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”DE LA MUNTE LA MARE...”

eși s-ar putea ca acest titlu să fie atribuit unei pelicule sau 
chiar unui serial de televiziune, căci există cu siguranță 
multe motive pentru a fi realizat un astfel de lungmetraj, 

el reprezintă pentru noi, adică membrii asociației Izvorul, parte 
integrantă dintr-un proiect, care s-a desfășurat cu participarea 
Bibliotecii Județene Constanța ”Ioan N. Roman”, condusă de
doamna Corina-Mihaela Apostoleanu, Biblioteca Județeană 
Brașov ” G. Barițiu” (doamna Ruxandra Nazare), Asociația 
culturală Izvorul din Săcele, Primăria Municipiului Săcele și 
”Clubul Ardelenilor”, din Constanța, în două perioade distincte: 
26 ocombrie 2016 (Sf. Mare Mc. Dimitrie) și 28 aprilie 2017 (în 
preajma serbării Sf. Mare. Mc. Gheorghe).
 Este vorba despre un proiect dedicat transhumanței și 
implicațiilor majore pe care acest fenomen păstoresc le-a avut, 
prin protagoniștii săi, în primul rând în ținutul Dobrogei, dar și în 
Săcelele noastre dragi.
 În ambele etape, deși s-a plecat pe urma mocanilor 
săceleni, de fapt s-a inițiat o întâlnire cu ei peste veacuri, chiar 
dacă cronologic s-a săvârșit o inversare, întrucât s-a venit la munte 
când ei plecau la mare (pentru iernatul turmelor) și s-a mers la 
mare, când ei se întorceau la 
munte pentru văratul oilor.
 Cu nerăbdare și dor 
a fost așteptat acest moment 
de către participanții la pro-
iect, mai ales și datorită bunei 
organizări datorată doamnei 
Apostoleanu.
 Așadar, toate detaliile 
privind constituirea delegației 
de la Săcele și a zilelor alocate 
acestei deplasări fiind stabilite 
din timp, iată-ne, în ziua de joi, 
27 aprilie, pornind la drum, 
într-o transhumanță modernă, 
cu infrastructură diferită, de pe 
poteci de munte, la drumuri as-
faltate, ba chiar autostradă, de 
la mersul pe jos, care dura chiar 
și 10 zile, la doar câteva ore alocate acestui traseu, bineînțeles 
cu mijloace de transport moderne (un microbuz performant 
aparținând municipalității și autoturisme proprietate personală a 
celor care, ulterior, au avut un alt traseu și program.
 Plecați înainte de miezul zilei de 27 aprilie, după câteva 
opriri necesare, iată-ne întâmpinați frumos de doamna Aposto-
leanu, în fața locației ce ne va servi de gazdă, hotelul Sportul 
din Constanța, hotel rezervat exclusiv recuperării sportivilor, în 
momentul de față lotului național de gimnastică ce participase cu 
câteva zile înainte la Campionatul European de gimnastică, unde 
a obținut rezultate notabile.
 Aveam și noi nevoie de odihnă, că, de..., și transhumanța 
acesta modernă este obositoare. E greu să stai locului atâta drum. 
Primirea cordială, cazarea la camere, cina constituită din ce am 
purtat fiecare dintre noi în desaga de drum (intre noi fie vorba, 
produsele autohtone: brânza, slănina și ceapa, având mare trecere, 
că doar suntem ardeleni), ne-au det erminat să ieșim și să vizităm 
urbea exilatului Ovidiu, cu statuia căruia ne-am și pozat în Piața 
ce-i poartă numele. Domnul Dumitru Voinea ne-a încredințat 
și nouă cuvintele pe care tatăl marelui exilat i le-a pus la suflet 
acestuia: ”când stăpânești arta cuvântului stăpânești lumea: toți te 
ascultă, toți te cheamă, toți te urmează”.

 Oraș vechi și nou, locuri renovate și altele care-și așteaptă 
binefăcătorii, străbătut în tihnă de noi, nestingheriți de hărmălaia 
caracteristică sezonului estival, că ne aflam în extrasezon. Chiar
dacă minivacanța de 1 mai era aproape, frigul, sub 10 grade 
Celsius, și aerul umed, greu respirabil, ridicat de pe mare, chiar 
respingător, ne-au determinat ca după vreo două ore să ne retra-
gem în camerele calde ale hotelului.
 Odihniți, cu puterile recăpătate, iată-ne a doua zi 
dimineața, purtându-ne frumoasele straie mocănești, pornind 
spre Biblioteca Județeană Constanța ”Ioan N. Roman” (acesta era 
fiul lui Nichifor Roman, oier transhumant, originar din Săliște; 
iar biblioteca a fost inaugurată în 1991 cu epigraful: ”aici trăiesc 
morții, aici vorbesc muții”).
 La ora 10 dimineața, în holul pricipal, a început pro-
gramul stabilit, prin vernisarea expoziției ”Între munte și mare. 
Transhumanța mocanilor în Dobrogea”, prezentarea fiind făcută 
de către dl. Prof. Univ. Dr. Valentin Ciorbea și d-na dr. Anca 
Angela Dobre, urmând după aceasta o masă rotundă cu tema 
”Transhumanța mocanilor ardeleni”, cu următoarele comunicări: 
•  ”Prezența mocanilor în localitățile dobrogene. Personalități din 

administrația publică în Do-
brogea (1878-1947), cu origini 
în zonele de transhumanță”, 
susținută de d-na dr. Luminița 
Stelian de la Biblioteca 
Județeană Constanța ”Ioan N. 
Roman„.
•  ”Contribuția mocanilor la 
dezvoltarea învățământului 
românesc în Dobrogea”, 
susținută de d-na dr. Anca An-
gela Dobre.
•  ”Pe urmele mocanilor în 
Dobrogea și Basarabia”, 
realizată de Diana Braga de la 
Muzeul Etnografic Săcele, dar 
prezentată de d-na dr. Ruxan-
dra Nazare,
•  ”Imaginea mocanilor în presa 

din Săcelele Brașovului în perioada interbelică”, susținută de d-na 
dr. Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană ”G. Barițiu” Brașov,
•  Prezentarea monografiei Săcelelor ” Săcele. 1366-2016. mono-
grafia unui oraș din Țara Bârsei. Interferențe culturale, pitoresc 
și conviețuire pașnică”, de către d-na dr. Corina-Mihaela Apos-
toleanu,
•  ”Oieritul transhumanța și mocanii” susținută de ec. Dumitru 
Voinea, președintele de onoare al Asociației Izvorul.
 Au mai fost și alte intervenții pertinente, în urma cărora 
ni s-au transmis o multitudine de informații despre mocanii 
transhumanți, dar ceea ce trebuie remarcat este aprecierea lor la 
justa valoare, pentru holistica dezvoltare dobrogenă la care au 
fost parte integrantă.
 După o zi plină, a venit și momentul destinderii. Seara 
s-a încheiat în cel mai frumos și autentic stil mocănesc. După 
ce ne-am întâlnit cu o parte din membrii ”Clubului Ardelenilor” 
din Constanța (cei mai reprezentativi de altfel), și au mai avut 
loc câteva alocuțiuni (d-na Mimi Zbarcea, pr. Raul Șerban) toți 
săcelenii participanți au cântat imnul săcelenilor, spre delectarea 
și încântarea celor prezenți în aulă. A urmat un delicios festin cu-
linar, oferit de organizatori, concomitent, interpretându-se de cei 
prezenți cântece dragi sufletelor noastre, ”Clubul Ardelenilor”
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fiind la înălțime, ba chiar punând la dispoziție un repertoriu al cân-
tecelor, majoritatea din Ardeal. Fiind descendenți de ardeleni chibzuiți, 
nu s-a lăsat noaptea peste buna dispoziție creată, ci, cu promisiunea 
într-o viitoare colaborare, ne-am încheiat această reușită zi.
  Drumul de întoarcere i-a dus pe unii dintre noi pe ma-
lurile Dunării, la Hârșova, încă o localitate ce poartă și azi, cu mând-
rie, amprenta mocanilor săceleni. S-au vizitat: Muzeul de Istorie, care 
se găsește în casa săceleanului Alexe Verzea, Biserica cu Hramul Sf. 
Împărați Constantin și Elena, ridicată de săceleni, cu vitralii deose-
bite, și cu un cimitir frumos aliniat, în care așteaptă trâmbița de apoi 
numeroși mocani, printre care fam. Oancea din Turcheș și Papuc din 
Baciu. După ce s-a trecut și pe la casa familiei preotului Mândra Nico-
lae, a cărui pomenire de trei ani se săvârșise, încet-încet am pornit spre 
munte, unduindu-ne în drumul nostru alături de frumoasele culturi de 
rapiță, pentru ca, apoi, să fim revigorați de umbroasele păduri de pe 
meleagurile noastre.

Ec. Dumitru Voinea
Pr. Raul Șerban

PE URMELE MOCANILOR SĂCELENI ÎN BASARABIA

UNELE CONSIDERENTE PRIVIND PĂSTORITUL TRANSHUMANT 
ÎN BASARABIA, TRANSNISTRIA ȘI CRIMEEA

e teritoriul Basarabiei transhumanța, după G. Iordache, 
are ca zonă de obârșie sudul Transilvaniei și a fost 
inițiată în secolele XIII - XIV din diverse motive eco-

nomice și sociale. Treptat transhumanța s-a intensificat. 
 În secolele XVI - XVII, deplasarea turmelor păstorilor 
transilvăneni la iernat, în sud, în lunca și bălțile Dunării, capătă 
caracter sistematic. 

 Informația pentru vremurile vechi lipsește, ea apare  nu-
mai pe la mijlocul secolului al XVIII - lea când îi întâlnim pe 
mocani răspândiți prin diferite județe. Ei se bucurau de anumite 
privelegii. Câteva mențiuni bibliografice ale vremii sunt relevante 
în acest sens:  

- „Cine nu cunoaște pe așa numiții Mocani de la Săcele...? 
Cei dintâi economi de vite care cutreierau odată cu târlele lor 
nemărginite România și Bulgaria, până în Balcani, Moldova și 
Basarabia, ba chiar până la Don”. (Aron Densușianu, Gazeta 
Transilvaniei, 20 mai 1884).
-„Turmele de oi ale Mocanilor din Săcele... iernează la baltă și 
în Dobrogea, iar de primăvară... vin la munte unde rămân până 
la Sfânta Măria Mare, când se reîntorc la câmp pentru iernat. 

În secolele trecute acești economi de vite... se așezau cu tur-
mele lor pentru iernat de-a lungul Dunării, alții în Basarabia 
și alții departe în Turcia...” (I. G. Babeș, Din plaiul Peleșului, 
București, 1893).

 Din perioada modernă s-au păstrat rapoarte ale unui 
consul austriac către Metternich, din anii 1813, 1814 și 1815, în 
care se arată greutățile mari ce le întâmpinau, din cauza rușilor, 
oierii ardeleni, care încercau să treacă Prutul în Moldova. O hartă 
rusească de la 1836 - 1852 arată multe târle românești în sudul 
Basarabiei de unde s-au împrăștiat apoi în toată Basarabia. Terito-
riul pe care îi aflăm răsfirați se întinde din sudul Basarabiei până 
în dreptul orașului Bălți. De la acest oraș erau tot mai rari. Cei 
mai mulți erau în partea sudică și în regiunea Valul de Sus al lui 
Traian, din cauza sărăturilor din belșug de pe lângă limanurile 
situate în această regiune și a pădurilor care făceau iernatul mai 
ușor. O parte din acești oieri s-au așezat definitiv în Basarabia. 
Grăitoare în acest sens sunt legendele despre întemeierea unor 
sate din sudul Basarabiei (Filipeni - Leova; Brânza, Vadul lui Isac 
- Vulcănești etc ). 

 Târlele se așezau pe moșiile boierești, pe care stăteau 
anul întreg. Pământ era destul și nici nu era scump. Dar nu în-
tregul pământ era folosit pentru pășunat, o parte se rezerva pentru
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cosit, iar pe o altă parte se făceau semănături pentru oi. 
      Oierii nu vindeau toată lâna, ci numai „codina” (lâna 
de la coadă), căci „fruntea lânii” o trimiteau acasă. În timpurile 
vechi o duceau cu căruțele. Se asociau 5-6 până la 10 târlași, își 
încărcau căruțele cu 800-1000 de kg de lână în saci și plecau.
 Drumul până acasă, numit Drumul lânii, se făcea cu 
mare înconjur și dura mult timp (25 - 30 de zile; când ploua - 40 
de zile). Drumul spre Basarabia nu coicindea cu cel al lânii. Mer-
geau tot cu căruțele și alegeau calea cea mai scurtă, dura 8 - 10 
zile.
 Unii mocani s-au stabilit cu traiul și în Transnistria.  La 
ei face referire și dipoziția din tratatul de pace turco - polon din 
1577, prin care se îngăduie păstorilor români de a trece Nistrul 
cu turmele lor la pășunat. În Dubăsari s-au așezat numeroși oieri 
bogați cu rol de conducere în acest târg din stânga Nistrului. 
 Referindu-se la faptul când și cum au ajuns românii în 
Transnistria, Gh. Pavelescu scria în 1944: ”...Se pare totuși că 
e vorba de vechi expansiuni păstorești, aistorice, de mocani ar-
deleni și moldoveni, care, fiind surprinși de dispariția condițiilor 
favorabile păstoritului și de începuturile agriculturii intense și 
rentabile, s-au stabilit pe aceste meleaguri... E important însă că 
acești români au venit aici cu avutul lor material și spiritual. Ei 
păstrează încă o civilizație cu 
vădite caractere ciobănești...”
 Toate ținuturile lo-
cuite de români sunt reprezen-
tate până peste Prut și dincolo 
de Nistru. În colonizările be-
nevole sau forțate, care s-au îm-
pletit în cursul veacului, româ-
nii s-au scurs în aceste regiuni, 
printre ei fiind și coloniști ar-
deleni, majoritatea oieri din re-
giunea Sibiului (mărgineni) sau 
Săcelele Brașovului (mocani).
 Atrași de nesfârșitul 
stepelor pontice dintre Nistru 
și Nipru și de ierburile sărate 
ale Crimeei, șiruri nesfârșite 
de oi, îndemnate de ciobanii 
lor, se îndreptau către Jedisanul 
tătăresc. Așa se explică pezența 
până astăzi a românilor din Crimeea (Semferopol), a celor din 
nordul Mării Azov, a celor din Cuban (Krasnodar), a celor din 
Georgia, a românilor de la Marea Caspică, etc. O întreagă to-
ponimie veghează la păstrarea amintirii despre originea lor, des-
pre drumurile parcurse de ei și despre îndeletnicirile lor: Stâna, 
Brașoveanca, Ciobanca, Târla, Seliște, Odaia, Nădlac, Tălmaciu 
(ultimele patru sate se află dincolo de Bug). 
 Despre oierii ardeleni în Crimeea și Caucaz există un 
studiu substanțial al lui Nicolae Dragomir, bazat pe informațiile 
oierilor.
 O importanță deosebită o are și lucrare lui Ștefan Meteș. 
Acesta scria: „în tot cursul veacului al XIX - lea, și îndeosebi 
după războiul vamal din 1885, s-au strecurat în Rusia sudică o 
mulțime de oieri din jurul Sibiului: Cacova, Sibiel, Săcel, Vale, 
Săliște, Galeș, Tilișca, Rod, Poiana și Rășinari și din alte sate... 
Locurile pe unde au băciuit acești oieri cu turmele lor au fost: 
Crimeea pe hotarele orașelor: Eupatoria, Carassubasar, Simfero-
pol, Ialta, Livada și Sevastopol pe malul Mării Negre, apoi în 
ținuturile Molojna la Ecaterinodar, Melitopol și Mariopol pe ma-
lul Mării Azov, în Caucaz, la Krasnodar în Cuban, pe valea râului 
Terek cu orașele Vladikaukaz și Nalicik și pe valea râului Kuma, 
care duce la Marea Caspică și în numeroase alte sate ale ținutului 

și în jos până la Bacu, Batumani și Tiflis (...). Prizonierii români 
din Primul Război Mondial, au descoperit pe cursul de mijloc 
și de jos al fluviului Volga muți oieri și proprietari români din 
Transilvania. Așa, în gubernia Saman trăia un mare proprietar, 
care fusese pe la 1877 oier, în orașul Buguruslan: Petru Smoală 
din Săliștea Sibiului (...). În Siberia, în Omsk, oierii N. Oancea 
din Săliște și I. Râbu din Rod au avut moșie, aici au fost îngropați 
și alți oieri mărgineni: Dumitru Miclăuș din Tilișca și Gh. D. Ta-
ban din Cacova”.
 Pe tot cuprinsul țării începând din satele de sub munte 
și până în colțurile cele mai îndepărtate ale câmpiei, oierii 
transhumanți desfășurau o activitate intensă ducând cu ei lucruri 
utile, obiecte de artă populară, cărți etc. Au sprijinit astfel efi-
cient unitatea culturală și națională, participând la intensificarea 
raporturilor de orice natură între românii din Transilvania, Țara 
Românească și Moldova, precum și a celor din Transnistria și 
chiar de dincolo de Bug.
 În anul 2016, Muzeul Etnografic Săcele, a demarat un 
proiect privind transumanța mocanilor săceleni în Basarabia. În 
cercetările de teren întreprinse în acest an, am aflat că Gheor-
ghe Median și Gheorghe Aldea, proprietari de oi din Satulung, 
Săcele, s-au întovărășit în preajma anului 1915 și au plecat în Ba-

sarabia, aici turmele de oi erau 
îngrășate în satul Baimaclia din 
jud. Cahul, de aici le duceau 
mai departe în sudul Rusiei 
prin Crimeea, unde le vindeau 
la tătari și că Gheorghe Median, 
născut în 1886 în Satulung, s-a 
căsătorit în 1917, cu Susana, 
fiica cea mică a lui Vlad Șchiau 
și a Susanei, născută Țuțuianu, 
din Tărlungeni, în satul Baima-
clia, raionul Cahul. 
 Una dintre familiile identifi-
cate de către echipa muzeului, 
în cercetările de teren între-
prinse în zona Săcele (2016 - 
2017), este familia Aldea. 
 Doamna Georgeta Aldea, 

descendentă dintr-o familie de 
mocanii săceleni, în vârstă de 81 

de ani, ne-a oferit informații prețioase privind mocanii din Săcele 
stabiliți în partea de sud a Basarabiei. Familia Aldea, este una 
dintre ele. S-au stabilit cu turmele lor lângă Cahul, localitatea 
Moscovei.
 De la doamna Aldea am aflat că și alte familii de mocani 
au ajuns cu oile până în Basarabia. Familiile  Barbu,  Munteanu, 
Tătaru sunt relevante în acest sens.
 De asemenea, în perioada 26 - 28 aprilie 2017, Muzeul 
de Etnografie Brașov, reprezentat prin doamna Director Dr. Li-
gia Fulga și Diana Braga, muzeograf, a participat la Conferința 
Științifică „Spațiul cultural comun românesc. Patrimoniul cultu-
ral românesc - probleme, teme, proiecte comune”, ed. a II-a, care 
a avut loc la Chișinău, organizată cu sprijinul Ministerului pen-
tru Românii de Pretutindeni, Ministerului Culturii al Republicii 
Moldova și a Institutului „Euxodiu Hurmuzachi” pentru Românii 
de Pretutindeni, unde s-au pus bazele unui proiect științific comun 
privind transhumanța mocanilor săceleni în Basarabia.
 Proiectul se încadrează în prevederile programului 
de cooperare științifică și tehnologică încheiat între Asociația 
Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România 
(ANCSI) și Academia de Științe a Moldovei (AȘM). Tema de 
cercetare, Pe urmele mocanilor săceleni în Basarabia, prezintă

Ferma familiei Aldea din Basarabia, sat. Moscovei, județul Cahul, 1937
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 un interes major cu importanță 
științifică deosebită, propunându-
și să dezvolte și să aprofundeze 
cunoștințe și cercetări comune, 
să promoveze măsuri speciale 
pentru eficientizarea mobilității 
cercetătorilor, a schimbului de 
experiență și accesul la infrastruc-
tura tehnologică actuală.
Parteneri ai proiectului : 
    din partea României: 

- Institutul de Etnografie și Fol-
clor Ctin Brăiloiu București
- Muzeul de Etnografie Brașov
- Institutul Eudoxiu Hurmuza-
chi pentru românii de pretutin-
deni, București

    din partea Republicii Moldova:
- Academia de Științe a Moldovei, Chișinău
- Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei, 
Chișinău
- Muzeul Ținutului Cahul

 Proiectul prezintă un grad înalt de noutate și originalitate 
prin abordarea sistematică și unitară a temei, prin actualizarea te-
mei în domeniul de cercetare privind transhumanța; metodele și 
modurile de abordare au caracter interdisciplinar și este un exem-

plu de cooperare internațională în 
domeniul cercetării etnologice.
 Prin acest demers, Muzeul 
Etnografic Săcele va continua 
seria expozițiilor privind urmele 
mocanilor săceleni în Dobro-
gea, dar și în Basarabia în ve-
derea cunoașterii, susținerii și 
promovării valorilor și tradițiilor 
comunității locale. 

Drd. Diana Braga
Muzeul de Etnografie Brașov
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IOAN A. LAPEDATU, ÎNTRE MUREȘANU ȘI COȘBUC, 
„PUNCTUL CULMINANT AL EXPRESIEI POETICE ȘI PROFETICE DIN TRANSILVANIA”

      Prof. univ. dr. Ioan VLAD
                           

”Ascultaţi glasu-I putinte
 Răsunând:
Înainte, înainte
Fiii mei, păşiţi luptând!
Şi de vorba lui se pleacă 
Cei Carpaţi
Pier hotare, râuri seacă,
Şi-şi dau mâna fraţi cu fraţi.”
   I.A. Lapedatu, 1869

rofesorul scriitor şi publicist Ioan 
A. Lapedatu (1844 - 1878), în cei 
nici 34 de ani ce i-au fost hărăziţi, 

a reuşit, după cum o spune titlul, să fie un 
reper valoric, o culme între cei doi mari 
poeţi ai Ardealului din secolul al XIX-lea, 
şi-n egală măsură, un „profet naţional”, în 
expresia lui I. Lupaş, în privinţa unităţii 
naţionale.
 S-a format la şcoala săsească din 
Hosman, Liceul romano-catolic din Sibiu, 
facultatea de litere din Bucureşti, apoi, cu 
o bursă a Societăţii „Carpaţi”, studiază la 
Paris – Collège „Sainte Barbe”, Collège de 
France şi Sorbona (1868-1870), după care 
la Bruxelles, unde-şi ia doctoratul în litere 
şi filosofie (1871). În acelaşi an avea să fie 
numit profesor de limbi clasice la gimna-
ziul braşovean, unde va funcţiona tot scur-
tul rest al vieţii.
 Activitatea lui de creaţie în cei 

şapte ani de profesorat a fost foarte bogată. 
A lăsat după sine un număr însemnat de 
lucrări în versuri şi proză, multe răspândite 
în diferite publicaţii, iar o parte adunate în 
două lucrări, apărute la Braşov: „Încercări 
de literatură”(1874) şi „Asupra situaţiunii”, 
(1877).
 În versurile din prima lucrare, urmând 
modelele predecesorilor Gr. Alexandrescu, 
Alecsandri, Bolintineanu, marşează pe mi-
siunea educativă a poeziei patriotice, printr-
un „sincer şi energic elan lăuntric, căruia îi 
găseşte nu o dată expresia adecvată”1. Poe-
zia lui Lapedatu e străbătută de conştiinţa 
amară, dramatică a asupririi naţionale, dar 
şi de previziuni profetice privind destinul 
neamului. Discursul poetic se structurează 
pe compoziţii oratorice, în tradiţia mesia-

1 ,,Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900”, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p.486;

Conferința științificã„ Spațiul cultural comun românesc”,
Chișinãu, 26 - 28 aprilie 2017

P

Prof. Ion A.Lapedatu
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nismului paşoptist. Deşi se considera o „mediocritate” necesară 
într-o epocă fără talente mari, el „a fost mai mult decât alţii, po-
etul care face în Transilvania legătura între A. Mureşanu şi G. 
Coşbuc”2. În articolele politice, social-educative sau culturale, 
adunate în cea de-a doua lucrare, I. A. Lapedatu susţine cu fer-
mitate ideea „daco-românismului” şi a făuririi unităţii naţionale 
a tuturor românilor.
 Încă din anii de gimnaziu la Sibiu, elevul Lapedatu a fost 
descoperit de către mitropolitul Andrei Şaguna, cu pătrunzătoru-i 
ochi „de părinte milostiv şi neîntrecut educator”, cum a ştiut să 
fie marele arhiereu. Se pare că preţuirea lui Şaguna a ajuns până 
la preşedintele Societăţii „Carpaţi”, care publicase concursul pen-
tru două burse Al. Papiu Ilarian. Colegul şi memorialistul Ştefan 
Carcoveanu îl numea pe Lapedatu „fala mitropolitului Şaguna” 
şi îl prezenta ca pe un tânăr „de statură atletică, de rară bunătate 
sufletească şi drag tuturora”3.
 Intuiţia descoperirii lui Şaguna s-a confirmat şi i-a adus 
o reală bucurie când l-a numit pe proaspătul doctor în filosofie, ca 
profesor de limbi clasice în liceul fondat de Şaguna la Braşov.
 Cei şapte ani la catedră, un „timp dureros de scurt pen-
tru revărsarea covârşitoarei cantităţi de cunoştinţe” în sufletul 
primitor al tinerilor care căutau lumină în acest templu al şcolii şi 
credinţei româneşti au fost totuşi de ajuns pentru a marca o epocă, 
o instituţie şi o generaţie de cărturari formată aici. Strălucita cursă 
meteorică prin şcoala braşoveană a prof. Lapedatu a rămas în 
memoriile episcopului Teculescu prin lecţiile sale de nivel înalt, 
prin prestanţa fizică şi intelectuală. A. Bârseanu îl aseamănă cu 
N. Bălcescu, şi nu doar pentru că au vieţuit acelaşi număr de ani, 
şi-i preţuia studiile clasice pentru că în ele năzuia la comparaţii 
ale civilizaţiilor din vechime cu datinile, obiceiurile şi tradiţiile 
poporului nostru şi la trezirea în sufletul elevilor a „interesului viu 
şi durabil, a entuziasmului înflăcărat pentru toate manisfestările 
de viaţă românească”4.
 Pentru starea poeziei la ardeleni până la Coşbuc, poate 
că trebuie să-i dăm dreptate lui Eminescu, atunci când afirma că 
transilvănenii n-ar avea o aplecare specială spre poezie, fiind ei 
„nenorociţi cu căpcăunii ceia de unguri”, sau lui Ioan Puşcariu, 
poet şi el cu nişte versuri cântate un timp prin şcolile din Ardeal, 
care spunea că „poezia creşte mai bucuros pe feţele, decât pe 
dosurile Carpaţilor”5.
 În poezia militantă a lui Lapedatu aspiraţia unirii este 
o constantă. În „Glasul străbunilor” se evocă suferinţa pentru 
pierderea „măririi ce s-a dus” din cauza operaţiunilor străine şi a 
neînţelegerilor dintre fraţi, iar pe de altă parte apropiata reînviere 
a românismului. Până şi străbunii simt ,,Că pe-al nostru vechiu 
pământ/Stăpânesc alte popoare/Domni românii nu mai sunt”. 
Dacă patria-i învinsă, poporul supus, cum mai putem ajunge ,,La 
mărirea ce s-a dus?” soluţia ar fi: „Prin curaj şi cutezare/ Pre ti-
ranii veţi birui:/ Că românul a fost mare/Şi va fi!” Dar cutezarea, 
bărbăţia „le-am pierdut, ne-a ajuns robia”, ,,sclavi mişei din bravi 
eroi”, rămâne speranţa: ,,Braţul nostru va fi tare,/ Dacă toţi vă 
veţi uni:/ Că românul a fost mare/ Şi va fi!”. Unirea este dificilă 
din cauza dezbinării şi uitării ....: ,,Dar a voastră învăţătură,/ 
Umbre, cine-o va urma?/ Când românii plini de ură,/ Nu se pot 
îmbrăţişa?” şi tot speranţa că „o frăţească sărutare/ Ura vă va po-
toli/ Că românul a fost mare/ Şi va fi!”6

 Într-o altă poezie, ,,Dumnezeul nostru”, al neamului 
românesc, găsim o istorie a încercărilor dar şi a dovezilor de iu-
bire ale Celui de Sus faţă de români: ,,...a păzit cu mână tare/ 
Pe român, poporul său”, ,,Şi din lanţuri inamice/ Braţele ne-a 
despletit”, ,,El ne-a dus la libertate/ şi la drept”(ate). Ne-a supus 
încercării credinţa, n-am uitat-o, ,,L-am chemat.../ Şi-a venit...” 
„...Nici de astăzi înainte/ N-o să uite pe român”. Dar în final, tot 
El ne îndeamnă la luptă şi face să se aplece Carpaţii ca fraţii să-

şi dea mâna: ,,Ascultaţi glasu-I putinte.../ Răsunând:/ Înainte, 
înainte/ Fiii mei, păşiţi luptând:/ Şi de vorba lui se pleacă/ Cei 
Carpaţi/ Pier hotare, râuri seacă,/ Să-şi dea mâna fraţi cu fraţi.”7

 Avea 25 de ani, în 1869, când scria această poezie, care-l 
dezvăluie ca pe un profet naţional, care vede cu clariate şi exprimă 
cu atâta certitudine căderea graniţelor din Carpaţi şi de la apele de 
la hotar, profeţie făcută cu cinci decenii mai devreme.
 Şi numai aceste două exemple din poezia patriotică a lui 
I. A. Lapedatu ne pot convinge să acceptăm afirmaţia lui I. Lupaş 
ca ,,în epoca de tranziţie, de la Andrei Mureşanu la Gh. Coşbuc, 
Ioan Lepadatu reprezintă punctul culminant al expresiei poetice 
şi profetice din Transilvania”8, iar prin stilul său de clasică sobri-
etate, dacă nu şi de egală profunzime” el deschide calea de triumf 
a prozei lui Slavici şi a poeziei lui Goga în literatura Ardealului.
 Publicistul Ioan Al. Lapedatu, în viziunea lui Lupaş, este 
unul foarte productiv şi implicat în viaţa românească a Tran-
silvaniei. N-a existat problemă politică, socială sau economică 
asupra căreia să nu se fi aplecat în coloanele ziarului „Orientul 
Latin” de la Braşov şi să fi încercat „cele mai lămurite şi mai 
categorice orientări” cu o „vigoare şi de o limpezime care n-a fost 
până acum depăşită” nici de presa românească „cea mai radical-
naţionalistă”9. Şi doar cu titlul de exemplu, Lupaş analizează 
articolul publicat de Lapedatu în 1874, cu titlul „Calomniatorii 
naţiunii române”, semnat „Nouraş”, autorul „fulgerând ca un ju-
piter asupra neosteniţilor calomniatori... în răspicate cuvinte de 
flacără, ce ar putea să aibă acces” în orice ziar naţionalist10. Mai 
întâi autorul articolului face constatarea că în întreaga Europă 
nu se cunoaşte un alt popor decât românii, care să aibă „inamici 
mai mulţi şi mai înverşunaţi, mai răi şi mai puţin generoşi”. Iar  
în istoria noastră seculară, din acest motiv, naţiunea română n-a 
avut ,,un singur moment netulburat şi neamărât” din partea in-
amicilor din afară, cât şi dinăuntru. Şi de la descălecarea romană 
în Dacia până azi, românii, „n-au văzut zi bună” sub atacurile 
felurite şi permanenente. Şi autorul se întreabă ,,de unde atâţia 
inamici, atâtea atacuri şi faţă şi pe sub ascuns?” Un caz similar se 
găseşte în Italia, ea însăşi atacată, umilită şi prădată. Explicaţia: 
,,Frumuseţea Italiei şi avuţiile ei” au făcut să invadeze peste Alpi 
atâţia cuceritori prădalnici.
 Lucrurile stau la fel şi-n ,,patria românului”, adică în Da-
cia. Aceasta, precum sora ei latină, ,,n-a putut să nu întărâte, prin 
frumuseţile şi avuţiile ei, simţul de lăcomie şi sălbatecul instinct 
de cucerire şi domnie al vecinilor şi conlocuitorilor noştri de alte 
limbi”11. Dar nu numai cele materiale i-au stârnit, ci şi ,,înalta 
origine a naţiunii române, însuşirile ei nobile, generozitatea şi 
bărbăţia ei”, care totdeauna au fost ,,un obiect de invidie şi de 
ură”. Apoi, ,,rolul şi misiunea” consacrate poporului român în 
Orientul european, au fost şi sunt pentru străini ,,un puternic în-
demn de a şterge acest popor de pe faţa pământului”.
 Peste tot în istoria noastră, în orice epocă ne oprim pri-
virile ,,nu dăm decât peste planuri infernale, peste intrigi diplo-
matice şi peste invaziuni”, prin care ,,toate tindeau să nimicească, 
să şteargă neamul românilor, răpindu-i independenţa, libertatea, 
limba şi pământul moştenit de la străbuni”. Dar agresiunile se fac 
atât ,,prin purtarea armelor şi prin despotismul legilor”, cât şi ,,au 
căutat şi caută a ne strica şi cu gura şi cu condeiul”. De câte ori

2 Idem;
3 Ştefan Carcoveanu, ,,Amintirii din viaţa studenţească”, în vol. ,,Fraţilor Alex.şi Ion I. La-
pedatu”, Buc., 1936, p. 209-211;
4 I. Lupaş, ,,Studii istorice”, vol. V, Sibiu-Cluj, Tipografia ,,Cartea românească”, 1945-1946, 
p.388;
5 I. Lupaş, op. cit., p. 389;
6 Ibidem, p. 393;
7 Ibidem, p. 395;
8 Idem;
9 Ibidem, p. 396;
10 Idem;
11 „Orientul Latin”, nr. 21, 1874;
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inamicii nu ne puteau supune ,,nici cu sila, nici cu binele”, sau 
în loc să ne învingă erau învinşi de noi, şi ,,planurile lor ucigaşe 
erau spulberate prin bărbăţia noastră”, ei recurgeau „precum o fac 
şi astăzi, la arma neputinţei, adică la minciună şi calomnie...”12.
 Dacă aşa a fost în istorie, în trecut, autorul se întreabă 
cum stau lucrurile astăzi, când adevărul ar trebui să fie ,,o dogmă 
pentru toate popoarele civilizate”, astăzi când ,,pretind”a fi mai 
avansaţi în cultură decât noi, astăzi ,,mai avem noi oare calom-
niatori?” Răspunsul pentru acel moment, deceniul opt al sec. al 
XIX - lea era pozitiv, adică inamici ,,nu  înceată de-a ne calomnia 
şi (încă) cum ne ştiu calomnia! Mint şi bârfesc despre noi ca unii 
cari nu  suntem demni de a se număra între popoarele culte!”. 
Motivele calomnierii rămân aceleaşi, înverşunarea şi nereuşirea 
gestului ca şi înainte. ,,Ne falsifică istoria, denaturează adevărul 
şi realitatea” ca să scădem în ochii lumii, ne reduc valoarea” pen-
tru a ne arăta nedemni de ,,atenţia şi sprijinul Europei”, chiar de 
a crede şi noi înşine că suntem ,,cei mai ticăloşi” oameni de pe 
pământ.
 Fară nicio reţinere, 
autorul trece la concret, la 
realităţile transilvănene ale 
momentului acela -1874 şi-i 
numeşte pe inamici şi faptele 
lor: ,,Ungurii ne-au sărăcit 
prin iobăgie, ne-au împiedi-
cat de a ne cultiva, ne-au luat 
mai toate drepturile şi acum 
tot ei răcnesc din ziarele lor 
că suntem ticăloşi, neculţi 
şi necapabili de a figura ca 
naţiune în stat”. Ei sunt cei 
care ne asupresc în toate fe-
lurile, prin legile lor, iar dacă 
ridicăm vocea pentru drep-
turile noastre, ,,ne înfierează” 
ca pe nişte rebeli, ,,ne acuză pentru agitaţiuni, ne fac mai negri 
de cum este dracul. Ei ne calomniază din toate puterile” numai 
pentru a-şi exercita ,,tirania şi despotismul faţă de noi”13.
 Şi ungurii nu sunt singurii adversari ai românilor în 
Transilavania. Îi mai avem şi pe saşi, în prezentul lui Lepadatu, 
ca şi-n istorie. Ei faţă de români îşi ţin privilegiile, ,,se înfioară 
la ideea” că va veni o vreme când se va recunoaşte ,,egalitatea 
de drept” pentru toţi locuitorii  ,,fondului regesc”; nu le convine 
numărul preponderent al românilor ,,într-un ţinut ce pretind că 
este al lor şi numai al lor”. Pentru asta, ,,neputând să ne soarbă 
într-o lingură de apă”, ei se folosesc de orice ocazie ,,spre a-şi 
vărsa toata urgia asupra-ne”. Şi nu le este de ajuns presa săsească 
din Ardeal, mai aleargă şi la cea din Germania, ,,spre a mânji 
coloane întregi cu calomnii la adresa poporului român”. Şi o fac 
atât la adresa noastră cât şi a fraţilor noştri din România, pen-
tru a ne copleşi ,,de dispreţ şi de injurii”. Cei din Ardeal sunt 
,,comunişti (sic), hoţi şi incendiari”, iar cei de dincolo ,,un popor 
corupt, leneş, îndrăcit şi neastâmpărat”. Cu toţii „suntem bar-
bari”, nu le ajungem saşilor ,,nici la degetul mic, nu merităm nici 
independenţă, nici libertate, nici drepturi”14.
 Germanii sau nemţii se iau după saşi, îi imită şi-i 
secondează în calomnierea românului. Pe lângă faptul că le fac 
un serviciu saşilor, nemţii au şi motive proprii să ne calomnieze, 
crede I. Lapedatu. Nemţii nu văd cu ochi buni dezvoltarea ,,unui 
surcel de viaţă latină la Carpaţi şi la Dunăre”, fapt prin care, la un 
moment dat, românii ,,le-ar putea încurca într-o zi” nemţilor pla-
nurile de colonizare a Orientului cu germani sau pe cel de ,,a cu-
ceri terenul economic în ţările române”. ,,Cum să nu le fie nemţilor 
necaz, când văd pe români luând în bătaie de joc tendinţele lor 

de germanizare?”15. Şi răzbunarea cea mai dură asupra românilor 
este prezentarea lor în faţa Europei ,,ca pe nişte semi-sălbateci şi 
destrămaţi, ce au lipsă de a fi civilizaţi cu forţa,” dacă altfel nu 
se poate. Deci şi pentru nemţi românii sunt ,,trândavi, necapabili 
de o viaţă politică şi  socială” europeană, concepută de germanul 
,,cel erudit şi cugetător”.
 Şi dacă cu armatele nu se încumetă să cucerească 
pământul românesc, nemţii şi aliaţii lor atacă cu ,,un regiment de 
ziarişti”, puşi să-i discrediteze pe români, ca astfel să-i lipsească 
de sprijinul Europei, ,,un regiment de ziarişti care prostituează 
presa şi-o pătează cu minciuni, calomnii, intrigi şi injurii”. Fără 
egal în Europa, aceşti calomniatori au ,,încărcat poporul român 
de ocară” şi l-au expus ,,dispreţului lumii civilizate”. Nimeni 
nu se zdrobeşte într-atât ,,strigând despre români că sunt bar-
bari, netoleranţi, decăzuţi, oameni de nimica, neghiobi, stupizi, 
copleşiţi de vicii şi lipsiţi de orice însuşiri nobile”. Cu alte cuvinte 
au făcut din toată presa lor ,,o maşină de luptă contra României!”16.

 Şi la şirul acesta de 
calomniatori se mai adaugă  
involuntar călătorii străini 
prin ţările române care se 
informează adesea de la un-
guri sau saşi despre noi şi 
umplu ,,pagini întregi cu cal-
omnii” la adresa românilor, 
iar cărţile lor, după numele 
autorilor, sunt privite ,,ca un 
oracol, la care aleargă cei 
creduli ca să afle adevărul”.
 În tot acest asalt 
al calomniilor avem şi noi 
vina noastră: ,,noi stăm 
nepăsători” şi ,,capul nu ne 
doare” de răul pe care ni-l 

fac ,,gurile rele, limbile bâr-
fitoare, condeiele simbriaşe”. Rar ne simţim obligaţi ,,a desminţi 
pe cineva”, preferăm să ,,înghiţim la noduri,” decât să apărăm 
adevărul, demnitatea noastră, onoarea zilnic înşelate, atacate şi 
compromise. Ba, unii dintre ai noştri ,,sunt atât de orbiţi,” încât 
nu se sfiesc să-şi caute argumente în calomniile inamicilor.
 Pe de altă parte, noi suntem ,,buni paşnici,” ,,românul 
nu răsplăteşte rău cu rău” şi „întoarce pâine celui ce îi aruncă 
piatră” sau îl ospătează chiar şi pe acela care ştie prea bine că-i 
va plăti cu injurii. Autorul acceptă că românul ,,e generos” dar 
să nu ajungă până la ,,marginile generozităţii”, dar să ne intre în 
cap că o naţiune nu poate răbda ,,ceea ce nu mai e de  răbdat”, că 
nu poate ca zilnic să i se arunce mănuşa „şi să nu aibă inima a o 
ridica”17.
 Această lipsă de curaj, acest ,,moment de ruşine” să nu 
le transmitem generaţiilor viitoare, mai de grabă acea zicală a 
românului ,,Ţine minte!”, lăsată nouă pe pământ ca un testament, 
pe care noi, ,,după cum se vede, nu-l ştim executa”. Dar va veni 
o vreme, speră Lapedatu, ,,când toată neghina se va stârpi din-
tre români”, când nepăsarea şi servilismul vor înceta de-a mai 
„înăbuşi” vocea conştiinţei naţionale şi când o voinţă unanimă 
,,se va ridica de pe câmpurile Daciei, ca să înfrunte pe calomnia-
tori şi cu aceasta ne consolăm pentru moment”. O speranţă şi o 
profeţie de acurateţe matematică!
 În încheiere, publicistul îi somează pe calomniatorii

12 Idem;
13 I. Lupaş, op. cit., p.398;
14 Idem;
15 Ibidem, p. 399;
16 Idem;
17 Ibidem, p. 400;

Liceul Ortodox Român Andrei Șaguna unde a fost profesor Ion A.Lapedatu
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 naţiunii române să nu uite nici un moment că ei sunt aceia care 
,,au să culeagă” mai devreme sau mai târziu ,,amarele fructe” 
ale calomniei, că românul ,,ţine minte” şi răsplata vine, nu ca o 
răzbunare, ci doar ca ,,o dreaptă recunoştinţă”, ca o „neexorabilă 
nemeză (de la Nemesis - zeiţa cântarului, a răzbunării şi pedepsi-
rii păcatelor), care nu lipseşte niciodată a realiza pedeapsa, când 
doamna ei, istoria şi-a pronunţat sentinţa şi o dă spre orientare”18 
sau execuţie.
 Aceasta este dimensiunea spiritului de luptător naţional 
integral a lui Ioan Al. Lapedatu la vârsta de 30 de ani, într-o 
pledoarie ofensivă aşa de virulentă, dar profundă şi categorică. 
Nu-i greu de prefigurat ce-ar fi însemnat condeiul său în presa 
naţională românească din deceniile următoare, dacă timpul ar mai 
fi avut răbdare cu el, în clocotul publicistic premergător bătăliei 
finale.
 O altă latură a personalităţii lui I. A. Lapedatu este is-
toricul.  Şi-n acest domeniu, al istoriei românilor, începutul pu-
blicistic este absolut promiţător. 
Istoricul Ioan Lupaş include un 
text al lui I. A. Lapedatu, intitulat 
„Luptele românilor pentru cultură” 
într-o antologie: „Cronicari şi is-
torici români din Transilvania”, 
vol. II, cu convingerea că autorul 
braşovean are talent de scriitor, are 
harul pătrunderii în esenţa faptelor 
istorice, este orientat asupra pro-
blemelor grave şi are o mare ca-
pacitate de sinteză în istoria cul-
turii româneşti.19

 Mai întâi, în nişte 
consideraţii istoriografice, Lapedatu 
constată că istoricii străini sunt „prea 
puţin graţioşi” faţă de noi şi faţă de istorie, ba chiar îşi pierd mai 
tot cumpătul. După ei, istoria noastră e „un fel de viaţă barbară”, 
cu câteva excepţii de fapte de arme, la început, după care „ne 
aruncă fără pic de îndurare în nămolul unei lungi decadenţe”, din 
care abia la 1848 am tresărit puţin. Nu ni se recunoaşte nicio con-
lucrare „cu ceva la opera civilizaţiunei” sau luptele noastre pentru 
cultură, departe de ei principiul lui Tacitus: „sine ira et studio”. 
Respectarea acestui principiu le-ar fi relevat eforturile românilor 
„pentru a se cultiva” şi a lupta „contra întunericului”. Oricine tre-
buie să constate că „poporul românesc nu s-a ivit barbar pe scena 
istoriei” şi el a fost, în această parte a Europei, „purtătorul unei 
însemnate civilizaţii”.
 Rezultat fericit al amestecului „elementului roman 
învingător cu rămăşiţele dacilor”, poporul român a moştenit nu 
doar sângele ci şi cultura dacilor şi a romanilor. Dacia şi Galia, 
dând naştere românilor, respectiv francezilor, ambele i-au cres-
cut „în leagănul de aur al civilizaţiunei şi nicidecum în groasele 
scutece ale barbariei”. Dacia preromană avea cultura sa proprie, 
o organizare social-politică înaintată, preoţii învaţă doctrina „ne-
muririi sufletului”, limba „se mlădiază în graţioasele forme ale 
poeziei”. Există o influenţă seculară a „civilizaţiunii greceşti” etc. 
Dacii lui Decebal nu erau înapoia „Galilor supuşi de Iuliu Cezar”.
 Pe de altă parte şi romanii au adus în Dacia, pe lângă la-
tina vulgară şi limba poeţilor, prozatorilor, a juriştilor latini, ideile 
Romei, artele păcii şi ale războiului, gândirea patriei-mamă etc. şi 
toate acestea s-au aşezat peste „oameni ieşiţi din barbarie”20. Din 
cele două civilizaţii nu se putea naşte decât tot o civilizaţie, cea 
a poporului român, care apoi a crescut zi de zi, „a semănat oraşe 
şi temple” în toată Dacia, a dat avânt artelor şi industriei şi prin 
efectele ei „şi-a înlesnit Evanghelia lui Crist în aceste părţi ale 
continentului”.

 Din nefericire, după plecarea romanilor începe o 
perioadă lungă şi tristă, numită de istoric a „ dominaţiunii străine”, 
de zece secole, perioadă în care poporul român „închină cu totul 
ştiinţele, artele şi industria” şi are o singură grijă: „de a nu pieri 
trupeşte şi de a nu-şi pierde limba”. Când în sec. al X-lea, după 
ce „se stinseseră unele limbi străine în Dacia”, românii încearcă 
să-şi formeze state independente, dar „chiar în procesul formării 
fură distruse de unguri” (formaţiunile statale ale lui Gelu, Glad şi 
Menumorut).
 Abia după formarea statelor feudale, „românismul se 
pune iarăşi în relief, se emancipează şi devine un factor important 
în istoria Europei”21. S-ar putea crede că de acum românii şi-ar fi 
creat „o cultură naţională”. Ori pentru aceasta le era necesară o 
unitate politică şi socială, cea parţială din Muntenia şi Moldova şi 
oarecum din Transilvania nu era suficientă, iar „pacea şi prosperi-
tatea în lăuntru” n-au prea existat. Prin urmare, „fraţii noştri de 
dincolo”, muntenii şi moldovenii, mereu atacaţi de la sud şi de la 

est, „nu puteau fi decât ostaşi”, iar 
„noi cei de dincoace n-am putut fi 
decât iobagi (clăcaşi)”. Istoricul 
nu mai pune la socoteală „acea 
nenorocită şi rătăcită aristocraţie, 
ce trecu în taberele inamicilor 
noştri”, mai ales cea din Tran-
silvania care a fost maghiarizată, 
catolicizată sau degradată social 
şi politic. În aceste condiţii, soarta 
culturii româneşti este pecetluită: 
„cum ar fi putut ostaşul să înveţe 
carte”, când „o sfântă datorie” îl 
chema permanent la hotare ca să-i 

respingă pe cotropitori şi „să-şi 
salveze existenţa? Cum ar fi putut io-

bagul să înveţe carte”, când stăpânul de pământ îl scotea la muncă 
cu biciul în mână şi nu-i lăsa repaus „decât pentru a-şi blestema 
zilele cele pline de amărăciune?”
 De ambele părţi imposibilitatea era „aproape absolută”. 
Am avut domnitori iubitori de cultură: Alexandru cel Bun a cre-
at şcoli în Moldova, Neagoe Basarab era un cărturar, cu gesturi 
artistice şi literare, dar cu ce folos, când pământurile peste care 
domneau erau destinate „întâlnirilor de armate, iar nu pentru con-
centrarea luminilor civilizaţiunii”22. În tot acest timp, germanul, 
italianul, francezul şi alţii „şedeau acasă şi învăţau carte”, pe când 
moşii şi strămoşii noştri apărau Europa şi abăteau de la dânşii 
„grele şi crâncene pericole”. Prin asta românii, „în epoca glori-
ilor belice, au servit cauza civilizaţiunii..., jertfindu-i sânge din 
sângele lor”, un merit care, mai devreme sau mai târziu, trebuie 
să li se recunoască.
 În evoluţia culturală românească, la trecerea de la sec. 
al XVII-lea la al XVIII-lea s-a produs o ruptură dureroasă, cu 
consecinţe dramatice pentru români, spune Lapedatu. „Dacă 
măreaţa operă (culturală) a sec. al XVII-lea se putea transmite se-
colului următor, atunci ...Românii şi-ar fi văzut încoronate de suc-
ces toate luptele lor pentru cultură; Dacia s-ar fi umplut de şcoale 
şi noi nu eram astăzi unde suntem, ci ne aflam poate în acelaşi 
stadiu cu popoarele Apusului.” Dar un adevărat blestem „pluteşte 
de veacuri pe deasupra noastră”, un blestem care dărâmă peste 
noapte ceea ce ridicăm peste zi, iar secolul XVIII rămâne „pentru 
veci nefast” în istoria românilor. Avântul pe care-l luaseră românii

18 Ibidem, p. 401;
19 Ibidem, p. 402;
20 I., Lupaş: Cronicari şi istorici români din Transilvania. Şcoala Ardeleană”, vol. II, Ed. Scri-
sul românesc S.A., Craiova, pp. 284-286;
21 Ibidem, p. 287;
22 Ibidem, p. 288;

Frații Ion și Alexandru Lapedatu, fiii prof. Ioan A. Lapedatu
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spre cultură în sec. al XVII-lea „se ologeşte” în ţările române 
„prin fanarioţi”, iar în Transilvania „prin papistaşi”, după ce 
aceştia dezbină biserica naţională românească, tocmai când avea 
şansa să devină scut de apărare a culturii. În plan cultural, abia 
scăpaseră românii de slavonism şi fanarioţii aduc grecismul, care 
pătrunde în toate laturile vieţii politico-sociale. Iar limba greacă 
s-a impus la clasele de sus, la curte, în saloanele ciocoieşti, „ba 
se vâră chiar şi în biserică.” Şcolile care se creează, ici colea sunt 
doar cuiburi de propagandă a grecismului.
 În Transilvania, ruptura din biserică a dăunat evident 
culturii naţionale. Lapedatu nu neagă că uniaţia a avut şi un rol 
pozitiv în procesul spiritual al românilor, dar dacă biserica ar fi 
rămas una şi nedespărţită, cu încetul, ,,ar fi sporit dezvoltarea lim-
bii prin tipărituri şi s-ar fi făcut mama şcoalelor române”. Dar, 
dezbinându-se, o parte, cea unită, ,,devine vasala catolicismului”, 
pe când cealaltă, cea mare „cade sub jugul sârbesc, pe care-l va 
purta atât amar de timp, umilită şi ultragiată.”23

 În acele realităţi ale sec. al XVIII-lea cultura naţională a 
stagnat, şi-a pierdut ,,mai cu totul termenul de prosperare” şi abia 
în secolul al XIX-lea apar zorii culturii moderne româneşti.
 În anul 1936, când fiii săi, Ion şi Alexandru, gemeni, 
împlineau 60 de ani şi erau sărbătoriţi şi de către ASTRA, inclu-
siv prin editarea unui volum omagial24, a fost sărbătorit şi Ioan 
Al. Lapedatu, tatăl, ca membru important al ASTREI. Tot atunci 
o stradă din Şcheiul Braşovului, unde locuise, a primit numele 
său. Într-un articol comemorativ25, Horia Petra-Petrescu evocă 
prestaţia specială, de ,,propagandist cultural cu largi orizonturi 
şi cu o deosebită vervă în scrisul său” a lui Lapedatu, în zeci de 
articole despre Astra; şi ca exemplu, ne este reprodusă o definiţie 
dată ,,culturii”, într-o adunare generală a Astrei de la Deva, din 
1874, de către I. A. Lapedatu. Este un elaborat pe aproape două 
pagini, o definire a conceptului din perspectiva misiunii culturale 
naţionale a Astrei, cu insistenţă pe ,,ce vedem la un popor cult?” 
sau ce ar trebui să dovedească, să cultive ca opţiuni, ca valori şi ca 
rezultate un ,,popor cult”. Este încă o dată dovada anvergurii spi-
rituale a abordării lui Lapedatu, profunzimea meditaţiei ştiinţifice 
şi pragmatismul real, militant al scrisului său.

 Sunt evocate apoi numeroasele sale articole cultura-
le în slujba Astrei, în care a abordat mai toate problemele care 
framântau Asociaţiunea: misiunea intelectualilor în Astra, pre-
figurarea unei biblioteci poporale, a unei expoziţii a Asociaţiunii, 
diverse teme de prelegeri publice, educaţia fetelor etc., teme 
perene ale Astrei pe care ideile lui Lapedatu ,,pot germina fapte 
bune” şi după şase decenii. Autorul îl situează pe Lapedatu între 
propagandiştii model ai Astrei, alături de G. Coşbuc, Ion Pop Re-
teganu, D. Comşa etc.
 Precum tatăl, aşa şi fiii gemeni, au fost mari astrişti. Ion 
I. Lapedatu, din 1904, a activat în secţia economică şi secţia s-a 
bucurat ,,de luminile ştiinţifice-economice ale d-sale”. Între 1925 
şi 1930, a fost membru în comitetul central al Astrei. Alex. I. La-
pedatu, istoricul, a fost ales membru de onoare în 1924, a sprijinit 
ca ministru acţiunile Astrei cu multă energie şi a ţinut conferinţa 
festivă la Adunarea generală jubiliară din 1936.
 Dacă soarta i-ar fi dat un număr dublu de ani, Tran-
silvania ar fi avut în Ioan A. Lapedatu un mare istoric şi literat, 
înainte de a-l fi văzut pe fiul Alexandru ocupând o catedră de isto-
rie românească, în 1919, la Universitatea din Cluj şi apoi fotoliul 
de preşedinte al Academiei Române.
 ,,În fiii săi se va cunoaşte omul!”, spune cuvântul biblic, 
şi adevărul, în acest caz, se confirmă pe deplin. Destinul celor doi 
fii este asemuit de I. Lupaş cu Oltul şi Mureşul, râurile izvorâte 
,,din aceeaşi zvâcnire a pământului nostru strămoşesc”, primul 
forând să străpungă Carpaţii, alergând din pruncie spre ,,pământul 
făgăduinţei şi al libertăţii noastre româneşti”, celălalt zăbovind în 
câmpia Transilvaniei, ,,printre noi în deceniile şi vârtejul celor 
mai înfrigurate nădejdi, luptând şi zbuciumându-se pentru ca ,la 
plinirea vremii, în clipa bucuriei supreme, amândoi să alerge, cu 
deopotrivă dragoste şi râvnă, revărsându-şi energiile multilate-
rale” în acelaşi şuvoi al destinului românesc triumfător26.

23 Ibidem, p. 288-289;
24 „Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu, la împlinirea vârstei de 60 de ani”, Bucureşti, 1936, 
904 pagini;
25 Horia P. Petrescu, „Un îndrumător al culturii poporului: I. Alex. Lapedatu”, în „Transilva-
nia”, 1936, nr.6, pp.553-556.
26  I. Lupaş, „Studii...”, op. cit., p. 404

tunci, în 1946 – la prima mea venire la Satulung aveam 9 ani. 
Pe lângă bucuria revederii Bunicii am avut și plăcerea de a-l 
întâlni și a face cunoștință cu un văr al ei, I.U.Soricu, fost pro-

fesor de limba română și fost inspector școlar, dar și poet „didacticist” 
cu oarecare faimă. Când l-am cunoscut era ”tânăr pensionar” evitând 
de puțin să devină un viitor șomer, prin grija neprețuită a noului regim 
în curs de instalare în țara ocupată. Deci pensionar fiind, poetul mai 
puțin preocupat de viitorul incert, se bucura de momentele de libertate
în natură, de soare, de plimbări lungi pe coclauri - pe scurt, aplica ada-
giul latin „carpe diem”.   
 Poate nu un mare poet, în ciuda volumului publicațiilor, Sori-
cu era un om cu o solidă cultură clasică, dar și un dascăl cu îndelungă 
experiență pedagogică. 
 Prin caracterul său deschis și prin experiența de o viață la 
catedră el nu era deloc rigid în „profesoralitatea” lui, înțelegând și chiar 
participând asemeni unui prieten mai mare, la evenimentele pe care le 
trăiam impreună în „lumea mea”, „lumea copilăriei”. 
 Foarte repede Soricu mă acceptă drept companion al periplu-
rilor sale. Cred că îi făcea plăcere să aibă un însoțitor curios deși adesea 
probabil că îl sâcâiam cu tot soiul de întrebări. În astfel de momente își 
încetinea pașii, rămânând puțin mai în urmă, concentrându-se în tăcere, 

ceeace îmi impunea și mie rezervă și tăcere. 
 În scurtă vreme devenisem complice acestor liniști mai mult 
sugerate decât impuse. Mergând în tăcere aveam prilejul să acord 
atenție sporită drumului, absorbit de contemplarea locurilor prin care 
treceam. Învățam să-mi stăpânesc curiozitatea avidă, în schimb tre-
zindu-mi contemplarea. Gândurile cutreierau în voie însoțind privirile, 
scotocind peisajul ori tresărind surprinse de câte un amănunt. 
 Așa de exempu, îmi vorbeau despre timp, anii înscriși în ten-
cuiala fațadelor unor case, mă intrigau formele ciocănelelor metalice de 
la porțile de lemn ale caselor, mă fermecau florile din ghivecele de la 
fetrestre...
 Observam înveselit cârdurile de gâște trecând agale stra-
da, legănându-se înfoiate în pene, sub paza strașnică a unui gân-
sac agresiv și furios din te miri ce...doar pentru că treceam unii 
pe lângă alții ! Din spirit de contradicție, fluieram gânsacul, dar 
răspunsul venea adesea de la câte un curcan ascuns privirii de 
gardul înalt al vreunei ogrăzi. Alte ori, când orătania răzbise în 
uliță, fluieram înadins – până ce se înfoia protestând zgomotos
și ascuțit, clătinând tot mai amenințătoare gușa sinilie – uneori protestele 
veneau și din partea gospodarilor cărora le stresam fripturile viitoare.  
 Relaxantă era și simpla ridicare a privirii spre cerul senin, 

A
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 la orizont, estompat alburiu de albastrul intens al cerului de vară.
 Apoi firul conversației se relua – adesea chiar din locul unde se 
rupsese. Discutam despre cãrțile citite – cele cu care venisem în vacanțã – 
una dintre ele era „Winetu și pirații” a lui de Karl May – scriitorul pasionat 
de America „pieilor roșii” - în care totuși nu a fost niciodată. Cu cartea 
aceea mã și fãleam deoarece o primisem ca premiu la sfârșitul clasei a 
treia. 
 Cum „Casa de cetire” nu era deschisã, – poate din cauza vre-
murilor, poate din pricina vacanței școlare,- poetul îmi împrumuta cãrți 
din biblioteca sa, cãrți pe care dupã lecturã, le comentam mai în joacã, 
mai în serios. Așa se face cã toată vara anului 1946 m-am scufundat, pânã 
la ore târzii în noapte, citind cu nesaț. Erau, printre lecturi, o traducere 
din englezã (a lui I.Andreescu ?) a cãrții „Shakespeare povestit copiiilor”, 
scrisã de doi cunoscuți autori englezi Charles și Mary Lamb („Tales from 
Shakespeare by Charles & Mary Lamb)
 Tot în acea vară de neuitat, poetul mi-a dãruit două cărți scrise 
de el pentru copii, „Pasărea măiastră”  și „Ziua mamei”. 
 Între ele însă, „Pasãrea mãiastrã” mi-a plăcut de la prima ve-
dere, înainte de lectură, căci avea pe copertă un desen viu colorat, cu un 
copil călare pe un băț termimat cu un cap de cal din lemn. După lectură 
mi-a plăcut și mai mult. Ba chiar reținusem versuri pe care aș fi voit sã i le 
spun poetului, dar îmi era teamã de eventuala emoție care mi-ar fi blocat 
elanul fãcându-mã sã uit versurile sau sã mã mã bâlbâi penibil...așa cã am 
tãcut mâlc. 
 Dar tăcerea nu a ținut mult – încă de a doua zi alergam prin parc 
recitând în gura mare poezioara care mă încântase în mod deodebit și care 
începea în ritm săltăreț, precum copilul călare de pe copertă: 
 „Sunt soldat și cãlãreț 
 și în luptã sunt isteț...”
 Dar, dacă începutul era banal, la sfârșit era o micã perlã literarã: 
o neașteptatã asociere de tot hazul strãlucind prin spontaneitate :
  „Trag la țintã fãrã greși
 și beau sânge de cireși”
 Astfel se confesa micul „canibal”, la limită între grozăvia faptei 
imaginate și derizoriul actului în sine!
 Un an sau doi mai târziu - când l-am vizitat pe poet la București 
– în locuința sa, am remarcat de la prima ochire veranda de la intrare unde 
erau așezate în terancuri înalte, unele încă ambalate, o mulțime de cărți. 
Volumele nevândute din încãperea luminoasă, cu geamuri înalte, păreau 
crescute ca plantele în serã. 
 La plecare, Soricu mi-a mai dat vreo câteva volume din scrierile 
lui,- toate cu dedicație, - fapt pentru care eram mândru nevoie mare. Îmi 
mai aduc aminte de câteva titluri: „Doine din zile de luptă”, „Îngerul a 
strigat”, „Pâinea neagră” și traduceri de-ale sale: „Faust” al lui Goethe 
și „Golemul”  lui Gustav Meyrink. 
 În afara acestor procupări școlărești care riscau să devină după 
o vreme plictisitoare, poetul mi se asocia spontan și aparent bucuros în 
jocurile pe care le imaginam. Dacă nu aveam cal de lemn și duceam lipsă 
relativă de armament ireproșabil, imaginația ne ajuta. Astfel deveniserăm 
amândoi marinari de apă dulce. 
 Prin „parcul orașului” sau pe valea Ramurei Scurte a 
Tărlungului ne făceam loc prin răchitele des crescute pe malul râului și 
„lăsam la apă” corăbioarele – plute meșterite din câteva scândurele. Un 
bețișor înfipt în mijlocul alcătuirii ciudate dar plutitoare, - în chiar „cen-
trul” ei savant măsurat cu palma- servea drept catarg. În plus, „corabia” 
trebuia să aibă stabilitate când, purtată de curent în talvegul râului, o lua 
repede la vale. Drept pânze serveau șervețele de hârtie sau triunghiuri 
rupte din hârtie de ziar. Trebuie să recunosc cu toată sinceritatea, că poetul 
era mai abil la construcția de nave care chiar dacă nu arătau prea grozav, 
în orice caz nu se răsturnau atât de inevitabil ca ale mele care pierdeau 
irecuperabil la răstoace, „pânzele” înmuiate și apoi zdrețuite printre pietre.
 Regăsindu-și parcă universul simplu, dar acaparator al 
copilăriei, poetul uita – ca și mine – de timp și convenții. Dar în vreme 
ce noi hălăduiam năuci pe lunca râului, Coana Florica, soața grijulie a po-

etului, pregătea cu năduf dejunul sau cina, imaginându-și probabil trădări 
conjugale (Bunica fusese curtată de poet în tinerețe...) sau dispariția fără 
urme a lui Soricu în colonia de țigani de la marginea urbei. Până la urmă, 
după revenirile noastre târzii, totul se termina cu o dojană maternă pentru 
soț și cu o clătinare din cap tare dezaprobatoare la adresa mea, vinovatul 
de serviciu al întârzierilor poetului.
 La Satulung am revenit apoi vreo câteva veri, în vacanțe, destul 
ca amintirile să continue să se adune, de neuitat. Tinerețea operând, acea 
perioadă a vieții mele are un farmec aparte, în ciuda realității cenușii a 
vremurilor pe care le trăiam odată cu țara întreagă. Desigur și originea 
familiei mă lega în plus de aceste mirifice locuri binecuvântate dar mai cu 
seamă statura aproape legendară a moșilor și strămoșilor mei. În mintea 
mea, Voicu era „Întemeietorul”, Moșicu devenise „Continuatorul” iar 
Valeriu „Împlinitorul”, cel care desăvârșise destinul stirpei.  
 Odată, licean fiind, în vacanță la Brașov, m-am încumetat să 
străbat pe jos distanța pe care de obicei o străbăteam cu „tramvaiul” până 
la Satulung. După prima ispravă de acest fel, am prins gustul drumeției și 
„plimbarea” asta devenise aproape obicei. 
 Apoi aici, în Satulung  îmi făcusem un prieten de vârstă 
apropiată, Gelu Brânduș, cu care băteam coclaurii, din poala pădurii până 
departe sub munte. 
 Porneam de obicei de pe tăpșeanul din spatele străzii Mo-
canilor, pe lângă „Sanatoriu”, clădire care mi se părea disgrațioasă, gravă 
și tăcută pe lângă arhitectura armonioasă a caselor din sat. 
 Făceam aproape la tot pasul, descoperiri epocale : un „ou de 
șarpe” (de fapt vreo ciupercă inofesivă), apoi lumea nesfârșită și minunată 
a insectelor : cărăbuși cu zbor greoi, rădaște, croitori, ilene aurii și flu-
turi smălțuiți, incredibilii licurici strălucind în noapte. Gușteri verzi și 
șopârlele fără picioare asemeni șerpilor, erau alte pasionante vietăți care 
ne încântau – deși adesea curiozitatea noastră nu le era deloc benefică...
După ploi, adesea, colindam prin pădure căutând ciuperci. (învățasem de 
la alți copii din sat, să recunoaștem câteva ciuperci comestibile...și numai 
pe acelea le culegeam) : mânătărci, barba caprei - ba chiar și o amanita 
foarte rară (Amanita Cesareea), Spre toamnă apăreau umbrelele super-
belor „șampioane” - cum le spuneau ghizii noștri, înaltele și sveltele lepi-
ote (Macrolepiota procera), mai gustoase între toate ofertele generoase 
ale pădurii, prilej de ospăț a la Luculus.... Șampioanele astea - alterație 
evidentă de la franțuzescul champignion chiar ne-au dat prilej de savante 
discuții lingvistice... 
 Alte ori porneam razna pe „Ramura scurtă” a Tărlunglui, 
de-a lungul văii, până când foamea sau oboseala ne silea să luăm calea 
întoarsă. Cu toată nemulțumirea Bunicii sau a părinților lui Gelu, adesea 
plecând de dimineață reveneam înfometați, abia după amiezile, târziu, 
spre seară. 
 Când Gelu întârzia – după părerea mea – să apară, luam drumul 
spre parc trecând pe la locuința familei Brânduș. Rar se întâmpla ca el să 
nu fie deja în curte, gata de plecare. Treceam în grabă pe lângă Casa de 
cetire, și înarmați cu furculițe, luam drumul către Tărlung în speranța unor 
rodnice partide de pescuit. 
 Ajunși la râu, urmam desculți prin apă meandrele capricioase 
și din loc în loc, căutând peștii sub amenințarea furculițelor, întorceam 
zadarnic bolovanii sau lespezile plate de pe fundul râului sub care - logica 
ne spunea - că ar fi tocmai adăposturi bune pentru păstrăvi...însă pești nu 
prea am văzut, dar să mai și prindem ! În schimb, de fiecare dată pescuitul 
nostru devenea prilej de bună voie și de bălăceală. 
 De pescuitul cu furculița aflaserăm de la copiii de vârsta 
noastră, din vecini. Ne intriga teribil că ei reușeau astfel de performanțe 
iar noi nicidecum... Pentru liniștea noastră, până la urmă ne-am convins 
că acei vecini posedau o taină de nepătruns și de neîmpărtășit – un fel 
de „tabu”, o vrajă pierdută ori „zăvorâtă” de blesteme groaznice, vreo 
înțelegere secretă cu un peștișor de aur...ori, pur și simplu, aveau un talent, 
un năzdrăvan de dar nativ... 

Dr. Sorin V. Nicolaescu - Olanda 
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ine are privilegiul să treacă pragul casei doamnei Stana 
Picioruş (tanti Stela, cum o ştim noi), pe bulevardul 
George Moroianu, la numărul 329, pătrunde mai ales 

în “casa a mare”, într-un interior autentic al caselor mocăneşti. 
Casa, construită în 1837 şi conservată cu deosebită grijă, mi-a 
adus aminte de un alineat dintr-un roman sadovenian (“Nicoară 
Potcoavă”), pe care am să-l parafrazez cu convingerea că se 
potriveşte de minune: “Casa a construit-o «baciul Perşoiu pe 
când una dintre fiicele sale s-a căsătorit cu Gheorghe Picioruş şi a 
dat-o de zestre tinerilor. I-a purtat de grijă Ioan Picioruş cu soţia 
Paraschiva. Au dăruit-o fiicelor Stana şi Elena, care s-au pus sub 
oblânduirea nepoatelor Dorina Voivod şi Elena Gologan»”.
 Istoria casei o aprofundăm intrând în “casa a mare”. Bu-
nicul, Gheorghe Picioruş, a venit din zona Buzăului şi s-a toc-
mit cioban la familia Perşoiu. 
Baciul i-a apreciat calităţile şi 
i-a dat de soţie pe una dintre 
fiice. Le-a construit casa şi 
le-a dat-o ca zestre. Familia 
bunicului a fost numeroasă: 
a avut 10 copii (patru fete şi 
şase băieţi). Ion, unul dintre 
băieţi s-a căsătorit cu Paras-
chiva Jarnea de pe Valea 
Largă din Satulung.
 “Casa a mare” 
ilustrează istoricul construc-
ţiei. Pe grindă este 
inscripţionat anul construcţiei 
(1837), încadrat de o mică 
porţiune ornamentală, zugră-
veala are o vechime de circa 
100 de ani, peretele fiind aco-
perit cu un model cu frunze de 
nuc, de culoare verde cu bronz 
auriu.
 Pe peretele de la stradă, în centru, 
este firida (locul de altădată al borcanelor cu 
dulceaţă), iar de o parte şi de cealălaltă a ferestre-
lor, două icoane. Una dintre ele este tipică pen-
tru casele mocăneşti (tip casetă), cealaltă reprezintă “Judecata de 
Apoi”. Aceasta are peste 100 de ani vechime şi provine din Ru-
sia. Când copiii se obrăzniceau, mama le arăta icoana, ne spune 
gazda, atenţionându-i că urmează pedepsele.
 Două lăzi de zeste, a mamei şi a bunicii, atrag atenţia 
prin unicitatea lor. Cea mai veche, a bunicii, este ornamentată 
simplu, cu flori, şi este acoperită cu o cuvertură ţesută cu ver-
geaua. Deasupra lăzii, pe perete, este oglinda. În această oglindă 
s-au privit, pregătindu-se să iasă din casă, femeile şi domnişoarele 
din familia Picioruş. Să ne închipuim cât zăboveau până se de-
clarau mulţumite de ţinuta lor. Se ştie că mocancele erau foarte 
pretenţioase cu înfăţişarea lor, mai ales dacă urma să participe la 
un eveniment deosebit.
 A doua ladă a adus-o ca zestre Paraschiva Jarnea. Este 
ornamentată cu două medalioane reprezentând scene idilice, flan-
cate de altele două cu fructe (mere şi prune). Trei ornamente me-
talice îi întregesc aspectul (pe cel din mijloc este broasca pentru 
cheie). Ţolul care o acoperă este ţesut în casă în culori vii, roşu, 
galben şi albastru pe fond negru.
 Mobilierul se completează cu patul cu tăblii înalte şi 

masa, aşezată în mijlocul casei, acoperite cu macat şi faţă de masă 
din acelaşi material: pluş verde.
 În coastăn (scrin) s-a păstrat, în sertare spaţioase, lenjeria 
casei, iar în dulapul cu două uşi, ornamentat în partea de sus cu 
picioruşe, hainele familiei: dulame, paltoane. Tot mobilierul este 
din lemn de nuc bine conservat. Pe jos, preşuri de lână în carouri 
roşu cu galben pe fond bleumarin, ţesute în războiul casei.
 Peretele pe care se află coastănul ilustrează în fotografii 
istoria familiei Picioruş: bunicul dinspre tată , familia Perşoiu cu 
toţi copiii la maturitate, părinţii gazdei noastre (tatăl, Ion, mama, 
Paraschiva cu cei doi băieţi, Ion şi Gheorghe, şi prima fată, Ma-
rioara, căsătorită Gologan). Fotografia este datată în 1922. 
Urmează bunicii de pe Valea Largă (Gheorghe şi Maria Jarnea 
cu copiii: Radu, Constantin, Vasile, Paraschiva, Aneta şi Elena).

 Bunica din partea mamei, naşă la 
căsătoria familiei Vişan (Dumitru şi Ana) de 
pe Valea Largă, este însoţită ca naş de nepotul 
ei, Dionisie Moise. Pe această fotografie se 
vede clar numele atelierului, “Foto-Klein 
Braşov”.
 După această incursiune în “casa a 
mare”, împreună cu nepoata, Dorina Voivod, 
am degustat cafeaua şi dulceaţa, după obi-

ceiul caselor mocăneşti. 
Discuţia s-a purtat în 
dorinţa de a afla dacă 
gazda noastră mai ştie 
case mocăneşti bine con-
servate, în vecinătate. 
 Sunt în preajmă 
case vechi, dar şi-au 
pierdut autenticitatea 
prin renovări succe-
sive. Ne dă totuşi câteva 
informaţii despre casa 
preotului Verzea (cea 
cu etaj, situată puţin 
mai jos pe partea opusă 
a bulevardului), pe care 
moştenitorii au vândut-o 

unei familii de maghiari. Casa a suferit numeroase modificări. 
 Despre clădirea cunoscută mai ales după numele de “Sta-
dion” (altă casă cu etaj, care şi-a luat numele de la cel al restau-
rantului care a funcţionat o vreme în ea), ştie că a fost construită 
de un evreu, care avea magazin cu produse textile. Au cumpărat-o 
Gheorghe şi Ion Roşculeţ. 
 Casa Popeea, situată lângă biserica “Sfânta Adormire”, a 
fost construită mai târziu, cu contribuţia, în parte, a proprietarilor 
şi a familiilor Perşoiu şi Gologan.
 De locurile puţine care mai păstrează autenticul vieţii 
strămoşilor noştri, să ne apropiem cu admiraţie, dar şi cu dorinţa 
de a le consemna istoria. Astfel, vom păstra viu trecutul şi îl vom 
prezenta ca pe o carte de vizită prezentului şi, mai ales, viitorului.

Prof. Elena Bulat
Foto: Ioan Eftimie

P.S.: Folosim acest prilej pentru a-i ruga pe cei care deţin informaţii 
inedite ce ar putea constitui baza unor viitoare articole despre trecutul 
săcelean, să le trimită pe adresa redacţiei noastre sau să redacteze ei înşişi 
materialele respective.

PAGINI DE MONOGRAFIE

“CASA  A  MARE”

C

Dna Stela Picioruș 
în pridvorul casei 

părintești (sus)

Dna Stela Picioruș
în ”casa a mare”

(dreapta)
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ircea, fiul distinșilor învățători 
Nicolae și Valeria Zamfir, născut în 
luna florilor de mai acum 77 de ani, 

a fost luat de Domnul în dreapta Sa.
 Trecerea din această viață, chiar a 
celor mai buni dintre noi, e o întâmplare cu 
totul obișnuită și neînsemnată în mijlocul lu-
mii nemărginite.
 A murit, căci a trebuit să plătească 
birul cel neînduplecat al naturii, lăsând însă 
după el o mare dungă de lumină.
 A fost de mic fiu al altarului biseri-
cii noastre. Mai apoi, adult fiind cu pregătire 
superioară în silvicultură, s-a înscris în taină 
la cursurile Facultății de Teologie din Sibiu, 
după absolvirea căreia a fost preluat pe post 
de consilier al Mitropolitului Nicolae Mla-
din, pe probleme de construcții.
 Cu trecerea anilor a ajuns la 
mănăstirea Antim, unde a fost călugărit sub 
numele de Modest, acesta fiind pasul spre 
realizările sale monahale la mănăstirile 
Cocoș, Dervent, Stelea, Viforâta, Suzana.
 Fiu de învățători fiind, deseori se 
referea la sfânta bunăcuviință rurală, împletită cu dragostea de 
carte și credința strămoșească, de obârșie mocănească fiind, vor-
bea domol, prietenos.
 Avea o robustețe sufletească, cu care îl înzestrase Dum-
nezeu, izbutind să-și definească statura de duhovnic, reușind în 

paralel să surprindă realitatea cum îi  plăcea 
să o numească într-un mod cât se poate de 
subtil, de caustic și tandru în același timp.
 Cei care se bucurau de prietenia lui se 
simțau copleșiți de cea mai aleasă onoare , iar 
cei care îl cunoșteau de la distanțele impuse 
de viață îl înconjurau cu respectul cuvenit.
 Meritele sale în activitatea monahală 
sunt nenumărate și recunoscute, dar adevărata 
lor importanță va fi, cu siguranță, descoperită 
de cercetări viitoare, care vor pune perso-
nalitatea părintelui Modest la locul cuvenit 
pe panoplia personalităților de seamă pe care 
le-au dat aceste plaiuri.
 La slujba de prohodire și înhumare 
au participat, pe lângă cinul monahal al 
mănăstirii Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 
preoți și enoriași din toate locurile unde 
părintele Modest a slujit. Săcelenii au fost 
prezenți și ei în număr mare, alături de ei 
fiind P.C. Pr. Protopop al Brașovului, pr. 
Benga Dănuț Gheorghe, și preotul paroh de 
la biserica ”Sfinții Arhangheli”, din Satulung, 

Șerban Raul.
 Părintele Modest va continua să comunice cu noi și cu 
generațiile noastre viitoare, plenar, prin dăruirea sa de care a dat 
dovadă, iar noi ne vom revedea cu el, la timpul cuvenit, în lumea 
umbrelor trecute.

Ec. Dumitru Voinea

IN MEMORIAM

ARHIMANDRITUL MODEST ZAMFIR (24 mai 1940 - 10 aprilie 2017)

M

• Cultura SPECTACOLUL PASCAL „LUMINĂ DIN LUMINA LUI  HRISTOS”,
LA A III-A EDIŢIE

acă se produce o dată, e o întîmplare. Dacă se manifestă 
de două ori, poate fi un început. A treia oară este deja 
tradiție, pentru că are caracterul unei acțiuni itera-

tive, perseverente, progresiste și binevenite. În cazul în speță, 
o manifestare benefică și pe deplin lăudabilă. La inițiativa P.C. 
părinte Raul Valer Șerban de la parohia „Sfinții Arhangheli” s-a 
desfășurat o nouă ediție de sunet și lumină pentru suflet, ca de 
obicei a doua zi de Paști.
 Dacă a doua ediție a fost printr-un proiect finanțat parțial 
de Primărie, anul acesta, fără nici un sprijin oficial, manifestarea 
de amploare a fost posibilă doar cu fondurile parohiei „Sfinții Ar-
hangheli” și cu ajutorul unor familii generoase, oameni luminoși, 
cu suflet mare, ce merită a fi menționați: fam. Bodeanu Gheorghe 
și Dorina, fam. Iliescu Lucian și Oana, fam. Voicescu Gheorghe 
și Nicoleta, fam. Cojocariu Dan și Andreea, fam. Hansa Dragoș și 
Paula, fam. Cimpoaie Gabriel și Daniela, fam. pr. Șerban Raul și 
Raluca. Vrednici sînt și recunoaștere merită! Doar astfel s-a orga-
nizat a III-a ediție a spectacolului pascal „Lumină din Lumina lui 
Hristos”, un spectacol de înaltă ținută artistică aproape 3 ore.
 Participanții implicați în spectacol au fost (în ordinea 
apariției pe scenă): corul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavril” dirijat de părintele Raul Valer Șerban, corul de la bi-
serica nouă „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Turcheș dirijat 
de părintele Iustin Mihail Mitrea, corul „Prietenii cîntăreți” de 
la Liceul Teoretic „G.Moroianu” sub îndrumarea prof. Gabriela 

Ivan, elevi ai Liceului „Rab Zajzony Istvan” care au 
prezentat obiceiul stropitului în comunitatea maghiară, celebrul 
grup profesionist Anatoly, trupa de dans de la Școala Generală 
nr. 5 coordonată de prof. Anca Mezei, ansamblul „Junii săceleni” 
coordonat de Otilia și Octavian Ovesia și ansamblul „Astra” sub 
îndrumarea  maestrului coregraf Gheorghe Debu. Toți cei peste 
200 de participanți activi au primit în dar cîte un pachet, nu de la 
iepuraș, ci de la organizatorii mărinimoși.

D

Corul de la biserica Sfinții Arhangheli Satulung
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 Participanții spectatori au fost cei peste 200 de săceleni, pen-
tru care sala festivă de la Liceul Tehnologic „Victor Jinga” (pusă la 
dispoziție cu amabilitate, ca de obicei, de d-l director Bilan Florin) a 
fost neîncăpătoare. Ținuta acestei manifestări culturale excepționale 
ar fi meritat o sală mai mare și mai modernă, poate cea de la noul 
Centru Multicultural și Educațional. Trîmbițat cu mult fast pentru mi-
lioanele de euro investitate de fosta conducere a Primăriei, are sala de 
festivități încă inaccesibilă. Săcelenii abia așteaptă să probeze scena, 
să vadă dacă rezistă sau nu.
 Invitații speciali din anul acesta au fost profesioniștii de la 
Anatoly.  Într-o liniște deplină, „de Înviere, și nu de mormînt” (ca 
să cităm moderatorul, părintele Raul Șerban), au produs o emoție 
puternică în sufletele celor prezenți și în picioare, pînă la refuz în sală. 
O jumătate de oră lumea s-a simțit ca în altă lume. S-au văzut lacrimi 
pe fața unor oameni la interpretarea pricesnelor, iar suita de cîntece 
„România într-un cîntec” ne-a redat din nou încrederea în noi înșine 
ca popor. Ne-am simțit cu adevărat mîndri că sîntem români. Ori-

cum, cuvintele nu pot exprima trăirea emoțională declanșată de acești 
profesioniști vocali. Interpretarea celebrului cîntec Ciocîrlia este cel 
mai elocvent exemplu. Prezența și repertoriul cvintetului coral Ana-
toly a fost primul punct culminant ce a ridicat sala în picioare. Chiar 
și ei au fost mulțumiți de organizare și mai ales de sonorizare, întrucît 
domnul Varga Francisc (Ferry) dimpreună cu ajutorul său s-au ridicat 
la înălțimea tuturor așteptărilor.  
 Ansamblurile de dansuri populare Junii săceleni și Astra, cu 
cele două grupe de începători și avansați, au fost punctul forte pentru 
numerosul public, superîncîntat de evoluția și prestația lor. În special 
suita de pe Someș a celor de la Astra a ridicat publicul în picioare pen-
tru a doua oară, ca o culme a succesului, și au fost ovaționați prin meri-
tate aplauze prelungite. Frumoasele costume populare specifice, din 
zonele care au fost reprezentate (Făgăraș și Valea Someșului), au  creat 
o atmosferă de autentică sărbătoare. Munca asiduă și osteneala depuse 
cu perseverență în intervalul 18 dec. 2016 – 17 april. 2017 de către 
Junii săceleni instruiți de fam. Ovesea, precum și perfecționarea jo-
curilor de Făgăraș și Someș ale ansamblului Astra  coordonați foarte 
atent de zeci de ani de cel mai renumit specialist d-l Gheorghe Debu, 
s-au împlinit prin acest spectacol cultural ce în sfîrșit scoate Săcelele 
din amorțire. Fără astfel de oameni s-ar pierde frumoasele tradiții po-
pulare. Încet-încet, anumite activități culturale ale săcelenilor  devin 
cunoscute și în Brașov, dar și la nivel național, fiind apreciate pozitiv 
prin numeroase premii.
 Ziua de 17 aprilie s-a încheiat cu o splendidă „Seară 
românească” (tot a treia ediție) organizată de asociația „Junii 
săceleni”, unde mai bine de 100 de persoane, copii și în special cei 
mai puțin copii, au petrecut ca într-o familie săceleană prin dans și 
voie bună.
 Mulțumiri P.C. părinte Raul Valer Șerban, a cărui implicare 
totală (organizator, moderator, dirijor și dansator) devine un exemplu 
de lumină ce se dăruiește creștinește.

Prof. Nicolae Munteanu

Corul Anatoly, din Brașov

PE URMELE LUI GEORGE BACOVIA (1881 - 1957)

“Aici sunt eu,
Un solitar
Ce-a râs amar
Şi-a plâns amar”
          (“Epitaf”)

e împlinesc în 2017 şaizeci de ani de când 
poetul George Bacovia (pe numele origi-
nar George Vasiliu) a trecut la cele veşnice. 

În rarele sale interviuri, Bacovia a ţinut să releve in-
sistent sursa autobiografică a creaţiei sale şi, mai cu 
seamă, rolul hotărâtor al oraşului şi ţinutului natal în 
stimularea predispoziţiilor poetice, în genere, şi în 
alcătuirea personalităţii sale.
 În interviul acordat lui V. Netea, publicat 
în revista “Vremea”, în 1943, Bacovia spunea: “Nu-
mele meu - sau mai exact pseudonimul ce stă deasu-
pra poeziei - vine de la numele roman al Bacăului, 
aşa numindu-se probabil întreaga regiune din această 
parte a Moldovei. Eu l-am luat din dicţionarul lui B.P. 
Haşdeu, cum cred că va fi făcut şi Arghezi în legătură 
cu râul Argeşului...”
 Viaţa poetului concordă întrutotul cu conţinutul şi caracterul 
creaţiei sale. Din relatările soţiei sale, Agatha Grigorescu Bacovia, 
dezvoltate în volumul “Bacovia. Viaţa poetului”, aflăm că poetul 
s-a născut la Bacău, în 4 septembrie 1881. Tatăl său era negustor, 
iar mama se trăgea dintr-o familie de răzeşi. Poetul a fost al cincilea 

din cei treisprezece copii ai lui Dimitrie Vasiliu (An-
donie). Şcoala a început-o la Bacău, unde a urmat şi 
liceul, care i-a lăsat o amintire de coşmar:

“Liceu-cimitir
Al tinereţii mele,
Pedanţi profesori,
Examene grele.”

  După liceu, urmează Facultatea de Drept 
la Iaşi şi Bucureşti. Cu toate “examenele grele” şi 
diplomele obţinute, Bacovia n-a reuşit, până în 1944, 
să ocupe funcţii mai înalte decât acelea de copist, re-
ferent sau şef de birou. Îmbolnăvindu-se, în 1921, este 
lăsat pe drumuri. Se retrage la Bacău, unde zace bol-
nav până în 1923. În 1924 este profesor suplinitor de 
desen la liceul din Bacău. Aici scoate, în 1925, revista 
“Ateneul cultural”. În 1928 se căsătoreşte cu Agatha 

Grigorescu, poetă, ce-i va fi toată viaţa ocrotitoare devotată. După o 
jignitoare slujbă de copist, clasa a III-a, suferă un şoc nervos şi se 
îmbolnăveşte grav, petrecându-şi viaţa mai mult prin sanatorii. După 
1930, ocupă diferite posturi obscure, fiind mai mult şomer şi trăind din 
modestul salariu de profesor al soţiei sale. 

S
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 Deşi obţinuse Premiul Naţional pentru poezie, deşi primise 
două decoraţii, deşi fusese tradus în câteva limbi străine, nu găsește, 
între 1930-1940, nicio ocupaţie, fiind condamnat la lipsuri şi demo-
ralizare. Din 1936, nu mai scrie nimic până după război. În 1945 este 
numit bibliotecar clasa I la Ministerul Minelor, iar din 1946 consilier la 
Ministerul Artelor.
 Primele versuri scrise de George Bacovia le găsim în publicaţii 
de obicei obscure de la începutul secolului XX, semnate cu numele G. 
Andone sau Andonie. Din 1926 îl găsim la “Literatorul” lui Macedon-
ski, bucurându-se de aprecierea poetului. În 1926 îi apare primul volum 
de poezii, “Plumb”. După 10 ani, apare volumul “Scântei galbene”, în 
1936 şi volumul “Cu voi...”. Tot în 1936 apare culegerea “Comedii în 
fond” şi în 1946 volumul “Ştanţe burgheze”, interesant ca document 
biografic.
 Poetul se stinge din viaţă în 22 mai 1957. 
 Ca poet, el însuşi mărturiseşte că a fost influenţat de creaţia 
simboliştilor francezi: Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. O influenţă 
specială vor avea asupra lui “Les Névroses” a lui Maurice Rollinat, o 
vreme cartea de căpătâi.
 Deşi i-a citit pe simboliştii români şi străini, totuşi, în interviul 
acordat lui I. Valerian, în “Viaţa literară” (1929), Bacovia mărturiseşte 
că: “n-am simţit sufletul românesc vibrând lângă ei, alt neam, altă 
vârstă; noi trebuie să ne străduim pentru originalitatea noastră.”
 Bacovia este creatorul unei atmosfere lirice proprii, inedite; 
este poetul toamnei reci şi umede, al iernii aspre, cu amurguri sumbre 
de metal, al verii toride, de a cărei căldură “cadavrele se descompun”, 
este poetul monotoniei târgurilor de provincie. Poezia lui este plină de 
parcuri solitare cu copaci desfrunziţi, grădini devastate de ploi, de nin-
sori nimicitoare, de corbi, de figuri palide, bolnăvicioase.
 Totuşi, în poezia “Plumb” este vizibilă o năzuinţă la 
descătuşare, la altă viaţă, sau în poezia “Nervi de primăvară”, unde po-
etul constată că o nouă primăvară “se aşterne peste vechile dureri”, că 
toate vor rămâne “o lungă teorie”. În final apare, cu timiditate, o uşoară 
aspiraţie spre altceva: “O, când va fi un cântec de alte primăveri?”
 În al doilea volum, “Scântei galbene”, este vizibilă tendinţa 
de eliberare de condiţia umilitoare, începând cu tresărirea înfiorată în 
faţa soarelui de primăvară, chemat de poet să-i vindece rănile lăuntrice, 
mergând până la chemarea directă la luptă contra rânduielilor nedrepte. 
Poetul nu este totuşi un revoltat activ, ci mereu e un izolat, un dezamăgit, 
un învins, cum spune şi “Poema finală”:

“Eu trebuie să plec,
Să uit ceea ce nu ştie nimeni, 

Singur să mă pierd în lume
Neştiut de nimeni.”

 Un mijloc principal de transmitere a stărilor sufleteşti folosit 
de Bacovia este sugestia cromatică. În interviul menţionat, acordat lui 
I. Valerian, publicat în revista “Viaţa literară”, mărturisea că l-a preo-
cupat întotdeauna culoarea, “pictura cuvintelor” sau audiţia colorată: 
“…fiecărui anotimp îi corespunde o culoare, m-a obsedat galbenul, 
culoarea deznădejdii; roşul e sângele , e viaţa zgomotoasă, în plumb 
văd culoarea galbenă; după violet şi alb am evoluat spre galben, sufle-
tul ars e galben.” Negrul în coloristica bacoviană este culoarea morţii, 
sugerând trecerea la anorganic; prin alb se sugerează impresia de ireal 
sau de inexistent. Asociate, albul şi negrul devin simbolul cromatic al 
doliului absolut. Violetul sugerează halucinaţii, stări de tulburare, de 
alienare ca în “Amurg violet”. Chiar şi roşul, nu exprimă vitalitate, ci, 
evocând sângele, exprimă senzaţia de moarte, e culoarea sângelui care 
se scurge.
 În cea mai mare parte a ei, poezia lui George Bacovia e una 
de senzaţii cromatice, auditive, organice, toate sugerând stingerea. 
Însăşi iubirea, cea mai deplină condiţie a vieţii, se consumă în decoruri 
funebre: clavirul la care cântă iubita e un catafalc. De cele mai multe 
ori, moartea ia forma umezelii, a ploii, creând un infern acvatic. Prin 
hiperbolizare, imaginea ninsorii dobândeşte proporţii fantastice; zăpada 
îngroapă lumea întreagă, transformând universul sensibil într-un cavou 
alb. Materia plânge în poezia lui Bacovia, cum se zbuciumă lutul, cop-
acul, piatra în pânzele lui Van Gogh.
 Bacovia desluşeşte în muzica unei orchestre “o miniatură de 
vremuri viitoare”; visează o lume mai bună, viitorul măreţ este dorit cu 
o foame fizică:

“E timpul...toţi nervii mă dor
O, vino, odată, măreţ viitor!”

 În ultimii ani, poetul, deşi destrămat fiziceşte, dar trăind o 
senzaţie de înviere, a ţinut să lase un Credo în contrast cu tonalitatea 
întregii creaţii anterioare:

“Mi-am realizat 
Toate profeţiile politice,
Sunt fericit.”

 Niciodată, în versurile niciunui poet de niciunde, “fluierele to-
amnei” n-au plâns atât de sfâşietor ca în “Plumb” şi “Scântei galbene”.
 Împreună cu Arghezi, Blaga, Barbu, George Bacovia e unul 
dintre cei câţiva “mari” ai poeziei româneşti din al douăzecelea veac.

Prof. Florica Lupu

• ActualitateCETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SĂCELE

DOMNUL DUMITRU VOINEA, UN EXEMPLU DEMN DE URMAT

iua de 30 mai 2017 a fost o zi de sărbătoare pentru 
Asociaţia “Izvorul” şi preşedintele ei de onoare, dom-
nul economist Dumitru Voinea.

 Într-un cadru festiv oferit de sala de şedinţe a Con-
siliului Local Săcele şi în prezenţa unei numeroase asistenţe, 
s-a desfăşurat festivitatea de conferire a titlului de Cetăţean de 
Onoare al municipiului nostru domnului Dumitru Voinea. Au 
ţinut să fie alături de mai vârstnicul lor coleg de la “Izvorul” 
numeroşi membri ai asociaţiei, care s-au alăturat oficialităţilor 
săcelene prezente: domnul primar Virgil Popa, consilieri locali, 
reprezentanţi ai unor servicii din Primărie.
 Acest frumos eveniment s-a produs ca urmare a 
aprobării, în şedinţa de Consiliu Local din aceeaşi zi, a propune-
rii făcute de Asociaţia “Izvorul” Săcele, Despărţământul ASTRA 
- “Fraţii Popeea Săcele, Muzeul de Etnografie Braşov precum şi 
la iniţiativa domnului Ciprian Sterpu, consilier local PNL, care 

a şi dat citire hotărârii de Consiliu Local în cadrul momentului 
festiv organizat.
 Manifestarea a cuprins, pe lângă citirea hotărârii con-
silierilor şi înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare, dis-
cursurile domnului primar Virgil Popa şi al domnului Dumitru 
Voinea. Acesta din urmă a mulţumit pentru onoarea ce i s-a făcut 
şi a subliniat câteva dintre trăsăturile specifice strămoşilor mo-
cani săceleni precum şi marea lor contribuţie la dezvoltarea 
economică şi socială a Săcelelor. Nu au lipsit elementele speci-
fice unui asemenea moment emoţionant: buchetele de flori, foto-
grafiile de grup, discuţiile amicale şi festiva cupă de şampanie.
 Vă prezentăm mai jos câteva dintre motivele care au stat 
la baza propunerii făcute de Asociaţia “Izvorul” pentru acor-
darea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Săcele dom-
nului economist Dumitru Voinea.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

Z
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Notă de prezentare în vederea acordării titlului de 
cetățean de onoare al municipiului Săcele

 Domnul Dumitru Voinea s-a născut la data de 28.10.1933, 
în comuna Satulung, ce actualmente face parte din municipiul 
Săcele, într-o familie de mocani, Maria și Radu Voinea.
 În perioada 1940-1948 a urmat cursurile învățământului 
primar în școala primară din localitate, respectiv cele gimnaziale 
în comuna Cernatu. În perioada 1948-1952 a urmat cursurile Școlii 
tehnice financiare în orașul Brașov, specializându-se în domeniul 
economic (financiar-contabil). A continuat specializarea în dome-
niul economic, urmând studii universitare la Academia Comercială 
din București pe care a absolvit-o în anul 1958.
 La finalizarea studiilor, a fost încadrat prin repartiție la 
Sfatul Popular Brașov, în structurile căruia a activat până în anul 
1990, anul pensionării sale, 
ocupând diferite funcții, în unități 
subordonate acestei instituții, în 
special control financiar și siste-
matizare și transport urban de 
călători, fiind contabilul șef al 
I.J.T.L. Brașov (astăzi, Regia 
Autonomă de Transport Brașov).
 În anul 1991, datorită 
profesionalismului și corectitudi-
nii ce l-au caracterizat precum și a 
faptului că, fiind localnic, cunoștea 
foarte bine realitățile comunității 
săcelene, C.P.J. Brașov l-a numit 
în funcția de primar delegat al 
orașului Săcele, funcție pe care 
a ocupat-o până la organizarea 
primelor alegeri locale de după 
1989. În această perioadă tulbure, de adaptare nu numai legislativă, 
ci și administrativă la noile realități politice și socio-economice 
postcomuniste, domnul Voinea a gestionat probleme deosebit 
de complicate și delicate: este vorba de aplicarea noii legislații a 
proprietății (Legea 18/1991 – Legea fondului funciar), organizarea 
referendumului privind aprobarea Constituției României din data 
de 8 decembrie 1991, organizarea și gestionarea recensământului 
populației și locuințelor, organizat în 7 ianuarie 1992, organizarea 
primelor alegeri locale libere (9 și 23 februarie 1992, respectiv 
primul și al doilea tur de scrutin).
 Activitatea în cadrul și în beneficiul comunității săcelene 
a continuat și după anul 1992, când s-a dedicat în întregime 
promovării și valorificării tradițiilor și patrimoniului mocanilor 
săceleni. Astfel, a activat în cadrul Asociației Cultural-Sportive 
”Izvorul” timp de peste două decenii, fiind în prezent președinte de 
onoare al acesteia. 
 Născut și crescut într-o familie de mocani din Satulung, a 
cunoscut în mod direct stilul de viață local, obiceiurile și tradițiile, 
meșteșugurile și creațiile culturale, astfel că transmiterea lor către 
urmași a constituit pentru domnia sa o datorie de onoare pe care a 
înțeles să o îndeplinească cu deschidere și ospitalitate. Prin activi-
tatea deosebită desfășurată cu ocazia evenimentelor organizate de 
către Asociația ”Izvorul”, dar și în afara cadrului acesteia, domnul 
Dumitru Voinea a contribuit la transmiterea atât tinerelor generații 
de săceleni cât și reprezentanților din afara localității (la nivel 
național și chiar și turiștilor din afara țării) a bogăției vieții materia-
le și spirituale care au facut din mocănimea săceleană o comunitate 
specială, apreciată și recunoscută în trecut pentru realizările sale de 
excepție. În acest sens, trebuie menționate comunicările sale pri-
vind personalitățile de marcă ale Săcelelor – Victor Tudoran, Ale-
xandru și Ioan Lapedatu, Gheorghe Dragoș, Victor Jinga, Nicolae 

Colceag și alții – precum și evocările despre locuri și stilul de viață 
și de petrecere a timpului liber de către comunitatea mocanilor, dar 
și a ceangăilor săceleni. În acest sens, un capitol aparte promovat 
de domnul Voinea este sportul săcelean și competițiile sportive or-
ganizate în comunitate. 
 Domnia sa este, de asemenea, unul dintre principalii 
reprezentanți ai Asociației ”Izvorul” în relația cu celelalte asociații 
culturale din Săcele și din țară precum și cu instituții culturale de 
prestigiu cum ar fi Muzeul Etnografic Brașov, Muzeul Civilizației 
Urbane Brașov, Biblioteca Județeană din Brașov și Biblioteca 
Județeană din Constanța etc, fiind o prezență constantă și activă 
la evenimentele culturale organizate de aceste instituții. Dintre 
contribuțiile sale la aceste evenimente, le amintim doar pe ultimele:
•  Muzeul de Etnografie Săcele – prezentare în cadrul lansării 
lucrării „Multiculturalitate și interculturalitate în cele șapte sate 

săcelene”;
•  Muzeul de Etnografie Brașov – 
prezentare în cadrul vernisajului 
expoziției „Pe urmele mocanilor 
săceleni”;
•  Muzeul Civilizației Urbane 
Brașov – prezentare în cadrul 
evenimentului „Omagiu plăcintei 
mocănești”;
•  Balul plăcintelor mocănești 
(Asociația ”Izvorul”) – prezentare 
„Drumul brânzei”
•  Muzeul de Etnografie Brașov – 
prezentare în cadrul vernisajului 
expoziției și lansării albumului 
„Arhitectura vernaculară a mo-
canilor din Săcele”;
•  Biblioteca Județeană Brașov 

și Biblioteca Județeană din Constanța – prezentare în cadrul 
vernisajului expoziției și lansării albumului „Între munte și mare: 
transhumanța mocanilor în Dobrogea”; 
 Și cu aceste prilejuri a contribuit la mai buna cunoaștere a 
comunității mocanilor săceleni, la valorificarea bogatei lor istorii 
și moșteniri culturale și spirituale, fiind astfel un veritabil vector 
de popularizare a Săcelelor cu efecte directe și consistente privind 
creşterea prestigiului municipiului.
 În plus, domnul Dumitru Voinea este un constant și valoros 
colaborator al revistei locale Plaiuri Sacelene, în paginile căreia a 
publicat numeroase materiale prin care a făcut cunoscute tradițiile 
și istoria acestor meleaguri, în numeroasele locuri în care este 
distribuită revista, atât în țară cât și în străinătate. 
 Nu în ultimul rând, este membru în consiliul parohial al 
bisericii ”Sf. Adormire” din Turcheș unde contribuie activ la reali-
zarea activităților desfășurate în beneficiul bisericii și al enoriașilor 
ei. Îndrumarea spirituală a tinerilor în buna tradiție locală este 
demonstrată și de numeroasele cupluri ce au fost cununate de către 
familia Voinea precum și de numeroșii copii botezați.
 Toate acestea, dar și multe alte detalii ce pot constitui subi-
ectul unui memoriu mult prea vast, ne îndreptățesc să concluzionăm 
că ținuta morală și faptele domnului Dumitru Voinea, cunoscute și 
recunoscute deopotrivă pe plan local și în afara acestuia, prin care 
domnia sa a avut și are o activitate deosebită în mijlocul comunității 
locale și o contribuţie de excepţie la dezvoltarea şi la creşterea pres-
tigiului municipiului Săcele, se constituie în argumente solide pri-
vind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Săcele.

Asociația ”Izvorul”
Președinte, Georgeta Souca

Foto: Dorel Cerbu
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e-a lungul anilor, in numeroasele ediții ale revistei ”Pla-
iuri Săcelene“ au fost evocate portrete ale unora dintre fiii 
reprezentativi ai Săcelelui, personalități cu vechi rădăcini pe 

aceste meleaguri, care au dus renumele localității în întreaga țară, dar și 
peste hotare. 
 Este mometul să-i evocăm și pe cei ce reprezintă fiii adoptivi 
ai Săcelelui.
 În lada de zestre a Săcelelui am mai aşezat o valoare, valoare 
ce a fost recunoscută şi în data de 06.04.2017, când Consiliul Local al 
Municipiului Săcele, analizând adresa Asociaţiei ASTRA Săcele, adresa 
Asociaţiei Izvorul Săcele, adresa Asociaţiei Culturală Bod, precum şi 
expunerea de motive a iniţiatorului, respectiv d-na consilier Voicescu 
Teonia Nicoleta, a hotărât acordarea  titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Săcele d-nului DEBU GHEORGHE MIRON.
 În cei peste 50 de ani , de când a venit în Săcele, dinspre  zona 
Făgăraşului, domnul Gheorghe 
Debu a devenit o prezenţă activă 
în viaţa comunităţii săcelene, 
impunându-se ca o personalitate 
complexă.
 Născut, acum 70 de ani, în 
primăvara anului 1947, în Şercăiţa 
- Făgăraş, frumoasă zonă folclorică 
bogată în cântece, dansuri, obiceiuri 
populare, spiritualitate specifică 
şi un port popular cu  cromatism  
specific, tânărul Gheoghe Debu a 
fost atras de aceste frumuseţi  şi  a 
înţeles că menirea sa este de a duce 
mai departe valorile nestemate ale 
poporului român .
 Datorită talentului deose-
bit, de la vârsta de 14 ani este recrutat şi activează în ansambluri fol-
clorice, ajungând ca, la numai 17 ani, să formeze în Săcele - Braşov  
ansamblul Chindia,  numit ulterior Mocănaşul.
 Pentru prima dată au fost montate obiceiuri populare ale 
oraşului Săcele la sărbătoarea tradiţională  Târgul Feciorilor.
 Simţind necesitatea perfecţionării artistice în domeniul cân-
tecului şi dansului popular, a valorificării acestora în stil autentic şi 
nealterat, s-a înscris, în 1969, la Şcoala Populară de Artă – Braşov şi a 
trecut, de la cercetarea amănunţită a folclorului privind cântecul, dansul 
şi obiceiurile, la culegerea direct de la sursă şi la punerea în scenă  a 
acestora. Astfel,  în acea perioadă au început să fie puse în scenă suite 
de dansuri populare mocăneşti specifice municipiului Săcele precum: 
Chindia, Hora-n două părți, Brâul mocănesc, Nunta mocănească.
  Din anul 1980, Ansamblul Folcloric Mocănaşul este în atenţia 
şi colaborează cu Centrul de Cercetare şi Valorificare a Tradiţiilor şi 
Creaţiilor populare al judeţului Braşov, ca formaţie demonstrativă pen-
tru activităţi folclorice pe plan naţional şi internaţional.
 De-a lungul prestigioasei sale activităţi, Gheorghe Debu  a in-
struit, coordonat, scenizat şi regizat, în scopul transmiterii şi valorificării 
tezaurului folcloric (dans, cântec, obicei, port popular),  spectacolele 
susţinute de ansambluri de datini şi tradiţii populare ale  şcolilor din 
Săcele , ale Casei Orăşeneşti de Cultură Săcele şi a Clubului Cul-
tural Electroprecizia Săcele, Club al cărui director a  fost o perioadă 
îndelungată  .
 Numeroasele  cercetări în diferite zone etnofolclorice au 
fost valorificate scenic in producţiile de spectacole ale ansamblului 
Mocănaşul,  denumit din anul 1983 Astra, ansamblu ce reprezintă şi 
astăzi  laborator de minunate performanţe artistice.

 Folclorul românesc s-a făcut cunoscut în lume prin valoarea sa, 
iar maestrul coregraf Gheorghe Debu  a îndrumat paşii tinerilor săceleni   
ce au participat, pe parcursul anilor  1985 – 2003, la mari festivaluri 
în ţară şi peste hotare ( Turcia, Anglia,  Franţa, Cipru, Grecia   ş. a.  ), 
obţinând diplome, distincţii şi  scrisori de apreciere.
 Din repertoriul ansmblului nu au lipsit  frumoasele dansuri: Sui-
ta locală din Săcele (Chindia, Hora-n doua părţi, Brâul, Ciobănaşul), 
Suita din zona Făgăraş, Dans din Dăișoara, Dansul fetelor de la Cri-
halma, Hodoroaga, Dans maghiar, Dans de pe Târnave, Dans din Oaş, 
Suita de pe Someş, Căluşul oltenesc, Suita moldovenească, Dans de 
codru  ţigănesc, etc.
 Spectacolele sale impresioneză  puternic, chiar şi pe cei ce au 
mai avut prilejul să cunoască folclorul românesc.
 Datorită rezultatelor deosebite şi a unei activităţi de prestigiu, 
Ansamblul Astra Săcele, pe care  direct îl coordonează, a fost declarat 

”Centru Etalon Metodologic” 
al Jud. Braşov, făcând parte din 
fundaţia  internaţională Hora cu se-
diul în Olanda, iar domnului Debu 
i-au fost incununaţi anii de muncă 
prin  atestarea sa  în calitate de 
Maestru de dans şi Maestru Core-
graf.
 Pe parcursul celor 50 de ani de 
activitate neîntreruptă, domnul 
Debu a susţinut  şi cursuri de pre-
dare a folclorului coregrafic pentru 
participanţi din Olanda, Germania, 
Belgia, Canada, Israel, Finlanda, 
Irlanda, Anglia, fiind  şi un renumit 
instructor al tinerilor coregrafi din 

judeţul Braşov  .
 Îndrăgostit de sacrul, frumosul, autenticul, miraculosul din cân-
tec şi din dans, iubirea artei tradiționale româneşti a devenit la Gheor-
ghe Debu, încă din zorii generoşi ai carierei sale extraordinare, obsesie 
şi ţine toată viața, lucru demonstrat şi în  anul 2015, când, luându-şi 
foarte în serios menirea, cu perseverenţă şi profesionalism, a revigorat 
structura ansamblului  de dansuri Astra, ansamblu  ce susţine şi astăzi  
obiceiurile şi dansurile mocăneşti şi nu numai .
  Ca şi în trecut, în prezent, din ansamblu fac parte săceleni de la 
vârste fragede, tineri şi adulţi, dornici să înveţe şi să ducă mai departe 
tradiţiile lăsate moştenire de înaintaşii lor. 
 Vreme de 50  ani  - împletite cu trăirile cotidiene - cântecul, 
dansul, ritmul, l-au însoţitc cu o nemarginită loialitate. Ne aflăm  în faţa 
celui mai valoros maestru coregraf al Săcelelui, a cărui sevă repertorială 
izvorăşte din trăinicia creaţiei poporului român şi care încă poate face 
multe pentru protejarea şi perpetuarea folclorului tradiţional .
 Generaţii de dansatori, membri ai familiei, reprezentanţi ai 
Primăriei şi  prieteni s-au reunit în data de 20.04.2017, la invitaţia An-
samblului folcloric Astra, coordonat de d-na Daniela Cimpoaie, pentru 
a fi alături de maestru la aniversarea celor 70 de ani de viaţă şi 50 de ani 
de activitate.
 Nu putem să spunem decât: “Mulţumim, domnule Debu, 
pentru întreaga activitate  dedicată frumosului, pentru faptul că, prin 
măiestria de care aţi dat dovadă,  nu aţi lăsat să se piardă în negura tim-
pului  tradiţia săcelenilor în acest domeniu, ne-aţi  adus atât nouă cât şi 
întregii ţări bogăţia şi diversitatea folclorului românesc greu de egalat  în 
lume.” 

Nicoleta Teonia Voicescu
Consilier local

CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SĂCELE

GHEORGHE MIRON DEBU - POVESTEA UNUI COREGRAF

D

Aspect de la festivitatea de înmânare a titlului de Cetăţean de Onoare
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ZIUA MODIALĂ A ORIENTĂRII ÎN SĂCELE

n anul 2015, Federația 
Internațională de Orien-
tare hotărește, pentru a 

face mai cunoscut acest sport, ca 
o dată pe an, toți cei care doresc, 
să celebreze Ziua Mondială a 
Orientării. 
 Prima ediție, 2016, s-a 
bucurat de un success incredi-
bil, Orientarea intrând în Cartea 
Recordurilor ca disciplina cu cei 
mai mulți participanți la un eve-
niment sportiv într-o singură zi, 
peste 200.000 participanți. Atunci 
Săcelele a fost unul dintre cele 
peste 1500 de locuri din lume unde  
a fost marcat evenimentul. La invitația Clubului Sportiv Babarun-
ca – Săcele, cu sprijinul Asociației Izvorul și a Complexului Tu-
ristic Hanul Mureșenilor, 405 participanți au putut să se bucure 
de câteva clipe de destindere și 
mișcare în natură.
 Acest lucru a însem-
nat un impuls și o încurajare 
pentru organizatorii săceleni 
și, cu mai mult sprijin și o 
muncă susținută, s-a reușit ca 
pe 24 mai 2017, când s-a mar-
cat anul acesta Ziua Mondială 
a Orientării, să se depășească 
numărul de participanți și di-
mensiunea  evenimentului de 
anul trecut.
 Organizatorii principali 
de anul trecut, adică C. S. Babarunca și Asociația Iz-
vorul, au fost, anul acesta, ajutați de intrarea în parteneri-
at ca organizatori a Primăriei Săcele, F. C Precizia, C. 
S. Universitatea Brașov, Adventure Studio și Alpin Film 
Festival. S-a demonstrat încă o dată că, dacă mai multe 
entități acționează împreună, se pot crea evenimente
foarte puternice.
 Locul de desfășurare a fost Baza Sportivă Pre-
cizia. Începând cu ora 9.00, cei care au dorit să participe la 
acest eveniment au putut să o facă,. La intrare, fiecare participant 
a primit o brățară, care îi certifica calitatea și pe baza ei putea intra 
în competițiile special concepute pentru începători sau avansați.
 Pentru a oferi o varietate 
cât mai mare și pentru a demon-
stra paleta largă de competiții 
care se pot concepe în această 
disciplină, organizatorii au pregătit 
începătorilor un traseu de Orien-
tare Labirint, unul de Orientare 
Parc Oraș și o probă de Rogaining 
cu coduri QR. Sportivii legitimați 
au putut parcurge un traseu de Ori-
entare Urbană de aproximativ 3 
km cu checkpoint-uri instalate în 
tot cartierul Electroprecizia.
 Încă de la prima oră, un 
număr mare de participanți, mar-
ea majoritate copii de la școlile 

săcelene, dar și din Brașov, au 
început să parcurgă cu multă de-
terminare traseele. La ora 11.00 
se depășise deja numărul de 300 
de participanți. După parcurgerea 
traseelor, fiecare participant a 
primit din partea organizatorilor o 
diplomă semnată de Leho Haldna 
– președintele Federației Interna-
ționale de Orientare și un pachet 
cu fructe și dulciuri. La ora 18.00, 
când evenimentul s-a incheiat, s-au 
inregistrat 442 de participanți.
 Deși a fost o zi destul de grea 
pentru arbitri, faptul că evenimen-
tul a fost o reușită, a fost răsplata 

sufletească oferită organizatorilor. Pentru că fără dăruirea lor 
totală nu s-ar fi putut realiza această acțiune, se cuvine să fie 
menționati.  Partea tehnică a fost realizată de sportivii legitimați 

ai secției de Orientare a  Clubului Sportiv Babarun-
ca (Emil Pușcaș, Raymond Rauchman, Mihai Santa, 
Mihai Costea Arieșanu), Clubul Sportiv Universita-
tea Brasov (Anca Stupu, Marius Curcă) și Asociația 
Izvorul (Costin Teșileanu), Partea organizatorică a 
fost gestionată de Zbarcea Maria, Mădălin Iacob, 
Viorel Tocitu, Iuliana Teșileanu (Asociația Izvorul) 
și Ruxandra Dopovecz, Irina Kantor, Simona Boeriu 
(Babarunca), iar serviciile medicale au fost asigurate 

de Adrian Oltean (Serviciul 
Public Salvamont al Consi-
liului Județean Brașov, man-
ager de eveniment fiind Iuliu 
Dopovecz (Babarunca).
 În final, pe baza unui 
clasament întocmit cu multă 
scrupulozitate, s-a acor-
dat Cupa Ziua Mondială a 
Orientării, Școlii Gimnaziale 
nr. 4 ”Frații Popeea”, care a 
fost școala cu cei mai mulți 
participanți.

 Astfel, Săcelele, alături de 
alte 2265 de localități din lume, au sărbătorit Ziua Mondială a 
Orientării cu succes. Cei 442 de participanți săceleni au întregit 
numărul de participanți din întreaga lume, care a fost de 288.007 

persoane.
 O mare surpriză a fost e.mail-
ul de felicitare pentru organizare 
primit de la suedezul Goran An-
derson, managerul general al pro-
iectului, care ne-a comunicat și că 
modul în care s-a organizat eveni-
mentul în Săcele va fi promovat ca 
model în întreaga lume.
 Nu putea fi o încurajare mai 
mare pentru organizarea Zilei 
Mondiale a Orientării la anul, pe 
23 mai 2018!

Iuliu Dopovecz

Î
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26 IUNIE – ZIUA TRICOLORULUI

ISTORIA TRICOLORULUI  - UN SIMBOL MAI VECHI DECÂT ROMÂNIA MARE

n ziua în care flutură mai multe 
steaguri ca oricând în România, 
povestea drapelului nostru, un simbol 

naţional mai vechi decât România Mare, trebuie 
readus în amintire. 
 Urmaş al vechilor steaguri de luptă 
din Moldova şi Ţara Românească, tricolorul a 
apărut în secolul al XIX-lea şi a devenit sim-
bol al identităţii şi unităţii naţionale. Pe câmpul 
de luptă sau în competiţiile sportive, ca însemn 
al statului sau ca dovadă de dragoste de ţară, îi 
însoţeşte pe români de aproape două secole. Din 
mai 1998, ziua de 26 iunie a fost proclamată Zi 
a Drapelului Național al României.
 Conform ştiinţei heraldice, semnificaţia 
celor trei culori este următoarea: roşul este sim-

bolul măririi, bravurii, îndrăznelii şi generozităţii, dar simbolizează, 
de asemenea, sângele vărsat în lupte, puterea de viaţă; galben (sau 
aur) este simbolul forţei, bogăţiei, virtuţii, dar reprezintă şi holdele 
aurii de grâu în timpul verii; albastrul (sau azur) reprezintă cerul, 
simbolizează blândeţea, frumuseţea, loialitatea, nobleţea.
 Cele trei culori ale tricolorului s-au regăsit pe steaguri 
sau standarde înca din vremea lui Ştefan cel Mare şi Mihai Vitea-

zul. Un astfel de steag, care avea şi un însemn 
grafic care îi reprezenta pe arhanghelii Mihail şi 
Gavril, a aparţinut lui Tudor Vladimirescu, con-
ducatorul Revoluţiei de la 1821. Steagul a fost 
ascuns în timpul revoluţiei pentru a nu fi captu-
rat, iar după ce revolta a fost înabuşită, căpitanii 
lui Tudor Vladimirescu au hotărât arderea lui. 
Şi totuşi, dupa 60 de ani, drapelul a fost găsit, 
recondiţionat şi depus, în urma unei ceremonii 
speciale, la Casa Armatei din Bucureşti.
 Un alt moment în istoria instituirii tri-
colorului ca drapel al autorităţilor de stat l-a 
constituit fixarea în cadrul Regulamentelor Or-
ganice a steagurilor celor două ţări româneşti: 
Moldova – roşu şi albastru; Ţara Românească 
– galben şi azur. În 1834, în urma intervenţiilor 
domnului Ţării Româneşti, Alexandru Dimitrie 

Ghica, Poarta Otomană aprobă folosirea de către oştirea acestei 
ţări a drapelului tricolor. El reunea culorile roşu, galben şi albas-
tru, dispuse orizontal, însă inegale, în sensul că prima jumătate 
a flamurii era roşie, având pe ea mai multe stele aurii, iar partea 
inferioară se partaja în mod egal între galben şi albastru. În centrul 
drapelului era plasată stema Valahiei, respectiv acvila cruciată.
 Primul decret pentru a prezenta tricolorul ca steag naţional 
datează de la 14 iunie 1848. Steagul revoluţionarilor de atunci avea 
aceleaşi culori ca astăzi, dar aşezate orizontal.
 Decretul din 14 iunie 1848 preciza: “steagul naţional va 
avea trei culori: albastru, galben şi roşu. Deviza română, care va fi 
scrisă atât pe steaguri, cât şi pe monumentele şi decretele publice 
se va compune din două cuvinte: “DREPTATE – FRĂŢIE”. 

 Prin cel de-al doilea decret, referitor la componenţa 
drapelului, emis în 13 iulie acelaşi an, se preciza: „Lângă lemn 
vine albastru, apoi galben şi apoi roşu fâlfâind”.
 Pagini noi s-au înregistrat în analele drapelului tricolor 
după unirea Principatelor Române. Convenţia de la Paris (1858) a 
prevăzut referitor la drapelele Ţărilor Române faptul că se menţin 
culorile existente, la ele se va ataşa o banderolă de culoare albastră 
menită a simboliza unirea.
 În aprilie 1861, autorităţile Principatelor Unite au inter-
venit pe lângă Marile Puteri în vederea recunoaşterii tricolorului 
ca pavilion al navelor comerciale româneşti. În conformitate cu 

Î

Tricolorul la 1848

Tricolorul în timpul Principatelor Române

Tricolorul în timpul Regalităţii
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ănăstirea Suzana este situată în comuna Mâneciu, jud. 
Prahova, la 8 km de Staţiunea Cheia, 30 de km de muni-
cipiul Săcele, 55 km de Braşov, iar din Bucuresti la 124 

km, pe DN1/E 60 (Valea Prahovei) sau DN1A.
 Mănăstirea are o istorie foarte interesantă, datând din 
prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind întemeiată de o 
ardeleancă originară din Săcele, judeţul Braşov, pe nume Stan-
ca Arşicu. Aceasta provenea dintr-o familie înstărită de mocani 
săceleni, la vârsta cuvenită se căsătoreşte, dar rămâne văduvă 
în foarte scurt timp. Într-o zi, Stanca Arşicu, împreună cu ser-
vitoarele şi cu cărăuşii ce o însoţeau, se îndreptau spre Vălenii 
de Munte. După ce au trecut de pasul Bratocea, lăsând în urmă 

muntele Ciucaş şi Cheia Munţilor, din pronia divină ajung într-o 
poiană deosebit de frumoasă şi luminoasă din mijlocul codrului, 
poiana Schitului Cornul Caprii. Schitul Cornul Caprii, distrus de 
către turci, fusese metoc al Mănăstirii Sinaia, care avea câteva 
ochiuri de fâneaţă pa valea Teleajenului. După distrugerea schitu-
lui, mănăstirea Sinaia nu l-a mai putut reconstrui, rămânând astfel 
doar ruine. 
 Stanca Arşicu poposeşte pe valea Stancei, în poiana 
schitului, unde, conform tradiţiei, are „o vedenie dumnezeiască: 
descoperă o lumină cerească, iar o mireasmă plăcută îmbălsămase 
aerul cu un miros neasemănat de frumos”. Pe drumul de întoarcere 
se opreşte la mănăstirea Sinaia unde destăinuie totul părintelui 
Nifon Ieromonahul (1737-1773) de la care află că „acolo fusese 
o mănăstire de călugăriţe care au trăit în acel loc în pustnicie” 
doar că „mănăstirea s-a dărâmat, iar călugăriţele, unele au fost 
alungate, iar altele chiar omorâte de armatele unor hoarde barbare 
care au intrat în ţară pe acel drum, pentru a prăda şi robi poporul 
român”. Stanca Arşicu este călugărită la mănăstirea Sinaia, unde 
primeşte numele de Suzana. Monahia Suzana îşi vinde toate 
casele şi proprietăţile de la Săcele şi împreună cu alte doritoare 
de viaţă monahală încep reconstituirea schitului care se va numi 
după numele fondatoarei sale. 
 Prima biserică a mănăstirii, cu hramul Sfântului Ierarh 
Nicolae, a fost construită din bârne de lemn în preajma anului 
1740 şi a durat 100 de ani. În anul 1840 este construită a doua 
biserică a mănăstirii, o biserică din piatră, mult mai spaţioasă, dar 
care nu dăinuie decât 40 de ani, până în anul 1880. Între anii 1880-
1882, cu sprijinul Regelui Carol I şi al guvernului de atunci, care 
au contribuit financiar şi cu ajutorul altor ctitori şi făcători de bine,

TURISMUL DE PELERINAJ

MĂNĂSTIREA DE MAICI SUZANA, AVÂND HRAMUL 
SFÂNTUL IERARH NICOLAE (PRIMA BISERICĂ) 

ŞI SFÂNTUL ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI (BISERICA MICĂ)

M

Mănăstirea Suzana, vedere generală

• Turism Sacelean

conţinutul note-
lor difuzate în 
străinătate, drapelul 
ţării cuprindea trico-
lorul orizontal, dotat 
în partea superioară, 
spre a crea impresia 
că se respectă pre-
vederile Convenţiei 
de la Paris, cu o 
eşarfă, de aseme-
nea tricoloră, însă 
înfăţişată ondulat17.
 După urcarea 
pe tron a principe-
lui Carol de Hohenzollern, conform prevederilor 
Constituţiei din 1866, legilor din 1867 şi 1872 în 
legătură cu alcătuirea stemei de stat, pe flamura drape-
lului tricolor se plasează o nouă compoziţie heraldică, 
cuprinzând simbolurile tradiţionale româneşti (acvi-
la cruciată, capul de bour, însemnul Olteniei şi al 
ţinuturilor mării, doi lei (suporţii scutului) – evocare 
plastică a unirii înfăptuite de Mihai Viteazul în 1600), 
precum şi blazonul familiei domnitoare (scut sfertuit 
cuprinzând argint în cartierele 1 şi 4 şi negru în car-

tierele 2 şi 3) şi deviza acesteia (NIHIL SINE DEO). 
Aceasta a fost înfăţişarea steagurilor sub ale căror fal-
duri au luptat ostaşii români în campaniile din 1877-
1878. 
 În 1948, comuniştii au interzis însemnele 
regatului şi au aşezat pe steag noua stemă a repu-
blicii. Toate ţările devenite socialiste sau comuniste 
după al doilea Război Mondial şi-au schimbat ste-
mele, introducând elemente sovietice. E clar că ele nu 
aveau nicio legătură nici cu tradiţia stemelor, nici cu 
heraldica.
 Românii vor decupa stema cu elemente so-

vietice de pe steag 
în Decembrie 1989. 
Îşi recuperau astfel 
drapelul, după mai 
bine de 40 de ani 
în care nu le mai 
aparţinuse.

Redacţia
“Plaiuri 
Săcelene”

Drapelul României
 (1948 - 1952)

Drapelul României (1965 - 1989)
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INVITAȚIE NOSTALGICĂ LA DRUMEȚIE

CIUCAȘ, MASIV DE POVESTE.
FOTOGRAFII VECHI, DAR MINUNATE DIN ACEȘTI MUNȚI

rincipala cale de acces spre Masivul Ciucaș este pe dru-
mul naţional Ploieşti-Braşov (DN 1A), care traversează 
masivul în partea de Sud-Vest a acestuia, prin cel mai 

pitoresc sector rutier al acestui drum, cel cuprins între km 132 şi 
167.
 În partea de Nord, accesul este posibil pe drumul comu-
nal modernizat Brădet - Vama - Buzăului, desprins din drumul 

naţional Braşov - Buzău 
(DN10).
 O cale secundară 
de acces în zonă, dar 
nerecomandată autove-
hiculelor, este pe Valea 
Zizinului, pe drumul co-
munal degradat Braşov–
Tărlungeni-Zizin-Vama 
Buzăului.
 Culmea Ciucaș re-
prezintă compartimentul 
nordic, atingând înălțimea 
maximă în Vârful Ciucaș 
(1954 m), iar culmea Bra-
tocea reprezintă compo-
nenta sudică, întinzându-se 
pe mai bine de 5 km.
 Principalele locuri 
de cazare și puncte de ac-
ces în masiv sunt reprezen-

tate de Stațiunea Cheia, Ca-
bana Muntele Roșu și Cabana Ciucaș la care se poate ajunge prin 
Pasul Bratocea dinspre Brașov.
 Stațiunea Cheia dispune de două hoteluri și numeroa-
se pensiuni, iar Complexul Muntele Roșu cuprinde cabana 
inițială, construită în 1948, și cabana Bujorul Roșu, plus o sală 
de discotecă, lângă care este amplasată cabana Silva și o stație 
seismică.
  Fosta cabană “Alexandru Vlahuță”, cunoscută 

acum sub numele de “Cabana Ciucaș”, a fost complet refăcută pe 
același amplasament de pe Muntele Chirușca.
 Accesul se face pe un drum pietruit care urmează pârâul 
Berii, dar este accesibil în ultima sa parte doar pentru autoturisme 
cu tracțiune integrală.

Ciprian Sterpu
”Săceleanul.ro”

P

Cabana Muntele Roșu

Babele din Ciucaș

Mănăstirea Cheia

 

s-a construit biserica ce dăinuieşte şi astăzi. Această biserică este 
în formă de cruce, arhitectura este tipic muntenească, cu pridvorul 

închis, exteriorul nu prezintă motive ornamentale sau decoraţii. 
Pictura în culori pe bază de ulei, a fost realizată în anul 1882 de 
unul dintre ucenicii  maestrului Gheorghe Tăttărescu şi anume Pe-
tre Nicolau. 
 A fost restaurată în anul 1976 de pictorul Gheorghe 
Vânătorul. În anul 1911 a fost construit paraclisul cu hramul 
Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, care a durat până în 
anul 1971 când a fost distrus de un incendiu. A fost reconstruit 
(1971-1974) cu sprijinul părintelui patriarh Justinian Marina, care 
l-a şi sfinţit în ziua de 7 decembrie 1974. Într-un spaţiu special 
amenajat, mănăstirea deţine o colecţie de icoane pictate pe lemn 
şi sticlă, numeroase cărţi vechi şi alte obiecte de cult.  În această 
perioadă mănăstirea a fost înzestrată cu toate cele necesare bunei 
desfăşurări a activităţii de cult şi a vieţii de zi cu zi a întregii obşte. 
 Mănăstirea Suzana creează prin prezenţa sa un mic pa-
radis pentru toţi cei care vin, chemându-L cu credinţă, dragoste 
şi recunoştinţă pe Întâiul lor Părinte Sufletesc. Are viaţă de sine 
(călugăriţele au case proprii), parcă ar fi un sat în miniatură.  

  Prof. Miklos Levente

Mănăstirea Suzana, vedere din interior
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• Tineri • Plaiuri Sacelene

i în acest an, Asociația ”Izvorul” a reușit să încurajeze 
și să răsplătească simbolic pe câțiva dintre cei mai sili-
tori elevi săceleni. Este o inițiativă pe care asociația o 

practică de câțiva ani cu scopul de a continua tradiția interbelică 
de promovare a talentelor și a celor care se remarcă prin tr-o acti-
vitate deosebită în domeniile culturii și învățământului.
 Anul acesta, au fost recompesați, simbolic, așa cum 
spuneam, cu câte un exemplar din recent apăruta monografie a 
Săcelelor, cu câte un exemplar din ultimul număr al revistei ”Pla-
iuri Săcelene” și cu diplome, 10 elevi de la două unități școlare 
săcelene. Aceștia sunt: 
 - De la Școala Gimnazială nr. 4-”Frații Popeea”: Nicolae 
Daria (clasa a V-a A, media generală 10), Tinică Teodora (clasa a 

V-a A, media generală 10), Linezing Ioana(clasa a V-a B, media 
generală 10),  , Deoancă Adelina (clasa a VII-a C, media generală 
10).
 - De la Liceul ”George Moroianu”: Mozes Noemi (clasa 
a VI-a, media generală 10), Panait Iulia (clasa a VII-a, media 
generală 10),  Paraschiv Teodora (clasa a VIII-a, media generală 
10), Buta Andreea (clasa a XI-a , media generală 9,97), Hagel 
Elisabeta(clasa a XI-a, media generală 9,97).
 Redacșia revistei ”Plaiuri Săcelene” îi felicită pe cei 
premiați și pe toți elevii săceleni și le urează vacanță plăcută!

Redacția ”Plaiuri Săcelene”

ASOCIAȚIA ”IZVORUL” ÎNCURAJEAZĂ ELEVII SILITORI

,S

n data de 15 iunie, în urmă cu 128 de ani, în 1889, 
purta cea din urmă luptă cu viața în cabinetul doc-
torului Șuțu, Luceafărul Poeziei Românești. „Ast-

fel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe 
care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. 
Ape vor seca în albie, și peste locul îngropării sale va răsări 
pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, 
până când acest pământ să-
și strângă toate sevele și să 
le ridice în țeava subțire a 
altui crin de tăria parfumu-
rilor sale.” (G. Călinescu) 
 Memoria poetu-
lui de geniu a persistat 
peste ani, acesta devenind 
un simbol emblematic 
al României. Moștenirea 
lăsată de Mihai Eminescu 
reprezintă un valoros tezaur 
și sursă infinită de inspirație 
pentru artiștii ce au văzut în el o legendă apusă prematur. 
Profunzimea fiecărei strofe a determinat urmașii acestuia 
să-i înnobileze versurile în acorduri. Versuri rostite pe note 
muzicale ce au făcut pe mulți să suspine de dor, să privească 
spre cer, să admire reflexia 
stelelor într-un lac de la 
umbra unui tei și să viseze 
povești de dragoste cu un 
Cătălin și o Cătălina... 
 Memoria marelui 
poet nu a fost uitată nici 
de tinerii săceleni. În data 
de 16 iunie, artiști în deve-
nire ai plaiurilor mocănești 
au ales să dedice marelui 
poet un moment muzical. 
Alina Iordache, Georgiana 
Boriceanu, Mădălina Țuțui, Iulia Lupșa și subsemnatul, 
Ștefan-Radu Moraru au umplut foișorul Pizzeriei Bella, de 
la Hotar, cu versuri îmbrăcate în acorduri de chitară. În fața 
unui auditoriu alcătuit din mai bine de 70 de persoane, ne-
am amintit de memoria marelui poet și pentru câteva ore 
l-am adus printre noi. Evenimentul nu ar fi fost posibil fără 

sprijinul oferit de Asociația 
Izvorul prin membrii aces-
teia, cărora le mulțumesc 
foarte mult pentru că au 
avut și au încredere în ideile 
mele. 
 În prima parte a reci-
talului, artiștii au interpretat 
melodii pe versurile mare-
lui poet, dintre care amin-
tim: „Pe lângă plopii fără 
soț”, „O, rămâi...”, „Glo-
sa”, „Și dacă”, iar lista poate 

continua. După o scurtă pauză, interpreții au revenit în fața 
publicului, abordând melodii consacrate ale folkului româ-

nesc, dar și din repertoriul 
internațional. Publicul ne-a 
fost alături până la închei-
erea recitalului, fredonând 
împreună cu noi refrenele 
melodiilor care au format 
generații. După aproape 
4 ore de recital ne-am 
despărțit foarte greu de au-
ditoriu, cu promisiunea că 
vom repeta evenimentul.
 Mulțumesc foarte 
mult asociației Izvorul pen-

tru deschiderea și sprijinul 
acordat în realizarea acestui frumos moment artistic.
 Pe sub perdeaua de nori, Luceafărul strălucea mai put-

ernic ca oricând... În seara 
aceea l-am simțit pe Emi-
nescu mai aproape de noi, 
și sunt sigur că ne privea 
de undeva, dintr-un colț 
de paradis și, din când în 
când, ne zâmbea înduioșat 
și puțin nostalgic.

    
Ștefan-Radu Moraru

Foto: Dorel Cerbu
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”COBORI ÎN JOS, LUCEAFĂR BLÂND...”



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

10 Barbu Dan Mircea
11 Barbu Liviu
12 Barbu Nicolae
13 Băilă Gheorghe
14 Băncilă Nicolae
15 Bârsan Horia
16 Beciu Ioan
17 Beleuţă Eugen
18 Benga Gheorghe Dănuţ
19 Berteanu Dumitru
20 Besoiu Marian
21 Biriș Mirel
22 Bîja Ioan
23 Bîrsan Nicolae
24 Bîrsan Teodor
25 Bobeş Gheorghe
26 Bobeş Haricleea
27 Bobeş Ioan
28 Bobeş Ovidiu
29 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 Crăciun Gentiana
71 Crăciunescu Dana
72 Crișan Gheorghe
73 Cserei Gabi
74 Damian Alexandru
75 Dan Liviu
76 Daneş Dumitru
77 Diaconescu Adrian
78 Dîrjan Liviu
79 Dopovecz Iuliu
80 Dragomir Dănuţ
81 Drăghici Valentin
82 Dumitrescu Sorin
83 Eftimie Bogdan
84 Eftimie Ioan
85 Ene Tudoran Anca
86 Ene Gheorghe
87 Flangea Roxana
88 Florea Traian
89 Florescu Gheorghe
90 Fodor Levente
91 Fulea Lia
92 Găitan Ovidiu
93 Georgescu Alexandru Ioan
94 Ghişoiu Dorin
95 Giuvelcă Ramona
96 Grozea Gheorghe
97 Grozea Victor
98 Guiu Ştefan
99 Hermenean Sorin

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

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

181 Rîşnoveanu Ştefan
182 Robu Adrian
183 Roșculeț Claudiu
184 Sabo Viorica
185 Sarafie Ion
186 Sălăgeanu Lucian
187 Sârbu Corneliu
188 Sburlan Mircea
189 Sîrbu Adriana
190 Slăbilă Gheorghe
191 Souca Georgeta
192 Stanciu Vasile
193 Stirliciu Mihaela
194 Stoea Gheorghe
195 Stoian Emilia
196 Stoica Stelian
197 Stroe Aurora
198 Stroe Cornelius
199 Şerban Eugen
200 Şerban Ioana
201 Șerban Nicolae
202 Şerban Raul
203 Ştefănescu Constantin
204 Tagarici Laurenţiu
205 Taraş Ioan
206 Taraş Mircea
207 Taraş Lucia
208 Taraş Răzvan
209 Taraş Emil
210 Tataru Emilia
211 Tănase Ionuț
212 Teacă Dorin
213 Teleanu Mihail
214 Teşileanu Costin
215 Teșileanu Ghia Eugenia
216 Tiru Cristina
217 Tocitu Viorel
218 Tudose Alina
219 Tuian Radu
220 Țeposu Iulia
221 Ursu Maria
222 Ursuţ Gabriel
223 Vlad E. Adriana
224 Vlad Adriana
225 Voicescu Nicoleta
226 Voinea Dumitru
227 Voinea Emilian
228 Voineag Ioan
229 Vrabie Cristina
230 Vrabie Ioan
231 Vrabie Decebal
232 Zamfir Bogdan
233 Zamfir Dan
234 Zangor Lucian
235 Zangor Traian
236 Zavarache Constantin
237 Zbarcea Maria
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Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
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Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Liceului Tehnologic „Victor Jinga”.
http://www.izvorulsacele.ro/
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