op.cit., p.431; Nicolae Bârsan, „Dr.Ioan Broșu”, în „Gazeta Trans-
ilvaniei”, Brașov, nr.31 din 24 aprilie 1943, p.6;
12  D. Dragomir, op.cit., p.2;
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CAMIL PETRESCU - UN OM ÎNTRE OAMENI
(1894 - 1957)

“Eu sunt din cei cu
Ochii mistuiţi
Lăuntric
Căci am văzut Idei”

nul dintre cei mai de seamă scri-
itori interbelici, care s-a remarcat 
ca romancier, dramaturg, nuvelist, 

gazetar, eseist şi, din păcate puţin cunoscut, ca 
poet, Camil Petrescu, spunea într-un interviu 
către Vasile Netea, în publicaţia “Vremea”, din 
1943, următoarele: “…voi scrie până la 25 de 
ani versuri pentru că este vremea iluziilor şi a 
versurilor; voi scrie între 25 şi 35 de ani teatru 
pentru că teatrul cere oarecare experienţă şi 
o anume vibraţie nervoasă; voi scrie între 35 
şi 40 de ani romane pentru că romanele cer o 
mai bogată experienţă şi o anume maturitate 
expresivă şi abia la 40 de ani mă voi dedica 
întrutotul filosofiei...”.
 Camil Petrescu a trăit tot timpul cu 
o misterioasă nostalgie a familiei, refuzând 
orice intervenţie sau mărturisire, chiar priete-
nilor săi. Unul dintre colegii de şcoală, care l-a 
vegheat până în ultima clipă a vieţii, Constant 
Ionescu, în volumul “Camil Petrescu. Amintiri 
şi comentarii”, apărut după două decenii de la moartea prietenului 
său, ne dă câteva date biografice.
 Camil Petrescu s-a născut în 9 aprilie 1894 în Bucureşti, fi-
ind încredinţat, de la naştere, unei familii din cartierul Obor, care va 
ţine locul părinţilor. Tatăl se pare că ar fi murit înainte de naşterea 
copilului, iar mama, o văduvă tânără de 22-23 de ani, de meserie 
croitoreasă sau modistă, a dispărut cu totul din viaţa copilului său, 
fără a lăsa vreun semn de viaţă. Poate că acestea să fi fost motivele 
dureroase care făceau din Camil Petrescu omul direct, cu privire ageră 
şi replică spontană, dar un inhibat în realitate. La acestea se adaugă 
marele traumatism lăsat de război, când şi-a pierdut aproape complet 
auzul.
 Dintr-un interviu al scriitorului aflăm: “Copilăria mi-a fost 
umbrită de dispariţia părinţilor; m-am văzut atunci fără rude, fără 
familie, crescând de capul meu; atunci mi-am propus să mă pun pe 
învăţătură cu temeinicie şi îndârjire.” După şcoala primară, urmează 
cursurile liceului la “Sf. Sava” şi “Gheorghe Lazăr”, interesat fiind 
de ştiinţele exacte, iar abia spre sfârşitul liceului înclină spre disci-
plinele umaniste. Între anii 1909-1913, la liceul “Ghe. Lazăr”, în 
cadrul cenaclului literar, condus de el însuşi, începe să scrie poezii de 
coloratură melancolic-romantică, pe care le trimite revistei “Litera-
torul”, condusă de Alexandru Macedonski, apoi la “Semănătorul”, 
dar fără rezultat, ceea ce l-a deziluzionat pe tânărul “poet” şi timp de 
şapte ani nu a mai scris nimic.
 Anii de liceu au însemnat pentru tânărul Camil un dublu 
efort. Neavând posibilităţi materiale, a meditat copii din familii avute, 
a căror situaţie socială privilegiată îi va fi răscolit sufletul fraged şi 
avid de echitate. De atunci va trăi sentimentul injustiţiei, clocotind de 
mânie, dar silit de împrejurări să-şi reprime izbucnirile de protest.
 Începând cu 11 noiembrie 1913, Camil Petrescu devine 
student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, fiind remar-
cat pentru inteligenţa vie de profesori iluştri precum P.P. Negulescu 
şi C Rădulescu-Motru. Asupra tânărului student, profesorul P.P. Ne-
gulescu exercită o deosebită atracţie, Camil Petrescu considerându-
l: “dascălul cel mai preocupat de stil, dascăl şi om, elev al lui Titu 

Maiorescu, care mi-a impus o linie şi o ţinută 
pe care o voi preţui acum şi mereu.” 
 Dar îşi începuse studiile universitare 
când la orizont se întrezăreau norii primei 
conflagraţii mondiale. În 1916, frecventa 
cursurile universitare şi, în paralel, trebuia să 
urmeze şcoala militară la regimentul “Mihai 
Viteazul” din Bucureşti. De atunci datează 
prima încercare în dramaturgie, izvorâtă din 
setea de adevăr a tânărului scriitor. E vorba de 
“Jocul ielelor” care, până la lectura în cena-
clul condus de Eugen Lovinescu, a cunoscut 
mai multe variante. Autorul a scris-o într-o 
săptămână, lucrând neîncetat, cu patimă, zi şi 
noapte, considerând-o “drama imperativului 
categoric al dreptăţii sociale.” 
 Dar, în acelaşi timp, simţea ca iminentă 
înrolarea şi participarea la războiul ce se ex-
tindea şi ameninţa hotarele ţării. Deşi putea 
fi scutit de mobilizare, fiind unicul fiu al unei 

văduve, Camil Petrecu este chemat sub arme, 
la 1 august 1916, ca sublocotenent de infanterie. El însuşi va mărtirisi 
că nu putea să lipsească de la acest măcel pentru că i-ar fi lipsit ceva 
din experienţa sufletească şi ar fi avut un sentiment de inferioritate 
faţă de cei din tranşee. Adept al autenticităţii faptului trăit direct, Ca-
mil Petrescu afirma: “Nu pot să descriu decât ceea ce văd, ceea ce 
aud, ceea ce înregistrează simţurile mele; altă realitate nu cunosc şi 
nici nu mă interesează; eu nu pot vorbi onest decât la persoana I.” 
 În septembrie 1916, în luptele de la Târgovişte, este rănit; 
vindecat, reintră în rândul combatanţilor şi îl găsim participând în 
încleştatele lupte de la Oituz. În ziua de 26 iulie 1917, este rănit grav 
şi luat prizonier, dus într-un lagăr din Ungaria. Această experienţă, de 
care-şi va aminti nu fără crispare şi revoltă, l-a traumatizat profund, a 
păstrat în memorie imaginile sumbre, de coşmar ale războiului şi s-a 
ales cu o suferinţă fără leac, surzenia, din cauza căreia ar fi ajuns în 
pragul sinuciderii.
 Revine în ţară din prizonierat, în 10 aprilie 1918, şi se 
angajează la ziarul “Scena”, semnând o perioadă foiletoane şi 
mărunte comentarii şi observaţii critice. În primăvara lui 1919, se de-
cide să-şi dea licenţa la Facultatea de Litere şi Filosofie, pe care o 
ia cu brio. După un scurt popas la Sibiu şi la Lugoj, se instalează la 
Timişoara, unde este angajat ca profesor suplinitor de limba romană, 
în paralel fiind redactor la “Banatul românesc” şi conducătorul revis-
telor “Ţara” şi “Limba română”.
 Este destituit însă din învăţământ şi se întoarce în Capitală, 
unde începe să frecventeze cenaclul “Sburătorul”, condus de criticul 
literar Eugen Lovinescu, iar din 1924 scoate gazeta “Săptămâna 
munciiintelectuale şi artistice” şi din 1926 “Gazeta literară”. Din 
1934, este numit redactor-şef la “Revista fundaţiilor”, colaborează la 
revista “Lumea” a lui George Călinescu, unde deţine rubrica “Cas-
cada prejudecăţilor”.
 Până la stingerea prematură din viaţă, la 14 mai 1957, Ca-
mil Petrescu avea să-şi manifeste talentul în diverse direcţii literare. 
Parcurgându-i opera încărcată de sensibilitate şi idei, îl găsim poet, 
prozator, dramaturg, romancier, eseist, gazetar.
 Ca poet, remarcăm volumul “Versuri”, apărut în 1923, care
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se deschide cu poezia nu întâmplător intitulată “Ideea”, pentru că în 
idee poetul a văzut simbolul gândirii elevate, sinteza spiritualităţii. 
Neobosit, ca un bolnav, caută în natură pretutindeni IDEILE, care îi 
sunt alături, “imense şi nebănuite ca nişte coloşi de gheaţă”. Finalul 
poeziei:

“Eu sunt dintre acei
Cu ochii mistuiţi lăuntric,
Cu sufletul mărit
Căci am văzut IDEI.”

trebuie gravat ca motto pe frontispiciul edificiului său literar, înălţat 
cu îndârjire şi febrilitate. Reţinem “Ciclul morţii”, un jurnal de cam-
panie, dominat de presimţirea morţii, a dispariţiei în vălmăşagul 
luptei. În domeniul poeziei de cunoaştere reţinem cele şapte poeme 
din ciclul “Transcendentalia” (1931) şi “Din versurile lui Ladima” 
(1932). 
 Dar ceea ce îl va consacra pe Camil Petrescu ca scriitor 
adevărat este opera dramatică, compusă din drame de idei, al căror 
erou este intelectualul însetat de absolut, pe care nu îl găseşte în 
societate şi de aceea eroii săi sfârşesc tragic prin sinucidere. Prima 
producţie dramatică, aşa cum mărturiseşte autorul, este “Jocul iele-
lor”, scrisă în 1914, citită în şedinţele cenaclului “Sburătorul” şi 
având ca motto: “Jocul ielelor este jocul ideilor”. Îi urmează “Act 
veneţian”, care vrea să demonstreze că sentimentul şi conştiinţa con-
stituie o entitate. Una dintre marile izbânzi ale dramaturgiei lui Camil 
Petrescu este drama “Danton”, considerată o reconstituire istorică, 
dar, din păcate, până în 1975 nu a fost jucată pe nici o scenă. Au-
torul nota: “˂Danton˃ însemna pentru mine revelaţia marii revoluţii 
franceze de la 1789; aproape zi şi noapte, citind sau scriind, am lu-
crat într-un soi de visare concentrată mai bine de un an.” Ca o replică 
peste ani a piesei “Danton”, dramaturgul va scrie drama “Bălcescu”, 
unde eroul principal mărturiseşte, în 1850, la Paris, că “România va fi 
o ţară visată de toţi, o republică democrată.” În producţia interbelică 
a autorului sunt trei piese considerate semnificative pentru a completa 
imaginea dramaturgului Camil Petrescu: “Suflete tari”, “Mioara” şi 
“Mitică Popescu”.
 În contextul epocii interbelice, pe autor îl obsedează două 
mari ipostaze: războiul şi iubirea, ambele prezentate într-o sinteză 
desăvârşită în romanul “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război”. Romanul îl are ca erou principal pe Ştefan Gheorghidiu, care 
trăieşte drama colectivă a războiului, participând la luptele de pe fron-
tul Carpaţilor, în apropiere de Bran, Tohanul Vechi, Cohalm. Criticul 

George Călinescu, vorbind despre descrierea războiului în partea a 
II-a a romanulului, spunea: “Aceste pagini constituie tot ce s-a scris 
mai subtil, mai frumos despre război în literatura noastră.” Romanul 
este scris la persoana I, fiind un jurnal de front, împrumutat cu nume 
cu tot eroului.
 După un an, în 1933, apare al doilea roman, “Patul lui 
Procust”, având în centru tot un intelectual neadaptat, pe George 
Demetru Ladima. Romanul avea o structură şi o metodă de creaţie 
necunoscute până atunci, bazate pe digresiuni, memorie involuntară, 
relatând întâmplările nu în ordina lor reală, ci aşa cum îi vin autorului 
în minte. Sunt metode de creaţie specifice romanului francez al lui 
Marcel Proust, despre care autorul va scrie un studiu intitulat “Noua 
structură şi opera lui M. Proust”.
 Ca eseist, Camil Petrescu va lăsa opere importante ca: 
“Doctrina substanţei”, “Teze şi antiteze”. Merită menţionat un veri-
tabil micro-eseu intitulat “Eminescu şi esenţele”, publicat în “Revista 
fundaţiilor”, în iulie 1935. Aici autorul se referă la geniul politic al 
lui Eminescu, gânditor păolitic cu o imensă pasiune a expresiei:”...
Eminescu e criteriul oricărei judecăţi de valoare în judecata literară 
românească, încât nu s-a scris vreodată despre un poet care l-ar 
depăşi pe Eminescu...niciodată în decurs de două secole de scris 
românesc cuvintele acestei n-au sunat aşa cum sună în poezia lui Emi-
nescu...când ne gândim că opera lui era aproape încheiată pe la 33 
de ani, puterea de demiurg a poetului apare şi mai cutremurătoare.”
 Una dintre cele mai preţioase mărturii biografice, în care 
posteritatea va putea distinge ce a însemnat puterea de sacrificiu a 
unui scriitor absorbit de misiunea chemării sale artistice, este Postfaţa 
la volumul de poezii, din 1957, intitulată “Început de toamnă pe 
Cumpătul”. Presimţindu-şi sfârşitul, căuta cu privirea înapoi la dru-
mul anevoios al vieţii, parcurs până atunci: “Am urmat în decursul 
anilor o încălecare de datorii de timp care mi-au anulat intervalele 
fireşti de odihnă...iată acum, în ceasul acesta al unei sănătăţi falimen-
tare prin abuz de muncă şi din lunecarea peste timp, mă găsesc doar 
cu volumul al treilea din ˂Un om între oameni˃.”
 Volumul a a rămas neterminat, dar în el se putea întrezări 
apoteoza unei vieţi, se întâlnea destinul omului cu cel al operei.
 Atât de simbolicul Un om între oameni dispărea în 
primăvara lui 1957 (14 mai), după ce însufleţise cu talent constelaţia 
lumii sale artistice.

Prof. Florica Lupu

LA BUSTUL LUI MIHAI EMINESCU

 Vineri, 13 ianuarie a.c., Despărţământul ASTRA-”Fraţii 
Popeea” din Săcele, în colaborare cu Asociaţia “Izvorul”, a orga-
nizat un eveniment cultural prilejuit de împlinirea a 167 de ani de la 
naşterea marelui poet Mihai Eminescu. Manifestarea s-a desfăşurat, 
ca în fiecare an, la bustul Poetului, ridicat în parcul Electroprecizia 
din Săcele.
 Au luat cuvântul: părintele Raul Valer Şerban, domnul. 
Mădălin Gheorghe Iacob, din partea dl-ui Primar al Municipiului 
Săcele, domnul profesor Liviu Dârjan, domnul economist Dumitru 
Voinea, poetul Cornel Vlad, şi Paul Szasz Sebes.
 Vă prezentăm mai jos alocuţiunea rostită cu acest prilej de 
domnul Dumitru Voinea, preşedintele de onoare al Asociaţiei “Iz-
vorul”.

timaţi participanţi,

Zilele se duc şi trec, anii se adaugă, aşa străbatem lunga cale 
a vieţii, seara arătându-ne valoarea zilei. 

 Astăzi trăim emoţia momentului aniversar organizat aici, la 

Săcele, de Despărţământul ASTRA şi Asociaţia “Izvorul”, cărora le 
aducem cuvenitele mulţumiri pentru eforturile depuse în fiecare an cu 
acest prilej. Ne bucurăm că, prin străduinţa astriştilor săceleni, avem 
acest minunat bust la care să ne aplecăm frunţile cu recunoştinţă , 
cu bună-cuviinţă datorate celui care ne este pentru totdeauna, Mihai 
Eminescu, Poetul nostru care s-a născut acum 167 de ani, la 15 ianu-
arie 1850, la Ipoteştii Botoşanilor, fiul lui Gheorghe Eminovici şi al 
Ralucăi Juraşcu.
 Ziua de 15 ianuarie va fi întotdeauna asociată în calendarul 
inimilor româneşti cu aniversarea naşterii lui, iar ziua de 15 iunie, 
când, în 1889, el a închis ochii pentru de-a pururi, într-o apăsătoare 
graţie ce, de câţiva ani, nu mai putea fi disciplinată de voinţă, cu ziua 
despărţirii de marele nostru geniu literar. În socoata timpului istorie, 
la Botoşani a răsărit şi la Ipoteşti s-a desfăşurat parabola copilăriei, iar 
la Bucureşti, în al treizeci şi nouălea an de viaţă, inima lui Eminescu a 
încetat să bată, trupul său fiind înhumat la cimitirul Bellu. Sunt mor-
minte care, fără istorie, se închid repede şi pe care dansează uitarea, 
sunt altele pururi deschise pelerinajelor şi pioasei recunoştinţe, iar 
mormântul lui Eminescu se numără printre acestea.
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 Poporul român se mândreşte şi peste veacuri se va mândri 
cu opera lui Eminescu, creată cu măiestrie şi iubire de ţară, de umani-
tate şi frumos, admirată de milioane de cititori din ţara noastră şi de 
iubitori de poezie din lumea întreagă.
 Bustul lângă care suntem este un memento al unui timp 
apus, o chemare la trezirea conştiinţei poporului nostru. Este un bust 
omagial prin care săcelenii cinstesc memoria marelui Poet şi, prin ele, 
memoria tuturor oamenilor mari ai acestui neam, oameni care nu îţi 
cer nimic, nici voturi, nici taxe, nici măcar laudele pe care le-ar merita 
cu prisosinţă. Avem datoria de a veghea asupra moştenirii trecutului şi 
de a proteja interesele ţării şi speranţele viitorului. Suntem în căutare 
de modele şi ele ne sunt la îndemână, dar nu le vedem prin ceaţa 
aruncată asupra lor de vulgaritate, prostie şi fărădelege.
 Eminescu este un model pe care ar trebui să fim mândri să-l 
urmăm şi sub acest imbold să facem o scurtă incursiune în viaţa şi 
creaţia sa. Îl regăsim, în 1858, ca elev al şcolii naţionale din Cernăuţi, 
gazdă fiindu-i marele profesor Aron Pumnul, cu rezultate meritorii la 
învăţătură, clasificat în clasa a treia al 15-lea din 72 şi în clasa a patra 
al cincilea din 82 de elevi, cotat ca eminent la limba română şi foarte 
bun la istorie. Din această perioadă se menţionează “fuga” micului 
elev acasă, din dor de părinţi şi locurile natale.
 La moartea lui Aron Pumnul, tristul eveniment este consem-
nat de Eminescu în poezia “ La mormântul lui Aron Pumnul”:

“Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-n tânguire şi locul tău natal;
Căci umbra ta măreaţă în falnica-i zburare
O urmă-ncet cu ochiul în trista lăcrimare
Ce-l simţ naţional”

 Adevăratul debut al Poetului se produce cu poezia “De-aş 
avea”, la 20 februarie 1866, publicată în revista “Familia”, unde Iosif  
Vulcan spune: “Cu bucurie deschidem co-
loanele foii noastre acestui june de numai 
16 ani, care cu primele sale încercări poet-
ice trimise nouă ne-a surprins plăcut”. 

“De-aş avea şi eu o floare
Mândră, dulce, răpitoare,
Ca şi florile din mai,
Fiice dulce-a unui plai,
Plai râzând cu iarbă verde,
Ce se leagănă, se pierde,
Undoind încetişor,
Şoptind şoapte de amor;”

 Recunoaşterea meritelor sale scriitoriceşti, în cadrul “Ju-
nimii”, este făcută de bardul de la Mirceşti, Vasile Alecsandri:

“E unul care cântă mai bine decât mine?
Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât mai bine.
Avântu-se-nainte s-ajungă cât mai sus.
La răsăritu-i falnic se-n chină al meu apus.”

 O descriere fizică a lui Eminescu, de pe vremea când par-
ticipa la reprezentaţiile trupei Pascaly, o avem de la Caragiale: “Era o 
frumuseţe. O figură clasică; o frunte înaltă şi senină; nişte ochi mari 
- la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; 
un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr 
coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul 
căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.”
 Suntem în plină iarnă. Venind de la Viena pentru susţinerea 
eforturilor pregătitoare marii sărbători de sfinţie a mănăstirii Putna, 
la cei 400 de ani ai săi, Eminescu găseşte timp pentru a scrie poema 
“Când crivăţul, cu iarna”, spunând:

“Când crivățul cu iarna din nord vine în spate
Și mătură cu-aripa-i câmpii întinse late,
Când lanuri de-argint luciu pe țară se aștern,
Vânturi scutur aripe, zăpadă norii cern...”

 În martie 1872, o cunoaşte pe Veronica Micle, aflată la trata-

ment la Viena. Prietenia cu frumoasa femeie va da o nouă perspectivă 
liricii eminesciene. 
 În iunie 1876, în calitate de revizor şcolar, Eminescu propune 
măsuri importante în vederea îmbunataţirii învăţământului, atât din 
punct de vedere didactic cât şi al bazei materiale. Acum îl cunoaşte pe 
Ion Creangă, de care îl va lega una dintre cele mai frumoase priete-
nii din istoria noastră literară. De-a lungul anilor frumoşi şi cu atâtea 
greutăţi, petrecuţi împreună, au fost prieteni statornici şi devotaţi, 
atenţi, inteligenţi, plini de tact şi lipsiţi de egoism. Stăteau la taclale 
în bojdeuca din Ţicău, îşi împărtăşeau gandurile, îşi citeau reciproc 
operele, mâncau şi beau împreună, râdeau cu aplomb.
 Faimoasele sale Scrisori apar în “Convorbiri Literare” rând 
pe rând în 1881, prima la 20 martie, a doua la 1 aprilie, a treia la 1 mai, 
a patra la 1 septembrie şi a cincea la 1 februarie 1882. Tot la Junimea, 
în luna mai 1883, citeşte poezia “Doina”, într-un tunet de aplauze ale 
junimiştilor prezenţi:

“Cine-au îndrăgit străinii
Mânca-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia
Și neamul nemernicia!”

 În ianuarie 1883, aparprimele semne ale îmbolnăvirii Poetu-
lui, când este spitalizat şi urmează cunoscutul tratament la Kremnitz. 
În iunie 1883, află de îmbolnăvirea sa şi Maiorescu, fiindu-i asigurată 
internarea la sanatoriul Caritas al doctorului Şuţu.
 La 8 ianuarie 1884, moare la Ipoteşti tatăl Poetului, cu care 
prilej scrie poezia “Sara pe deal”:

“Sara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.”

  În 30 noiembrie 1884, starea 
sănătăţii îi impune internarea la spitalul Sf. 
Spiridon, în 6 noiembrie 1886 se internează 
la bolniţa de la mănăstirea Neamţ, iar în 2 
ianuarie 1889 se internează de urgenţă la 
sanatoriul doctorului Şuţu. La 15 iunie 
1889 întreaga suflare românească îmbracă 
haina de doliu naţional, pentru ca, după 
trei zile, pe o vreme ploioasă, să înceapă 
ceremonialul funerar la care participă, 
alături de o mare mulţime, Maiorescu, 
Catargi, Rosseti, Kogălniceanu. Iosif Vul-

can publică în revista “Familia” necrologul: 
“Naţiunea mea îmbracă doliul,
Literatura noastră jeleşte, 
Poezia română plânge.
Ni s-a dărâmat o columnă, 
Ni s-a stins un luceafăr,
Ni s-a răpit o podoabă.”

 Se adevereau spusele Poetului în una dintre ultimele sale creaţii:
“ Icoana stelei ce-a murit,
Încet pe cer se suie.
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem şi nu e.”

 A avut şi el soarta celor mai mulţi poeţi mari. A făcut gloria 
naţiunii sale, dar a fost şi a rămas sărac, a trăit luptându-se cu lipsuri 
materiale. Geniul lui nemuritor s-a stins într-un spital, părăsit de toţi, 
fără ca cineva să-i dea cele din urmă mângâieri. Sufletul lui, un vulcan 
în veşnică activitate, i-a consumat zilele văzând cu ochii, iar versurile 
lui au redat tot acest zbucium interior.

“Era un vis frumos şi blând din cale-afară
Si prea era de tot frumos, de a trebuit să moară.”

Ec. Dumitru Voinea
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reșteți și vă înmulțiți” este un îndemn biblic pe 
care unii îl respectă pioși, iar alții, chiar dacă nu 
sînt creștini și n-au cunoștință de preceptul mitic, 

îl aplică instinctiv. Cert este că populația la nivelul planetei 
este din ce în ce mai numeroasă. Ne înmulțim într-o progresie 
aritmetică alarmantă pentru unii analiști vizionari, care cred 
că într-un viitor nu prea îndepărtat bătrîna planetă nu va mai 
suporta, la nivel de resurse, povara unei populații de peste 10 
miliarde de locuitori. Ca atare se prevăd scenarii futuriste, de 
tip science – ficion: lumi subacvatice aici sau lumi extrate-
restre, colonizarea planetei Marte sau a altora de aiurea. Sau 
se agită securea abominabilă a războiului prin care s-ar reduce 
numărul pacifiștilor.  
 Partea realistă este viziunea de ansamblu: coloniza-
rea nu se va face cu reprezentații lumii a treia, nici cu cei 
în curs de dezvoltare. Vor pleca privilegiații, cei cu bani, cei 
cu inteligență, sau alții selecționați după criterii dure. Grosul 
materiei, adică populația majoritară, va rămîne tot aici să ducă 
lupta de clasă. În acest context, demografic vorbind, se poate 
preconiza un eșec. Pentru că specia umană se va perpetua 
prin oamenii mai puțini educați, cu IQ mai slab prin genetica 
transmisă ereditar, mai săraci din toate punctele de vedere. 
Cei care trăiesc la limita supraviețuirii vor predomina. Primi-
tivii din junglă sau din îndepărtata tundră vor supraviețui 
cataclismelor. Sună anormal, dar realitatea zilelor noastre o 
prefigurează.
 Să analizăm punctual. Populația Europei civilizate 
scade și este din ce în ce mai îmbătrînită. E o axiomă ce nu mai 
trebuie demonstrată. În virtutea acestei triste realități, d-na 
Angela Merkel a deschis porțile raiului german și european 
pentru migranții islamiști. Ridicînd cortina de fier și fusta, n-a 
analizat însă impactul năucitor cu bătaie lungă. Săracii pakis-
tanezi, libanezi, somalezi sau pekinezi nu vor albi viitorul eu-
ropean, ci îl vor înnegri, întinzînd mîinile mai puțin harnice 
la ajutoarele sociale darnice, prea puțin interesați de a ridica 
economia germană ori europeană. Nu elita acestor popoare a 
emigrat.
 În egală măsură, populația României riscă un proces 
asemănător de golire demografică și de ranfluare. Dar din in-
terior.
 Epuizarea demografică ar necesita mai întîi o scurtă 
analiză istorică în ultima sută de ani. Prima cădere demografică 
a fost o consecinţă nefastă a celor două războaie mondiale. În 
urma conflagraţiilor mondiale, România a scăzut, cumulat, cu  
aproape 10%. Mai ales de sex masculin. Conform estimărilor, 
în urma primului conflict global am pierdut peste 600.000 
de oameni (civili şi militari), iar în cel de-Al Doilea Război 
Mondial au murit peste 500.000 de oameni (civili şi militari).
 A doua etapă ar fi catastrofa demografică continuată 
deliberat din motive politice în România stalinistă și 
comunistă. Urmînd modelul sovietic, statul român a demarat 
un proces de epurare demografică pe criterii de clasă, atacînd 
elitele sociale şi intelectuale în timpul „obsedantului dece-
niu”, (anii 50-60) cum l-a numit Marin Preda. Astfel, con-
form evaluărilor din Raportul Tismăneanu, se pare că ar fi 
vorba de 350 de mii de victime, dar există și alte aprecieri 
care susțin că în toată perioada comunistă  (1948 - 1989) au 
fost exterminate aprox. 1,2 milioane de persoane (direct sau 

indirect). Partea proastă a acestei politici imbecile a fost că a 
decimat o clasă socială medie, inteligentă şi valoroasă care 
și-ar fi putut aduce aportul la progresul țării: oameni care gîn-
deau, preoţimea educată, politicieni competenți, precum şi 
o mare parte a intelectualităţii urbane (medici, avocaţi, scri-
itori, ofițeri etc.). Unii dintre ei s-au salvat prin expatriere 
și au devenit somități în domniul lor: Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Eugen Ionescu, Virgil Tănase, Liviu Ciulei, Sergiu 
Celibidache, Ioan Petru Culianu (asasinat) etc. Cei care au 
rămas în țară și-au riscat viața în temutele lagăre așa zis de 
reducare: Corneliu Coposu, Nicolae Steinhardt, Vasile Voi-
culescu, Sergiu Al. George, Constantin Noica, Petre Țuțea și 
mulți alții. Lista este mult mai bogată. Oameni curajoși în 
gîndire și nonconformiști care ar fi putut schimba mentalități 
pentru un alt tip de civilizație, diferită. A gîndi diferit era un 
lux și o îndelednicire periculoasă pentru sistemul dictatori-
al comunist. Și nu numai, cum o demonstrează actualitatea 
politică actuală.
 Apoi să nu uităm că Nicolae Ceauşescu a primit mai 
bine de o jumătate de miliard de mărci pentru alţi sute de mii 
de etnici germani, pe care efectiv i-a vîndut ca pe nişte bunuri 
de export cînd situația s-a împuțit în România comunistă și 
cîntai ca Alexandru Andrieș: „la telejurnal, la telejurnal / am 
văzut cașcaval!..”. Pe atunci au fugit și alți români riscîndu-și 
pielea, pentru că pur și simplu nu mai aveau ce mînca. Con-
form recensămîntului din 1930, în România erau peste 745 
de mii de etnici germani. Astăzi mai sînt puţin peste 60.000. 
România a mai pierdut aproximativ 10% dintre cetăţeni, din-
tre care mulţi reprezentau o clasă socială solidă, modele pu-
blice de comportament mai ales în Transilvania. Civilizația 
unei etnii structurate genetic spre ordine și cultură ar fi fost 
un beneficiu pentru România.
 A treia etapă, cea mai acută, este exodul de după 1989. 
Se estimează că undeva între 3 și 4 milioane de concetăţeni 
au emigrat în ultimii 27 de ani. Unii cu gînd de întoarcere, e 
drept. Mai grav este că statisiticile prevăd  o scădere cu 25% 
în următorii 25 de ani, populația României ajungînd sub 15 
milioane, la fel ca prin 1930. Se apleacă balanța periculos 
pe minus și se va pleca în continuare din țară atîta vreme cît 
decidenții politici inconștienți nu iau măsuri benefice, stim-
ulatorii pentru a reduce fenomenul. Partea proastă e că nu 
pleacă doar infractorii sau cerșetorii. Pe ei nu-i regretă nimeni 
dacă părăsesc țara. Pleacă oamenii de valoare, pleacă tinerii 
de pînă în 35 de ani, cunoscători de limbi străine (spre deose-
bire de alții care rămîn, necunoscători nici ai limbii materne), 
oameni educaţi şi bine pregătiţi profesional, cu iniţiativă, care 
au un profil psihologic de învingători, gata să muncească și 
să se adaptaze la o nouă societate. Adică iarăşi ce avem mai 
bun din punct de vedere demografic. Olimpicii cu care ne 
mîndrim pe drept cîteodată, absolvenții români de Harvard 
sau Oxford, ai altor universități române sau străine, nu sînt 
apreciați de propria țară și preferă expatrierea.
 Cine umple golurile demografice formate în dife-
rite domenii? Cine contrabalansează lista emigranților? Din 
păcate, în locul unor oameni cinstiţi şi educaţi de care Româ-
nia nu duce încă lipsă, instituţiile româneşti încep să se 
umple de politruci, de oameni numiți politic pe criterii clien-
telare, nu de competență. În locul unor intelectuali de calitate

CRONICA EȘECURILOR
XI -  Eșecul demografic al viitorului

Moto: „Cantitatea de inteligență este constantă pe Pămînt, populația este în continuă creștere.”
Axioma lui Cole
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se infiltrează politicieni şnapani, agramați de tipul lui Jijii Be-
cali ori Mare(an) Vanghelie. Analfabeți funcționali. Sau tupeiști 
penali de genul Seby Ghiță, nea căpitanul Băse, nea neocomu-
nistul Neluțu Ilici, ori nea democratul Dracnea. Politicieni de 
circumstanță ce se consideră „reprezentanţi ai poporului” și 
se adresează acestuia prin hăhăituri și zîmbete prețioase. Ori 
ordonanțe de urgență. Se înlocuiește sistematic neamul bun cu 
neamul prost, considerîndu-se păgubos că  nimeni nu este de 
neînlocuit. Nu e de mirare că am ajuns o societate anormală, 
întoarsă cu fundul în sus, dezgolit, în poziție pasivă. Turnătorii 
gen Dan Voiculescu au devenit politicieni, oameni de afaceri, și 
ne trag lecții comportamentale. Nulităţile tupeiste gen Eleana 
Udrea, „blonda de la Drept” apărută de nicăieri, Gabriel Oprea, 
„generalul izmană” de la intendență pe la începuturi, ori Radu 
Mazăre, „primarul play bou”  pot să ne-o tragă ață despre cum 
reușești în viață. Potenți sau incompetenți?
 Incompetenţa a devenit la noi o formă de calificare. 
Ca să aibă ștaif, incompetența trebuie să fluture o diplomă. Im-
postura academică pe care o vedem desconspirată tot mai des, 
cu diverşi „doctori” plagiatori apăruţi pe genunchii unor gen-
erali, moșiți la rîndul lor pe genunchii unor pseudo-universi-
tari, este doar vîrful de aisberg, ca fostul prim-ministru și naș 
al clasei politice românești, Victoraș Viorel Ponta. Academia 
imposturii luminată de girofarul lui Găbiță Oprea (Academia 
de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale) și girată în continuare de 
beneficiari, fabrica de diplome pentru politicieni, este dovada 
peremptorie ca instituție. Incompetența ori tupeismul au devenit 
o modă ostentativă pentru unii politicieni. Mai deunezi, un fost 
primar de sector 5, incapabil de a conjuga verbul „a fi”, declara 
cu nesimțirea clasică politicianului român că CV unui politi-
cian nu mai interesează pe nimeni la alegeri. Culmea este că are 
dreptate, politicienii penali tot sînt votați!  Impostura și sine-
cura  pe care zilnic le vedem, sînt semnele unei vome diareice 
infecțioase și penale la nivelul cel mai înalt în politică.
 Dar cu cît lăsăm mai jos ștacheta valorică în infrastruc-
tura demografică a ţării în care trăim, descoperim cu indignare 
dezastrul, eșecul cu bătaie în viitor.
 Principala problemă a României este resetarea 
populației în sens negativ, reducerea resursei umane de calitate. 
Eșecul demografic va proveni pe termen lung dintr-o secătuire 
genetică, o vlăguire impotentă la nivel ADN. Rețeta e sigură: 
de o parte, o clasă politică penală, de alta, un electorat naiv și 
needucat care crede că poate schimba ceva prin vot. Schimbarea 
reală se face doar la zid. La Zidul Plîngerii, cînd o să se vaite 
patriotic Îțic și cu Ștrul că au votat penalul. Altfel, dovada pa-
triotismului a demonstrat-o doar Vlad Țepeș, trăgînd răul în 
țeapă. Altfel, patriotismul în era globalizării  va deveni o lecție 
demodată. O demonstrează exodul masiv în Uniunea Europeană  
a celor îndrăzneți care aplică străvechiul principiu „ubi bene, ibi 
patria”. Vina este exclusiv a factorilor politici decidenți care, 
parcă, acționează dinadins. În continuare nu au nevoie de oa-
meni care gîndesc, ci de o masă electorală amorfă, de prostimea 
care să le creadă minciunile electorale. De cîte ori se încearcă o 
resetate legislativă, ea este prost gîndită (premeditat), se pierd 
valorile și rămîne balastul. Noua propunere legislativă din partea 
partidului majoritar, la fel de comunistă precum cea de dinainte 
de 1989, ca mamele cu mai mulți copii să devine „eroine” și aju-
tate financiar cu pensie pe viață, seamănă mai curînd cu stimu-
larea șeptelului din colhozurile staliniste. Pe cine avantajează?
 Dacă disecăm puțin, lucrurile devin mai clare: unii oa-
meni cu „pretenții” nu se mai căsătoresc și nu mai fac copii. Și-
au schimbat mentalitatea. Ei cred că sînt moderni, că  își trăiesc 
viața și clipa. Sau, din alte motive, multe familii au 1-2 maxim 
3 urmași. Iar cei care și-au asumat eroic și stoic mulți copii, 

căsătoriți au ba, sînt cei care, de multe ori, trăiesc de pe urma 
„alocățiilor” și a ajutoarelor de tot felul. Noi n-avem nevoie de 
migranți (nici nu vor veni la sărăcia noastră), căci avem abonații 
noștri interni, categoriile așa zis defavorizate, semianalfabete, 
needucate și obișnuite să cerșească: de la stat drepturi, de la 
primării ajutoare de tot felul, de la populație bani. Au obișnuința 
scandalului, manelelor Salamului, a mîncatului de semințe și a 
mizeriei profunde lăsate oriunde. N-au obișnuința muncii ge-
netic. Nu sînt doar la periferia Parisului sau a altor capitale eu-
ropene (și bine că sînt acolo, altfel ar îngroșa rîndurile celor 
de acasă), sînt la marginea oricărui oraș, comună sau sat din 
România. Mai mulți sau mai puțini.
 Într-o viziune realistă, viitorul demografic nu se arată 
nici roz, nici alb, ci mai degrabă cenușiu ca într-o amestecătură 
ternă. Pe piața muncii vor fi prea mulți inactivi și prea puțini 
angajați efectiv, ca atare colapsul pensiilor e o certitudine 
națională, nu foarte îndepărtată. Recunoscută deja oficial. Ca să 
ne obișnuim cu ideea.
 Într-o viziune pesimistă, devine negru, cu sate care or să 
dispară total după ce bătrînii actuali vor stinge lumina, cu case 
abandonate, cu pămînturi nelucrate, cu un anumit gen de oameni 
tentați să nu muncească, ci doar să văicărescă: statul nu le dă, nu 
le asigură, nu le bagă în gură. Și de aceea se fură. Se fură viitorul 
copiilor și nepoților noștri.
 La noi, în Săcele, situația este mai evidentă decît ori-
unde. Unde se află cea mai mare comunitate defavorizată din 
România formată în cîteva decenii? Unde se extind  agale, 
văzînd cu ochii, construcțiile ilegale? Unde se mărită minorele 
cu false gene cînd le mănîncă prin zonele erogene? Unde se 
înmulțesc iepurește avînd între 10 și 20 de urmași demni de 
revigorarea localității, ca să trăiască din „alocății”? Unde este 
cea mai numeroasă școală gimnazială? Unde sînt cele mai dese 
conflicte ce mocnesc latent și cele mai multe cazuri de furturi de 
curent? Unde au chelit dealurile strămoșești atît de repede, de-ți 
vine să damblagești?
 Cu cei peste 10.000 de locuitori din Gîrcini, într-o 
continuă și rapidă creștere aritmetică, Săcele ca oraș va intra 
peste 25-50 ani în Cartea Recordurilor la capitolul „proastă ad-
ministrare și gestionare a situației”. Pentru că lăsați să joace un 
rol, ba chiar stimulați de toți politicienii în ultimii 26 de ani din 
motive electorale, au scăpat de sub control.
 În primul rînd prin dezinteresul și indolența politicii lo-
cale și naționale din ultimii 50 de ani, dar în special din 89 încoa-
ce. Înainte vreme erau cantonați dincolo de pod. Prin anii 70-80 
mergeam la ștrand, la Patroana, și erau doar cîteva case răzlețite 
de oameni cu bun simț. Acum își construiesc cu nesimțire case 
fără autorizație, pe alte pămînturi decît ale lor, unde, cînd și cum 
vor mușchii lor. Dacă treceți mai rar prin zonă, veți constata că 
valea Gîrcinului este inundată de construcții haotice, majoritatea 
insalubre, iar spre Babarunca, pe valea Tărlungului, cartierul se 
tot extinde, pînă sub baraj, în condiții de promiscuitate totală: 
mulți nu au apă curentă, nu au curent electric, nu au canalizare, 
nu au străzi. Nu au serviciu. Nu au decît copii, din ce în ce mai 
mulți, ca să trăiască din „alocății”. Nimeni și nimic nu-i oprește. 
Proprietarii pămînturilor de drept? Altă întrebare! Autoritățile? 
Care autorități?! Altă întrebare! Legile? Care legi?!
 Altă întrebare? Nu avem decît o constatare.
 Eșecul demografic al viitorului este în mîinile politicie-
nilor, dar poate fi evitat. Să ținem cont! Numai de nu s-ar spăla 
pe mîini, ca Pilat din Pont.

prof. Nicolae Munteanu
Liceul Teoretic „G. Moroianu”

N.R. – Materialele de la rubrica OPINII  cuprind părerile și concluziile 
autorilor
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MAMĂ, NOI DE CE N-AVEM BALTĂ?

rin cultură înțelegem „totalitatea valorilor materiale 
și spirituale create de omenire precum și instituțiile 
necesare pentru comunicarea acestora”.  

 Cultura este  o avuție comună, elaborată, făcută 
cunoscută și răspândită. De ea se poate bucura toată lumea, 
sau, mai precis, oricine doreşte. O societate  sănătoasă cultivă 
legăturile între cei care săvârşesc cultură şi cei care o propagă, 
care o popularizează. Această relație este garanţia durabilității 
și dezvoltării oricărei colectivități. Dacă între făuritorii de 
cultură autentică şi de valoare şi cei care o răspândesc apare 
un dezacord, o neînţelegere sau dacă creatorii de cultură nu 
manifestă niciun interes, nu se sinchisesc, nu se îngrijesc de 
calitatea creației, iar cei care o împrăştie sunt nişte diletanţi, 
nişte simpli “răspândaci”, cu ochii numai la profitul mate-
rial, societatea  se înscrie sigur pe o pantă de corupție și de 
disoluție. 
 Cultura formează şi modelează personalitatea, dar 
cea mai importantă facere vrăjită este că dă noi dimensiuni 
gândirii şi comportamentului. Educaţia şi cultura nu constă 
în  acumulări  cantitative de fapte, ci mai curând în modul de 
gândire și comportament al omului atins de morbul îndeled-
nicirii, al cunoașterii și al învățăturii. Și totuși, acesta este 
obligat să memoreze semnificaţia marilor valori materiale şi 
spirituale, faptele şi creaţiile de reper din  procesul de dez-
voltare al fenomenelor naturii şi al societăţii. Engramele (en 
{fr} în - gramma {gr} înregistrare - element mnezic fixat în 
memorie) astfel fixate şi-apoi ecforate la nevoie (ek {gr} în 
afară - {a fora} aducerea în conștiință a engramelor mem-
orate), sunt  pilonii şi pionii de judecăţi şi de aprecieri ale  
faptelor, ale acţiunilor şi ale  fenomenelor de altădată sau din 
prezent.
 Se știe că într-o societate normală promovarea cre-
atorilor de valori este singurul drum care aduce profit, fo-
los material şi spiritual. Eliminarea impostorilor ştiinţifici, 
a  măsluitorilor de cultură, a cârmuitorilor de orice natură se 
face  precoce, fără efort, firesc. O sită cu găuri de mărimi 
variabile  cerne tot timpul valorile şi le aşază pe fiecare la 
locul pe care-l merită. Statul nu intervine. Omul politic nu 
galonează impostura. Serviciile de forță nu avizează ascensiu-
nea pe scara nonvalorii. 
 Într-o societate „strâmbă”, în care deciziile sunt  
luate de „vârfurile” politice,  care nu vor sau care nu sunt 
în stare să sesizeze la timp toate găinăriile și compromisu-
rile pungașului, impostorul urcă, face valuri  în jurul lui,  işi 
colorează şi îşi măreşte zilnic aureola, strălucirea, gloria şi 
faima. El nu cunoaște vorba lui Descartes că unde sunt multe 
titluri și foarte multe publicații este multă neștiință și chiar 
înșelătorie. 
 Când buba imposturii se sparge, este prea tîrziu. 
Blufful este zgomotos, este jenant. Dacă cei „mari” consideră 
că omul trebuie salvat, se găsește urgent printre „amici” un 
acar Păun.
 Homo stultus este nătângul, neghiobul, tăntălăul, este 
entitatea socială care îşi găseşte loc în  manualul de psihiatrie 
la capitolul „debil mintal”. Acesta nu-i înzestrat cu dibăcia de 
a se adapta prompt sau cel puţin cu aproximaţie la rezolvarea 
standard a problemelor puse de viaţă. Erasmus cu Elogiul lui, 
ungurul  Rath-Vegh István  cu a sa Istorie a prostiei şi Anton 
Pann cu cele Adunate de la lume, sunt  doar câţiva  literaţi 
iluştri care l-au descris pe homo stultus. De fapt și de drept, 
acest oligofren este nevinovat. Așa l-a zămislit mamă-sa, sau 

l-a însemnat natura, cu organul înțelegerii deficitar.
 Există și un neștiutor, homo ignorans, care are or-
ganul gândirii neavariat, dar care nu-i pus în funcțiune din 
multe motive personale sau conjuncturale, sărăcia, hoția și 
alcoolul fiind printre pricini.  Întrebat, vezi cum se precipită 
să răspundă, iar bunele  intenţii ale acestuia, stârnesc soluţii 
bizare, epatante, uneori hazlii şi nu de puţine ori alarmante şi 
chiar păguboase. La întrebări hilare, naive, amuzante, cu iz 
de păcăleală, homo ignorans răspunde aiurea. Puțini printre ei 
admit că nu cunosc răspunsul. Iată câteva mostre de răspuns 
la întrebarea:

„Cu ce literă începe alfabetul?
 Nu știu! 
Câte unghiuri are o linie dreaptă? 
Trei – Patru!    
Cum arată triunghiul?
Ca un cerc!
 Ce formă are globul pământesc?
 Nu știu! 
Cum se numește poligonul cu cinci laturi? 
Triunghi!”

 Poate că nici nu sunt  atât de vinovați  acești  
neștiutori, acești neghiobi, stupizi, cât „șefii” care i-au lăsat 
în statutul de ignoranți.
 Întâlnirea cu acest homo ignorans este șocantă. Ab 
initio, nu-ți vine să crezi că „scena” este reală. Când începe 
desmeticirea, uluiala se transformă în amuzament. Nu trece 
mult și scena tragi-comică îți crează un sentiment de îngrijora-
re, de milă, de neliniște și de întrebări. Cum a ajuns în această 
situație ignorantul cu mintea întreagă? Cine se face vinovat 
de starea acestui neștiutor, care treptat a ajuns cu puterea 
de înţelegere deficitară, cu slabă capacitate de judecată, cu 
tulburări de atenție, cu putere de asociaţie greoaie, cu memo-
rie slabă, cu spirit tern, stăpânit uneori de grandomanie, orgo-
liu și ușor influențabil?
 În casa acestui ignorant, nimic nu este la loc. Snopii 
de stuf de pe acoperiș, vechi, puși la întâmplare, alandala. 
Zidul casei făcut din chirpici cu lutul scorțălit pe porțiuni 
mari. Gardul din fața casei făcut din bucăți de tablă și lațuri 
care nu seamănă niciunul cu altul. Curtea se poate folosi nu-
mai în perioade de secetă. Când plouă, lutul, care se întinde 
pe toată suprafața curții, este atât de cleios că te țintuește. În 
curte sunt aruncate alandala resturi de la mașini desmembrate, 
care n-au nici o folosință, „luate” de la CAP, când țara s-a 
democratizat. 
 Mă uit spre liziera pădurii și văd vila șefului, a 
înavuțitului, replică „îmbunătățită” a casei truditului, a 
necăjitului, a ignorantului.
 Oare câte camere o fi având vila. Oare câte băi cu 
design în culori șocante și ce faianță adusă de nacealnic de 
peste mări și țări, ca să-și „înnobileze” pereții băii? Se văd și 
garajele și piscina.
 Piscina! Piscina! Ca un fulger mi-a trecut prin 
minte discuția dintre fetița de  șapte ani și mama ei, feme-
ia de serviciu de la întreprindere. Fetița a fost invitată la 
sărbătoarea onomasticii colegei ei de clasă și fata proprieta-
rului vilei. Invitația era tentantă, dar fusese condiționată de 
ținuta vestimentară fastuoasă, impozantă. Mama nu putea să-
și umilească fetița cu refuz, la prima ieșire în lume, și, mai 
ales, unde! Fără să clipească, a scos din buzunar o chenzină,  
refuzând să-și mai facă gânduri cu ce va pune pe masă în
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săptămânile care vor urma.
 Când, fata supărată și contrariată, s-a întors de la pe-
trecere, și-a întrebat mama:
 - Tu muncești și, pentru muncă, capeți bani?
 - Da!
 - Atunci noi de ce nu avem „baltă” în spatele casei?
 Aha, mi-am zis. „Balta” asta are mișmașuri tăinuite, 
este capul tuturor răutăților. Banii publici sunt direcționați și 
plimbați pe la băncile preferențiale de la noi și de aiurea, și 
nu către învățătură, nu către dascăli.  „Balta”, mi-am zis, este 
cauza rămânerii  neșcolitului în situația de homo ignorans, 
lăsat în „paragină”, necultivat, neîngrijit, acoperit de neștiință, 
în ruină materială și spirituală, pe care poți să-l întorci și să-l 
sucești cum vrei, odată la patru ani.
 Acest grup de impostori, de mafioți, responsabili cu 

starea de fapt a populației neștiutoare, nu au nicio preocupare, 
nicio milă, nicio tentativă  de a „calma” neștiința, ignoranța, 
abrutizarea și degradarea unei populații de sub oblăduirea lor. 
Pentru că și ei sunt un  fel de homo ignorans, nu le trece prin 
cap că cele mai productive investiții sunt în învățământ și în 
educație, nu în tâlhărșag. „Nici nu să eczistă”(sic) altă cale de 
ieșire din minciună, din vicleșug și din furtișag, zice omul din 
munții Oașului.
        Hei! Voi ăștia din Zărand, din Vladimir, din Flămânzi şi 
din Albac, ați adormit!?

                                                 
 Dr. Onoriu  Corfariu – Tg. Mureș

N.R. – Materialele de la rubrica OPINII  cuprind părerile și concluziile 
autorilor

Deși nu întrunesc calitățile reporterului calificat, care să 
mânuiască cu dibăcie condeiul pentru a-și exprima opinia 
vis-a-vis de tradiționalul bal al plăcintelor mocănești, iată-

mă de această dată, renunțând la cuvântul rostit de la amvonul bi-
sericii la care am fost rânduit să slujesc, și, la cererea colegilor de la 
”Izvorul”, încerc să aștern pe hârtie în cuvinte pecetluite (taina slovei 
făurite) părerea personală, dar și opiniile altor participanți la frumoasa 
seară mocănească din sâmbăta lăsatului sec 
de carne, 18 februarie 2017.
 Așadar, vă invit să pornim într-o 
retrospectivă a momentului mult așteptat și 
pregătit cu minuțiozitate de către organiza-
tori, adică membrii Comitetului de condu-
cere a Izvorului (dar mai ales, așa cum am 
spus-o și în cuvântul de deschidere, susțin 
opinia și acum, a omului care se zbate cu 
timp și fără timp pentru reușitele Asociației 
”Izvorul”: doamna Mimi (Maria) Zbarcea.)
 Nu insist asupra detaliilor întâl-
nirilor premergătoare acestui moment, deși 
au fost decesive pentru organizarea și ar-
monizarea ideilor fiecăruia dintre noi, ele 
reprezentând cheagul a ceea ce a urmat.
 Ca și în anul trecut, locul de 
desfășurare pentru evenimentul mult 
așteptat, a fost același: restaurantul ”Viena” 
din Brașov, deși trebuie să recunoaștem că 
ar fi fost de preferat un loc din Săcele, că de, 
este balul plăcintelor, al mocanilor săceleni. 
Dar, puse cap la cap, avantajele și dezavan-
tajele, au condus la hotărârea de a se păstra și 
anul acesta același loc de desfășurare, unde, 
de ce să nu specificăm, își desfășoară activitatea și angajați săceleni.
 La ora stabilită, ora 19, comitetul de întâmpinare al asociației, 
format din președintă, doamna Geta Souca, și domnul Mădălin Iacob, 
a început primirea invitaților cu un cuvânt de bun venit, iar doam-
nele și domnișoarele au fost răsfățate și în anul acesta, ca și în cei 
precedenți, cu o nobilă floare, un trandafir, oferit cu toată dragostea și 
aprecierea noastră. În drumul spre mesele unde fiecare era rânduit să 
stea, pe lângă frumoasa expoziție de fotografie cu tema ”nunta la mo-
canii săceleni” pe care cei prezenți au apreciat-o, participanții au pu-
tut să cumpere produse manufacturate (păpuși îmbracate mocănește, 
mărțișoare, obiecte pentru decor) de iscusitele doamne săcelene, într-
un gest caritabil, căci sumele strânse din vânzarea acestor produse vor 

servi spre ajutorarea atâtor cazuri cu necazuri câte 
vor putea.
 Bineînțeles că și de această dată au fost la 
înălțime costumele mocănești, parcă mai frumoase de la an la an, bine 
păstrate și îngrijite de fiecare familie care le deține și le îmbracă cu 
mândria urmașilor vrednicilor noștri înaintași.
 Primirea fiind făcută, cuvântul de deschidere a balului a 

aparținut anul acesta domnului Mădălin Ia-
cob, care, a adus încă o dată un călduros sa-
lut din partea membrilor asociației noastre, 
a mulțumit celor prezenți pentru implicare, 
iar apoi mi-a fost dat cuvântul pentru bine-
cuvântare. Ne-am ridicat, am ținut un mo-
ment de reculegere pentru moșii și strămoșii 
noștri (nu trebuie să uităm că erau moșii 
de iarnă) și, după ce am rostit împreună 
rugăciunea domnească, am binecuvântat, 
așa cum se obișnuiește, iar pe un fundal 
muzical plăcut, realizat de formația Kontra-
band, s-a servit aperitivul. Cu toate acestea, 
într-o parte a localului era forfotă. Un decor 
format din elemente tradiționale atrăgea 
atenția, prefigurând parcă ceea ce avea să 
urmeze, iar membrii ansamblului folcloric 
”Astra” atrăgeau privirile. Aceasta pentru 
că, sub directa și atenta supraveghere a mae-
strului coregraf Gheorghe Debu, se pregătea 
surpriza serii: ”Nunta la mocani”.
 Așadar, la ora 20:45 am prezentat acest 
moment, pregătit cu seriozitate în serile de 
iarnă, la repetițiile târzii ale ansamblului 
nostru iubitor de tradiții, mai ales săcelene.

 La baza scenariului s-a aflat lucrarea de cercetare folclorico-
etnografică a lui Victor Tudoran: ”Datini și obiceiuri ale mocanilor 
săceleni”, editată în anul 2005 de asociația ”Izvorul”. Pornind de la 
momentele esențiale descrise în lucrare, domnul Gheorghe Debu a 
dat viață unui frumos scenariu, în care s-au împletit deopotrivă obi-
ceiuri deja uitate, cu strigături și dansuri păstorești, încercându-se o 
reprezentare cât mai aproape de adevăr a momentului întemeierii 
familiei la mocani.
 Am captat atenția și am fost captați în aparatele de filmare,
pentru mărturie ulterioară generațiilor viitoare. Am produs emoție și 
chiar au curs lacrimi pe obrajii celor născuți mai devreme. O jumătate 
de oră de sinteză asiduă a unor momente din viața comunității ce se
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desfășurau într-un cadru și într-o perioadă de timp bine determinate.
 Pe cei care nu ați participat, dar și pe cei care ați participat.....
vă invit La Nuntă.
 Ne-am întâlnit în munte cu tinerii stăpâni de oi ce se 
pregăteau să coboare în sătcele pentru sărbătoarea Sântiliei, mo-
ment de emoție pentru fetele din sat, care, așa cum zice și strigătura: 
”fetele de prin Săcele se uită prin găurele”, căutau o gospodărie cu 
palanul rar, sau ca prin stobor să-i poată vedea pe feciorii care și-au 
făcut apariția în sat, cântând un frumos cântec ciobăneasc, ce prezintă 
realitățile dure trăite la târla de oi.
 Nedispărutele țațe guralive din toate timpurile, voatrele de 
atunci, atotștiutoare, pun țara la cale, fac și desfac relații, și, de această 
dată cu gând bun, se pun de acord pentru înfiriparea relației dintre 
doi tineri: Titi și Ana, căutând ca această ”misiune” a lor să se con-
cretizeze la obișnuita ”vedere”, acolo unde familiile celor doi tineri 
discută și își exprimă fiecare aprecierea pentru copilul celeilalte. Se 
cade de acord asupra dotei (zestrei) celor doi, se stabilește data nunții 
și se pleacă la preot să facă scrisoarea către protopop și să se ia bine-
cuvântarea, urmând a se face vestirile în biserică.
 Își fac apariția în scenă chemătorii, care dau de știre 
comunității de faptul că familiile Clinciu și Comșa se vor încuscri 
prin căsătoria copiilor lor. După ce  ”au umblat cu chemătura de li 
s-a uscat și gura”, la casa miresei sunt răsplătiți pentru osteneală, iar 
în cinstea ei, tinerii execută un joc cu botele (bâtele). Se împodobește 
bradul..., își face apariția în scenă sucăcioaia (bucătăreasa), care imită 
pregătirea bucatelor tradiționale (sarmale și cozonaci), de-și lasă gura 
apă.
 Dimineața nunții debutează cu momentul ”păpușa” - 
schimbul de colaci, pentru mireasă, și cămașă, pentru mire, cusute 

de mâinile miresei. Urmează constituirea alaiului, mirele mergând 
la casa nașilor, care l-au botezat, iar mai apoi pornesc împreună la 
casa miresei, unde cu măiestrite cuvinte rostite de naș, este cerută 
mireasa, iar după ce părinții acesteia acceptă, întregul alai este poftit 
în gospodărie, și, după ce este bine cinstit, se încinge o frumoasă horă 
tradițională. Înainte de a ieși din casa părintească, mireasa își cere ier-
tare de la părinți și primește binecuvântarea acestora, iar apoi alaiul se 
îndreaptă spre biserică unde are loc oficierea Tainei Cununiei de către 
preotul satului. Nu lipsesc momentele hazlii, căci chiar în timpul sluj-
bei, guralivele voatre găsesc pricini de comentarii. Se gată slujba, se 
pornește, împreună cu preotul, la locul rânduit pentru masa de nuntă și 
pentru petrecere.
 Căldări cu apă, frumos împodobite, sunt așezate în drumul 
alaiului, pentru a aduce noroc, iar în ele, mirii, nașii, părinții, nuntașii, 
pun bani.
 Înainte de masă, mireasa toarnă apă spre spălarea mâinilor 
nașilor, iar apoi, nașul, mulțumind participanților, respectuos, roagă 
preotul ca masa și locul să fie binecuvântate, ceea ce se și întâmplă.
 Atmosfera de petrecere este întreținută de o suită de dan-
suri mocănești: Chindia, Brâul și Sârba. Darul strigat de chemători 
și mulțumirea adresată nașului celor ce au dăruit, preced ”săltarea 
nașului” cu scaunul. ”Pocânzeii” de a doua zi au fost și ei prezenți, pe 
fundalul ”cântecului miresii”.

 Tot în ritm de joc mocănesc a fost încheiată alegoria nunții 
cu dansurile: Hora, Ciobănașul, Jiana, Breaza, Hodoroaga, Sârba 
studenților, Alunelul și Brâul.
 Cei prezenți în sală au răsplătit momentul cu ropot de aplauze 
și urale, iar apoi formația i-a invitat la dans pe cei prezenți.
 Au fost servite mult așteptatele plăcinte mocănești, pregătite 
cu atenție și de această dată. Faptul că brânza de burduf a fost maturată, 
ușor pișcăcioasă, a adus nemulțumirea unora, dar majoritatea au apre-
ciat alegerea din acest an, iar vinul roze și berea rece au potolit setea 
celor care s-au încumetat să manânce plăcintele.
 Atmosfera plăcută, decentă, caracteristică săcelenilor, în 
care s-au făcut fotografii și s-au schimbat frumoase impresii, a fost 
întreruptă de o altă frumoasă surpriză. În timp ce se desfășura o reușită 
tombolă, un grup de bărbați, primeniți mocănește sau nu, au pregătit 
un moment deosebit de interpretare vocal - instrumentală a ”imnului 
mocanilor săceleni” și a frumosului cântec păstoresc de dor ”Ciobănaș 
cu trei sute de oi”. Lăudabilă inițiativa domnilor Ninel Eftimie, prof. 
Gavril Califariu și Fane Lupu, dar și a celorlalți, care s-au implicat.
 Voia bună, mâncarea bună, dansul și cântecul au ținut până 
spre dimineață, iar evenimentul a fost mediatizat și bine prezentat pe 
postul local ”Brașov Tv”.

Pr. Raul Valer Șerban

La expoziția organizată cu prilejul balului

Moment din spectacolul ”Nunta la mocani”

Costume mocănești și ceangăiești, înfrățite la Balul plăcintelor
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RAPORT  DE  ACTIVITATE
AL ASOCIAŢIEI “ IZVORUL “ ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2015 – DECEMBRIE 2016

 Luni, 13 martie a.c., a avut loc adunarea generală a 
Asociaţiei “Izvorul”, la care a fost prezentat Raportul de activi-
tate care urmează:

n perioada analizată, asociaţia IZVORUL  a desfăşurat 
acţiuni culturale şi sportive care au venit să întregească 
viaţa cultural - sportivă şi   cetăţenească a oraşului nos-
tru. Anul 2016 a fost anul aniversar al oraşului nostru 

şi multe dintre acţiunile asociaţiei au fost dedicate aniversării a 
650 de ani de la prima atestare documentară a Săcelelui.
 Ca în fiecare an, la 1 Decembrie, membri ai  biroului 
asociaţiei  au depus coroană de flori la Monumentul Eroilor din 
Cernatu, comemorând Ziua Naţionala împreună cu concitadinii 
noştri. Anul 2016 a fost anul aniversar al orasului nostru. Multe 
dintre acțiunile asociației au fost dedicate atestarii documentare 
“650 de ani”.
          În luna ianuarie, în data de 15, am participat ca de fiecare 
dată la depunerea de coroană la bustul poetului Mihai Eminescu 
, împreună cu asociaţiile culturale, şcolile din Săcele şi oficiali 
ai Primăriei.
          Luna februarie 2016 a fost darnică în momente de omagiere 
a unor personalităţi marcante ale trecutului nostru săcelean, fapt 
ce a prilejuit organizarea unor manifestări culturale de suflet. 
Astfel, asociaţia “Izvorul”, în parteneriat cu Liceul G.Moroianu, 
au omagiat pe omul politic, omul de litere, economistul 
G.Moroianu. Manifestarea s-a desfăşurat la mormântul ilustru-
lui săcelean, din cimitirul bisericii Sf.Adormire din Satulung. 
Au fost depuse coroane de flori , iar d-l. prof. Ionuţ Tănase, 
de la Liceul Moroianu, a făcut referire la importanţa vieţii şi 
operei lui G.Moroianu. Tot in luna februarie, a fost organizată 
o manifestare de aniversare a 90 de ani de la naşterea părintelui 
Nicolae Popeea. Şi această acţiune a avut loc tot la biserica 
Sf.Adormire din Satulung, în parteneriat cu Liceul G.Moroianu. 
D-l. prof. Ghe.Munteanu a prezentat momentele importante din 
viaţa , activitatea şi opera celui omagiat.
          Luna martie 2016 a debutat cu Balul Plăcintelor 
Mocăneşti, desfăşurat la restaurantul Viena din Braşov. Tema 
balului din acest an a fost “Drumul brânzei”, exemplificat prin 
realizarea unei expoziţii. Iniţiatorul şi sufletul acestei expoziţii 
a fost nimeni altul decît Fane Lupu, ajutat de un grup de iz-
vorani: Costin Teşileanu, Ninel Eftimie, Mircea Barbu, Mir-
cea Arion. Expoziţia a reuşit să aducă în actualitate arta pro-
ducerii brânzei de oaie. Programul artistic al serii de bal a fost 
susţinut de Ansanblul “Astra” Săcele, instruit de d-l. Debu Ghe., 
iar domnişoara Emilia Calefariu ne-a încântat cu un recital de 
lied-uri. Plăcintele mocăneşti au fost senzaţia serii, pe placul şi 
gustul invitaţilor. Mulțumim tuturor celor implicaţi în organiza-
rea balului, şi în mod special mulţumim doamnelor: Georgeta 
Souca, Simona Cerbu, Ina Bija, Eftimie Rodica, Toni Homoroz-
ean, Nuţi Primavăruş şi Mimi Zbarcea, care s-au străduit să facă 
plăcintele pe gustul invitaţilor. De asemeniea, mulţumim spon-
sorilor noştri: Regia Locală a Pădurilor Săcele şi firmei Coreli 
Insolv IPURL.
              În luna mai am participat la o frumoasă manifestare 
culturală organizată de Biblioteca “Victor Tudoran “ şi fiica lui 
Victor Tudoran, Anca Ene Tudoran, sub genericul “Aspecte le-
gate de publicistica săceleană interbelică”, cu ocazia împlinirii 
a 106 ani de la naşterea marelui cărturar săcelean. A participat 
la eveniment un numar mare de membri ai asociaţiei “Izvorul” 
iar dl.Dumitru Voinea a avut un discurs interesant despre Vic-

tor Tudoran. Tot în luna mai am participat la a VII-a ediţie a 
manifestării cetăţeneşti “Ziua Bunului Vecin “, cu o expoziţie 
de tablouri mocăneşti.
               În luna iunie am fost parteneri ai Clubului Sportiv 
“Babarunca” la Ziua Mondială a Orientării, eveniment organizat 
la Complexul turistic “Hanul Mureşenilor”, la care a participat 
un număr impresionant de oameni de toate vârstele. Tot în luna 
iunie, am sărbătorit “Ziua Eroilor” la Biserica Sf.Adormire din 
Satulung şi în Turches, ocazii cu care s-au depus coroane de 
flori, omagiu adus eroilor săceleni. Odată cu venirea toamnei, 
Asociaţia “Izvorul” a fost invitata de onoare a Muzeului de Et-
nografie Braşov pentru a participa la două evenimente de suflet 
şi anume: vernisajul expoziţiei itinerante “Asociaţia Cultural-
Sportivă Izvorul” şi lansarea lucrării “Arhitectura vernaculară 
a mocanilor din Săcele” un admirabil album realizat de regre-
tatul arhitect săcelean Dan Median. În cadrul acestei minunate 
manifestări au prezentat alocuţiuni: preotul protopop Benga 
Dănuţ, dl. Dumitru Voinea, despre activitatea asociaţiei “Iz-
vorul” şi despre cartea d-lui Median. Dl. Prof. Cerbu Dorel a 
vorbit, de asemenea, despre asociaţie şi carte, iar părintele paroh 
Şerban Raul a evocat figura celui ce a fost Dan Median. La eve-
niment, o parte dintre doamnele participante au venit îmbrăcate 
în frumoasele costume mocăneşti.
                Toamna a continuat cu şirul manifestărilor culturale în 
a căror organizare asociaţia noastră a fost din nou partener. Ast-
fel, în ziua de Sf.Dumitru, a avut loc vernisajul expoziţiei “Între 
munte şi mare – transhumanţa mocanilor bârsani în Dobrogea”, 
eveniment găzduit de Biblioteca Judeţeană Braşov. Evenimen-
tul a fost organizat de biblioteca braşoveană,  în colaborare cu 
Biblioteca Jud.Constanţa şi Asociatia “Izvorul” ca partener. La 
eveniment a luat parte un număr mare de membri ai asociaţiei 
noastre, invitaţi printre care şi doamna Corina Apostoleanu, di-
rector al Bibliotecii jud.Constanţa. Şi de această dată, doamne 
din asociaţie,  îmbrăcate în costume mocăneşti, au incîntat 
participanţii la eveniment cu plăcinte mocăneşti, doamna Dana 
Cimpoaie fiind sposorul plăcintelor.
                Apogeul manifestărilor culturale ale anului 2016, a fost 
marcat de cele două evenimente şi anume: lansarea monografiei 
Săcelelor, autor Horia Barsan, membru al biroului asociaţiei şi 
cel căruia ii datorăm apariţia revistei “Plaiuri Săcelene” în fiecare 
an, trimestru de trimestru, şi simpozionul dedicat atestării docu-
mentare a oraşului nostru, intitulat “Săcele, 650 de ani 1366-
2016”. Lansarea monografiei a avut loc în data de 29.11.2016, la 
sala festivă a Liceului “Victor Jinga”, în prezenţa unui numeros 
public dornic de cultură. Au fost invitaţi de seamă, specialişti 
care au vorbit despre  lucrare: prof.univ. dr. Ioan Vlad, lector 
univ. dr. Corneliu Pintilescu care au punctat valoarea mono-
grafiei. Prezent a fost şi editorul cărţii, preotul Costin Butnar 
de la Editura Suflet Transilvan. Intervenții de suflet au avut şi 
preoţii Raul Şerban şi Petre Drăgan, de asemenea doamna prof. 
Elena Bulat. Toata această minunată lecţie de istorie locală a 
fost impecabil moderată de către dl. prof. Radu Colţ, membru 
al asociaţiei noastre. Mulţumim domnului Horia Bârsan pentru 
dorinţa sa de a lăsa urmaşilor o lucrare despre bogăţia spirituală 
a mocanilor, prin intermediul asociaţiei “Izvorul”.
               Cel de-al doilea eveniment al lunii decembrie 2016, cu 
care am şi încheiat şirul evenimentelor culturale, a fost “Săcele, 
650 de ani 1366-2016”, organizat împreună cu Asociaţia Astra-
Despărţământul “Fraţii Popeea”, partener fiind Primăria Săcele. 
Partener ne-a fost şi Liceul “G. Moroianu” care, cu sprijinul
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d-lor prof. Tănase Ionuţ , Munteanu Ghe. şi Camelia Dumi-
tra, de la Şc. Gimnazială nr.4,  au organizat un concurs cu ele-
vii din clasa a V-a pe teme de istorie locală, tradiţii şi obiceiuri 
mocăneşti. Manifestarea a avut moderator pe dl. prof.Tănase 
Ionuţ. Alocuţiunile au fost făcute de către dl. Prof. univ. dr. 
Caius Dobrescu, de la Univ. Bucureşti, părintele prof. dr. Vasile
Olteanu, directorul Muzeului Primei Şcoli Româneşti din Şcheii 
Braşovului, dl. Prof. Hochbauer Gyula, de la Liceul “Zojzoni 
Rab Istvan” din Săcele, preotul Raul Şerban, parohul biseri-
cii Sf.Arhangheli. Un alt moment al acestei aniversări a fost 
dece-rnarea de către dl. prof. Dorel Cerbu a plachetelor ani-
versare: Primăriei, asociaţiilor culturale, şcolilor, instituţiilor şi
persoanelor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea vieţii 
culturale în oraşul nostru. Plachetele au fost oferite ca semn 
de mulţumire şi distinşilor invitaţi. Manifestarea s-a încheiat 
cu un frumos spectacol artistic susţinut de formaţiile de dans-
uri româneşti, maghiare şi din Gârcin. Mulţumim membrilor 
Asociaţiei “Izvorul”, Asociaţiei “Astra”, colaboratorilor, care au 
făcut posibil acest eveniment marcant în  viaţa comunităţii noa-
stre. Sponsorul acestor două mari evenimente ale comunităţii noa-
stre a fost Regia Locală a Pădurilor Săcele, căruia îi mulţumim .
              O altă activitate deosebită  şi permanentă a asociaţiei 
noastre este apariţia şi în acest an a revistei “Plaiuri Săcelene”. 
Aducem mulţumiri d-lui Horia Bârsan  şi tuturor colaborato-
rilor revistei, fără de care revista probabil nu ar exista. Nu în 

ultimul rând,  biroul asociaţiei “Izvorul” multumeşte tuturor 
membrilor săi pentru participarea la toate evenimentele organi-
zate de asociaţie. Fără sprijinul dumneavoastră material şi par-
ticipativ la evenimente,  asociaţia nu ar exista. Vă respectăm şi 
vă mulţumim.

Consiliul de conducere al Asociaţiei “Izvorul” Săcele

N.R. La aceeaşi adunare generală, a fost prezentată o propunere de pro-
gram de activităţi pentru acest an, program care urmează să fie comple-
tat cu propunerile făcute de membrii participanţi. Printre activităţile 
propuse de Consiliul de conducere al asociaţiei, se remarcă: continua-
rea colaborării pentru organizarea evenimentelor cu tradiţie (aniversări, 
depuneri de coroane, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, Sintilia, Balul 
plăcintelor, tipărirea trimestrială a revistei “Plaiuri săcelene”, 1 De-
cembrie , 15 ianuarie , Cupa “Ioan Tocitu”),  premierea celor mai buni 
elevi din școlile săcelene, depunerea la Primăria Săcele – Consiliului 
Local a documentaţiei necesară acordării titlului de Cetăţean de onoa-
re al oraşului nostru d-lui Voinea Dumitru, participarea ca partener la 
proiectul “Între munte şi mare-transhumanţa mocanilor bârsani în Do-
brogea”, proiect al Bibliotecii Jud.Braşov şi Bibliotecii Jud.Constanţa, 
organizarea evenimentului “SĂCELELE CÂNTĂ EMINESCU”, 
găzduirea expoziţiei itinerante “FRAŢII IOAN ŞI ALEXANDRU LA-
PEDATU” la Sacele, organizarea unui concert  sustinut de KAMER-
ATA KRONSTADT (concertul “FITS CINTA PIAF”), colaborarea 
Asociaţiei “Izvorul” cu dl.dr. Victor Jinga, în vederea editării “Memo-
riilor” lui Victor Jinga, renumitul profesor universitar din Săcele. 

INVITAȚIE LA TURISM 

MĂNĂSTIREA CHEIA
CU DUBLU HRAM „SFÂNTA TREIME” ŞI 

„ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

udeţul Prahova 
deţine trei fru-
moase mănăstiri 

ortodoxe (două de maici 
şi una de călugări) ctito-
rite de mocanii săceleni 
care sunt puţin cunos-
cute în special de tinerii 
săceleni 
- Mănăstirea Su-
zana - Mănăstire de 
maici cu hramul „Sf. 
Nicolae”, datând din 
prima jumătate a secolu-
lui al XVIII-lea. Numele 
i se trage de la ctitorul 
său, doamna Stanca din 
Săcele, care a purtat nu-
mele de Suzana după ce 
s-a călugărit. 
- Mănăstire Zam-
fira - Mănăstire de maici 
este o excepţie, având drept ctitori două femei: jupâniţa 
Zamfia şi nora sa, Smaranda Bălăceanu. Are două hramuri: 
„Înălțarea Domnului” şi „Sf. Ierarh Nifon”
- Mănăstirea Cheia- Mănăstire de călugări, având, 
de asemenea, două hramuri: „Sfânta Treime” şi „Adormirea 
Maicii Domnului”.
 Localitatea Cheia (alt. 860-900 m) este o staţiune 
climaterică, aparţinând de comuna Mâneciu, judeţul Pra-
hova, în mica depresiune cu acelaşi nume de la poalele 

munţilor Ciucaş, în-
tr-un minunat cadru 
natural, la confluenţa 
Teleajenului cu pârâul 
Tâmpa. Aproape de pa-
sul Bratocea, frontiera 
ce separa odinioară Ţara 
Românească de Transil-
vania, mănăstirea Che-
ia, nume care indică o 
poartă de trecere spre 
munţi, a avut un rol im-
portant în menţinerea 
legăturilor frăţeşti între 
românii de pe cele două 
părţi ale Carpaţilor, 
oferind adăpost generos, 
pace spirituală şi hrană 
culturală românilor 
transilvăneni ce luau 
calea exilului din cauza 
opresiunii religioase şi 

naţionaliste la care erau supuşi de Imperiul Austro-Un-
gar. Cheia se dezvoltă după 1840, prin deschiderea dru-
mului prin pasul Bratocea. În tradiţia orală conservată în 
zonă şi în mănăstire se menţionează pentru prima dată un 
aşezământ monahal pe aceste meleaguri în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea. Este vorba de un schit de 
lemn, fondat de câţiva ciobani din Săcele spre anul 1770 şi 
distrus de turci în 1777. În 1790 a fost ridicat un nou schit 
având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, schit distrus

J

Mănăstirea Cheia astăzi
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de incendiul din anul 1832. În locul unde se găsea alta-
rul acestei biserici se află astăzi un aghiazmatar utilizat 
pentru sfinţirea apei în ziua Bobotezei, în ziua hramului 
sau alte mari sărbători bisericeşti. Actuala biserică, având 
hramurile „Sfânta Treime” şi „Adormirea Miacii Domnu-
lui”, s-a menţinut în forma sa iniţială până în zilele noastre 
şi a fost ridicată în 1835 prin grija celor doi ieromonahi, 
Damaschin şi Iustin, originari din Transilvania şi veniţi 
în această regiune de la mănăstirea Căldăruşani, cen-
tru de renaştere spirituală a bisericii ortodoxe. Ei au fost 
susţinuţi în opera lor de către comunitatea monahală şi de 
creştinii ortodocşi din împrejurimi. Cei doi fondatori sunt 
îngropaţi la dreapta şi la stânga altarului. După inscripţia 
votivă de la intrarea în naos reiese că Damaschin a fost în 
acelaşi timp şi primul stareţ. 
Din aceeaşi inscripţie aflăm 
că biserica a fost sfinţită la 
20 iulie 1839 de către epis-
copul Chesarie de Buzău. 
Deşi nu avem mărturii des-
pre înzestrarea mănăstirii cu 
cele necesare traiului obştii, 
dintr-un document din 1838 
aflăm ca schitul dispunea de 
10 pogoane de fâneaţă şi de 
alte 5 de viţă - de - vie, 46 
de vite, 15 cai, 250 de oi, 10 
stupi şi o livadă de pruni. În 
1863, averea manăstirii cres-
cuse (600 de oi şi 56 de vite), 
ca şi numărul monahilor (de 
la 39 în 1862, la 50 în 1865). 
Se poate spune că aceasta 
a fost o perioadă de înflo-
rire spirituală şi materială a 
mănăstirii Cheia, ale cărei 
începuturi fuseseră atât de 
modeste. Din nefericire, o 
dată cu Legea secularizării 
(1863) şi, mai ales, din 
cauza neîndeplinirii obligaţiilor pe care autorităţile şi le 
asumaseră faţă de mănăstire, veniturile acesteia s-au re-
dus dramatic, ceea ce a afectat viaţa aşezământului. Un alt 
moment extrem de dificil a fost în 1864, când Ministerul 
Cultelor a decis mutarea obştii de la Cheia la Vărzăreşti 
(jud. Vrancea), întrucât mănăstirea Cheia urma să fie 
transformată în cazarmă de graniceri. Aşezarea a fost 
salvată de intervenţia energica a Mitropoliei. Din cauza 
deteriorărilor survenite de-a lungul timpului, biserica 
mănăstirii a fost de mai multe ori restaurată, ultima oară 
după cutremurul din 1977. Clopotniţa este construită o dată 
cu biserica mare, şi este decorată cu o amplă reprezentare a 
Încoronării Fecioarei. Arsă din temelie în septembrie 1957, 
ea a fost refăcută în 1965. Clopotul cel mare al mănăstirii 
are o greutate de 443 kg şi este lucrat în atelierele patri-
arhale de la Plumbuita. Unul dintre cele două clopote mai 
mici, lucrat în 1927 la turnătoria Spireanu din Bucureşti, 
a fost transferat de la Cheia la mănăstirea Vladimireşti 
(jud. Galaţi). Din punct de vedere arhitectural, biserica 
mănăstirii Cheia conţine stiluri tradiţional munteneşti, cu 
pridvor, specific româneşti. Este o construcţie masivă de 
23 de metri lungime şi 6,5 metri lăţimea, cu trei turnuri, 
care conferă eleganţă monumentului, operă a meşterilor 
locali. Fresca interioară şi cea exterioară, terminate la 26 

august 1839, sunt opera pictorului Naum Zugravul, după 
cum reiese din inscripţia pictată în interior, deasupra porţii 
de intrare, în concordanţă cu cerinţele planului iconografic 
ortodox tradiţional. Iconostasul din lemn sculptat şi aurit, 
o remarcabilă operă de artă a fost realizat de un meşter 
vienez în stil baroc, fiind donaţia episcopului Chesarie al 
Buzăului. Icoanele împărăteşti, de o mare frumuseţe, sunt 
opera renumitului pictor Gheorghe Tăttărescu. Ulterior, au 
fost argintate de către meşterul Lazăr din Ploieşti. În jurul 
bisericii se află chiliile călugărilor, care în cursul anilor 
au suferit diverse transformări. În partea vestică a incintei 
se află clopotniţa. Cea originală, din lemn, a fost înlocuită 
cu una construită din piatră şi cărămidă în timpul patriar-
hului Iustinian, precum este scris pe placa din marmură 

aplicată deasupra porţii de 
la intrarea în mănăstire. 
Printre obiectele de mare 
valoare artistică păstrate în 
mănăstire se află evanghelii 
bogat ornate, candelabre de 
aramă, sfeşnice, candele cu 
ulei în stil brâncovenesc şi 
un epitaf datând din 1837, 
pictat de către călugărul 
Gherontie de la mănăstirea 
Căldăruşani (comuna Gru-
iu, județul Ilfov). În partea 
nordică se află o capelă cu 
hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, construită între 
1924-1927 de către stareţul 
Grigore Georgescu ajutat de 
călugări şi de donatori. În 
această capelă se oficiază 
slujba în timpul iernii. Ca-
pela, în formă de cruce, are 
un turn deasupra naosului, 
fiind pictată în ulei în stil 
neobizantin de către pic-
torul Grigore Cepoiu din lo-

calitatea Izvoarele, jud. Prahova. Iconostasul din lemn de 
cireşe lucrat cu măiestrie de sculptorul Profilescu, precum 
şi strănile sunt veritabile opere de artă. În naosul capelei 
se păstrează patru icoane împărăteşti realizate de pictorul 
Constantin în 1799 şi care au aparţinut fostei biserici. 
Restaurată în acelaşi timp cu biserica mare, capela şi-a 
regăsit frumuseţea sa iniţială.  
 Colecţia mănăstirii Cheia, organizată în anii ’80, 
deşi de mici dimensiuni, este deosebit de semnificativă 
pentru istoria mai veche şi viaţa duhovnicească de la Che-
ia, cuprinzând chiar unele piese de mare valoare artistică. 
Dintre acestea, trebuie amintite tablourile de la începutul 
secolului al XIX-lea, păstrate astăzi în casa arhierească, 
înfăţişând trei mari personalităţi ale monahismului româ-
nesc: Paisie Velicicovschi, stareţul Gheorghe şi stareţul 
Dorothei (ultimele două portrete datează din 1802). Alături 
de aceste tablouri, colecţia cuprinde icoane împărăteşti şi 
alte icoane datând din secolele XVIII-XIX, dar şi diverse 
alte obiecte de cult: o bederniță (veşmânt bisericesc) din 
sec. al XVIII-lea, o cruce pectorală, două brâie preoțeşti, 
mai multe potire şi cruci de argint, o evanghelie ferecată în 
argint aurit la 1852 şi altele. Colecţia include şi o serie de 
antimise (acoperământ liturgic pe care sunt reprezentate 
punerea în mormânt şi patimile lui Hristos), cel mai vechi

Mănăstirea Cheia în 1969
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“MEMORIAL  ION TOCITU”
 – EDIŢIA  39

upa o întrerupere de 3 ierni, din cauza lipsei de 
zăpadă, în sfârşit s-a reuşit anul acesta, 2017, să se 
organizeze ediţia a 39-a a concursului de schi alpin 

„Memorial ION TOCITU”. Profitând de această iarnă, cu 
zăpadă şi geruri, care ne aduc aminte de iernile din copilăria 
noastră, Asociaţia de Dezvoltare Locală „ORIZONTURI 
SĂCELENE” şi Asociaţia Cultural Sportivă „IZVORUL”, în 
colaborare cu Soft Agency SRL, s-au mobilizat şi au reuşit 
să organizeze tradiţionalul concurs de schi „Memorial ION 
TOCITU”, în data de 14 ianuarie 2017.
 Organizarea acestui concurs este îngreunată de faptul 
că, nici până în prezent, municipiul Săcele nu beneficiază de 
o pârtie de schi, amenajată în acest scop. Chiar dacă locali-
tatea noastră are toate condiţiile geografice şi meteorologice 
pentru amenajarea unui domeniu schiabil, niciuna dintre 
administraţiile locale care s-au „perindat” în decursul anilor 
la conducerea  oraşului, nu a considerat oportună o asemenea 
investiţie. PĂCAT...!
 Cu toate acestea, organizatorii s-au mobilizat , s-au 
străduit şi au reuşit amenajarea unei pârtii în Poiana Ange-
lescu, pentru desfăşurarea concursului în bune conditii. Cred 
că trebuie să menţionăm aici pe cei care s-au implicat  în 
amenajarea pârtiei şi în desfăşurarea concursului: Nicolae 
Barbu, Stelian Oncioiu, Adrian Benga, Vasile Stanciu, Ma-
ria  Oncioiu, Mimi Zbarcea, Petru Crăcană, Gyusy Dopovet, 
Nicolae Coliban.

 Având parte  de zăpadă din belşug şi, de data aceas-
ta, şi de o zi cu o vreme foarte frumoasă, concursul  s-a 
desfăşurat în condiţii foarte bune, participând un numar de 75 
de concurenţi şi circa 100 de spectatori.
 Conform tradiţiei, au fost oferite premii de participare 
pentru toţi concurenţii pâna la vârsta de 19 ani, cupe, diplome 
şi premii câştigătorilor la fiecare categorie de vârstă (locurile 
1,2,3) până la 19 ani şi cupe şi diplome câştigătorilor la cat-
egoriile de la 20 de ani  până la „peste 60 ani”.
 Trebuie menţionată sponsorizarea din partea firmei 
S.C. KEVIN S.R.L., dealer-ul firmei consacrate de materiale 
sportive – UVEX, prin dl. Bogdan Scurtu, care a oferit tuturor 
câştigatorilor locurilor 1,2,3, pana la 12 ani, câte o pereche de 
ochelari „UVEX”, suplimentar faţă de premiile oferite de or-
ganizatori. Aducem mulţumiri cu această ocazie d-lui Bogdan 
Scurtu pentru această donaţie.
 Câştigătorii la categoriile de vârsta corespunzatoare, 
la acestă editie a 39-a, sunt:
 LOCUL I : David Ber, Benga Maria, Banciu Ana, 
Albert Aron, Diana David, Iustin Comănescu, Diana Ban-
ciu, Remus Burlac, Maria Tulban, Matei Tulban, Maria Ber, 
Rareş Butu, Andreea Tulban, Eduard David, Emil Puşcaş, Ioan 
Auraş.
 LOCUL II : Maria Donici, Ana Ber, Roland Bor-
ca, Andreea Păcurar, Horia Bulgărea, Csaba Csabo, An-
gelo Gobel, Denisa Igescu, Darius Comănescu, Adrian 
Comănescu, Elena Istrate, Stelian Ţeposu, Ovidiu Oprea.
 LOCUL III : Iustin Donici, Ana Fulop, Radu Butu, 
Robert Săndulescu, Andrei Magdo, Gabor Imre, Carmen 
Bulgărea, Mădălin Iacob.
 Aceştia sunt câştigatorii ediţiei a 39-a a tradiţionalului 
concurs de schi alpin „Memorial ION TOCITU”.

D

provenind de la mitropolitul Moldovei Gavriil Callima-
chi (1761), iar celelalte de la episcopii de Buzău Chesa-
rie şi Filotei. La rândul ei, biblioteca manăstirii atestă 
bogaţia vieţii intelectuale şi spirituale de la Cheia. 
Oglindă a relaţiilor dintre cele trei provincii româneşti 
şi mai ales a strânselor legături culturale dintre Trans-
ilvania şi Muntenia, colecţia de manuscrise şi tipărituri 
vechi, româneşti şi străine, însumează peste 120 de ti-
tluri, acoperind o perioadă de 150 de ani de activitate 
cărturărească (1750 - 1900). În ciuda aşezării ei care o 
izola de lume, mănăstirea a primit numeroase donaţii de 
carte din toate zonele locuite de români (trebuie precizat 
că ardelenii au o pondere însemnată în rândul donato-
rilor). Pe langă călăuzirea spirituală dată tuturor celor 

care au intrat în mănăstire, monahii de la Cheia s-au im-
plicat activ în viaţa socială, atât prin opere de caritate, 
dar chiar şi ca soldaţi - trebuie amintit faptul că mai mulţi 
călugări au luptat pentru eliberarea Ardealului, cu atât 
mai mult cu cât trecătoarea Bratocea a fost un important 
teatru de operaţiuni în primul război mondial. Mănăstirea 
Cheia atrage un mare număr de pelerini, turişti români şi 
străini ale căror aprecieri elogioase îmbogăţesc Cartea de 
Aur  a credinţei neamului. Frumuseţea şi liniştea locului 
oferă reconfortare duhovnicească credincioşilor care vin 
aici de pretutindeni şi pentru frumuseţea serviciilor reli-
gioase. 

Prof. Miklos Levente

• Sport
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ele două etape de Cupă Mondială de sărituri cu schi-
urile de la Râșnov, desfăşurate sâmbăta şi duminica, 
28 şi 29 ianuarie a. c., au avut multe similitudini.

 Sâmbătă, Dana Haralambie a terminat competiția pe 
poziția a 24-a, cu două sărituri ce au măsurat 83 de metri, 
respectiv 84 de metri. Ea a acumulat 195.7 puncte. Cealaltă 
reprezentantă a României, aflată la debut, Diana Trâmbițaș, 
nu a reușit să se califice în manșa a doua de concurs, după ce 
a sărit în prima manșă 72 de metri și a încheiat competiția pe 
locul 39.
 Duminică, Dana Haralambie a sărit 83 de metri în 
prima manșă și 81.5 în cea de-a doua, performanțe cu care s-a 
situat pe poziția a 24-a, la fel ca în prima zi.
 Dacă prima rundă i-a revenit surprinzător norvegien-
cei Maren Lundby, care a fost urmată în clasament de niponele 
Sara Takanashi și Yuki Ito, etapa secundă a consemnat  o 
rocadă între cele două săritoare care și-au disputat supremația 
în prima zi.
 Sara Takanashi şi-a luat revanşa şi a urcat pe prima 
treaptă a podiumului. A fost a 50-a victorie din carieră pentru 
japoneză, ea fiind urmată în clasament de Maren Lundby și de 
Daniela Iraschko-Stolz din Austria.

 Sportiva săceleană Andreea Diana Trâmbiţaş 
(sărituri cu schiurile) a fost purtătorul de drapel al Echipei 
Olimpice a României la Ceremonia de Deschidere a ediţiei de 
iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), 
competiţie care a avut  loc la Erzurum, în Turcia, în perioada 
11-18 februarie a.c.
 Legitimată la CSS Braşovia, Andreea Diana 
Trâmbiţaş va împlini 17 ani în acest an, pe 31 mai. Are în 
palmares locul 7 în proba pe echipe (HS 100) la Campionatul 
Mondial de Juniori de la Râşnov, din 2016, şi locul 9 în proba 
individuală (HS 100) la Jocurile Olimpice de Tineret de la 
Lillehammer, din 2016.
 Din Echipa Olimpică a României, care a participat la 
FOTE Erzurum 2017, au făcut parte 29 de sportivi, înscrişi 
la şapte discipline sportive, dintre aceştia, echipa mixtă de 
sărituri cu schiurile obţinând locul 4.
 Alcătuită doar din săceleni, și anume Andreea Diana 
Trâmbiţaş, Carina Alexandra Militaru, Mihnea Alexandru 
Spulber şi Hunor Farkas (foto cover de la stânga la dreap-
ta), reprezentativa mixtă a României  de sărituri cu schiurile 
a înregistrat astfel cel mai bun rezultat al echipei olimpice a 
României la FOTE Erzurum 2017. 

Ciprian Sterpu
(Săceleanul.ro)

C

SCHI SĂRITURI: DANA HARALAMBIE PE LOCUL 24, 
DIANA TRÂMBIŢAŞ A DEBUTAT ŞI EA

Echipa mixtă de sărituri cu schiurile a României prezentă la Festivalul Olimpic al 
Tineretului European (FOTE) de la Erzurum – Turcia care a ocupat locul al 4-lea.

 Asociaţia de Dezvoltare Locală „ORIZONTURI 
SĂCELENE” şi Asociaţia Cultural Sportivă „IZVORUL” îşi 
propun ca anul viitor, pentru ediţia a 40-a, să dea o dimensi-

une mai mare acestei manifestări de 
masă, care nu are alt scop decât să an-
treneze cât mai mulţi copii şi adulţi la 
mişcare în aer liber, la sănătate şi voie 
bună.
  Sperăm să avem şi la anul 
zăpadă, tot ca anul acesta, şi să putem 
amenaja o pârtie corespunzătoare 
pentru un concurs de amploare mai 
mare.
  Mulţumim tuturor parti-
cipanţilor,  concurenţi, spectatori, 
sponsori, şi, nu în ultimul rând, celor 
care s-au implicat în organizare.

Nicolae Coliban

 Sursa foto: Lucian Pascu, Săceleanul.ro



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 Barbat Octavian
11 Barbu Dan Mircea
12 Barbu Liviu
13 Barbu Nicolae
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 Boca Gabriel
30 Bogeanu Alexandru
31 Bratosin Canu Raluca
32 Bratosin Maria
33 Bratosin Sanda
34 Brăinaş Mihai
35 Bucurenciu Sandu
36 Bucurenciu Ana
37 Buda Daniela
38 Bulat Elena
39 Bulat Florentin
40 Bulea Horia
41 Butu Gabriel
42 Butu Nicoleta
43 Butu Traian
44 Caian Pandrea Aurel
45 Califaru Gavril
46 Caloinescu Nicolae Eugen
47 Caloinescu Jenel
48 Cerbu Dorel
49 Chiric Ilie
50 Cimisliu Ioan
51 Cimpoaie Gabriel
52 Cioroianu Aurelia
53 Cioromila Otilia
54 Cirica Alexandru
55 Ciupală Mariana
56 Ciurea Daniel
57 Clinciu Sorin
58 Codrea Mihaela
59 Coliban Nicolae
60 Colţ Radu

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

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

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

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

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului cu pace și liniște în 
suflete, cu bucurie și realizări frumoase

Nunta la mocani, la Balul Plăcintelor 2017


