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FILE DE MONOGRAFIE

UN POPĂ DE SĂCELE ȘI LECȚIILE LUI DE ROMÂNISM
PENTRU DOI GUVERNATORI, UN MINISTRU ȘI UN PRINCIPE 

Prof. univ. dr. Ioan VLAD

că nu şcolile sunt pentru ministru, ci ministrul Eu cred, Excelenţă 
(ministrul Trefort al Ungariei, 1880 – n.I.V.), pentru şcoli!

Pr. Radu Popea, Săcele

reotul Radu Popea, fratele mai mic cu un an al epis-
copului, se face remarcat ca militant al luptei naţionale 
încă din anii studenţiei la Cluj, când, spune Moroianu, 

„hrănise cu însufleţirea tinereţii lui flăcările revoluţiei române de 
la 1848”.1 
 La doar 21 de ani, în anul redeşteptării naţionale, 1848, 
el a fost unul dintre tribunii lui Avram Iancu în armatele de pe 
Târnave. Şi alţi colegi ai săi de la Cluj, braşoveni sau săceleni, au 
fost tribuni ai lui Iancu: fratele său Neagoe, viitorul episcop, a fost 
tribunul Branului; Aprianu (Oprea) Moroianu, mort la Viena în 
1855, tot tribun pe Târnave, apoi Constantin Secăreanu, coman-
dantul legiunii din Ţara Bârsei.
 Şi studiile secundare la gimnaziul roma-
no-catolic din Braşov, cu profesorii Iacob şi An-
drei Mureşanu, precum şi la gimnaziul din Blaj, 
apoi la teologia din Sibiu, l-au apropiat de pro-
blemele sociale şi politice ale românilor ardeleni, 
aşa încât în prima tinereţe viaţa tânărului Radu 
Popea a fost „plină de avânt şi însufleţire pentru 
tot ce putea să ajute cu un ceas mai devreme la 
redeşteptarea şi mântuirea neamului nostru asu-
prit”, apreciază Moroianu. Alături de fratele său 
Neagoe, de Al. Papiu-Ilarian şi de ceilalţi tineri 
români, vreo treizeci, din diferite ţinuturi ale Ar-
dealului, a participat la activitatea societăţii de 
lectură condusă de N. Popea, la activitatea din ju-
rul revistei „Zorile” şi, desigur, la înmormântarea 
colegului de facultate român, la care s-a ţinut un 
discurs în limba română, încheiat cu o încăierare 
studenţească româno-maghiară, pe care am rela-
tat-o cu alt prilej.
 Incidentul acesta a fost doar un epi-
sod al disputelor şi discuţiilor aprinse între studenţii români şi 
cei maghiari la Cluj. Românii afirmau răspicat dreptul naţiunii 
române de a-şi dobândi libertatea şi de a scăpa de numeroasele 
obligaţii ai căror beneficiari erau doar ungurii, saşii şi secuii. 
Studenţii maghiari refuzau orice schimbare în rânduielile politice 
privind naţionalităţile şi luptau pentru unirea Transilvaniei cu Un-
garia. Era în preajma izbucnirii revoluţiei.
 Discuţiile politice aprinse ale studenţilor au ajuns la 
urechile guvernatorului sau cancelarului Transilvaniei, baronul 
Samuil Josika, român de origine, din Banat, strănepot de cneaz 
român din zona Caransebeş. El şi-a pus în gând să intervină şi 
să potolească disputele etnice studenţeşti înainte de a deveni 
periculoase. Pentru aceasta, la sine acasă, pe la sfârşitul anului 
1847, a dat o masă şi o serată, la care a invitat vreo 60 de studenţi 
români şi maghiari, jumătate-jumătate. I-a tratat cu toată atenţia 
şi bunăvoinţa şi i-a ospătat împărăteşte, sperând că generozitatea 
gazdei şi sfaturile părinteşti pe care avea să li le dea vor rezolva 
problema. Discuţiile în saloanele guvernatorului au fost aprinse, 
atât între studenţi, cât şi cu gazda.
 Studenţii români au fost izbiţi în saloanele guvernato-
rului de luxul mobilierului, de bogăţia bibliotecii şi de calitatea 

cărţilor frumos legate în piele, de mulţimea tablourilor, mai ales 
portrete în ulei ale înaintaşilor baronului, între care şi un strămoş 
îndepărtat al lui Josika, un chip frumos de român în costumul 
cnezilor români bănăţeni de altădată. 
 În discuţiile de după cină, în bibliotecă, s-a vorbit de lu-
crurile care preocupau tineretul celor două etnii şi guvernatorul, 
care cunoştea disputele între studenţii români şi cei maghiari, 
a căutat să-i potolească, să-i sfătuiască pe maghiari să fie mai 
îngăduitori cu românii, iar pe români să fie mai puţin porniţi şi 
mai înţelegători cu camarazii lor unguri.
 Românul Al. Papiu-Ilarian a sărit ca ars şi i-a replicat 
baronului Josika: „Măria ta, nu dorim pacea pe care ne-o daţi, 

pentru că în schimb aşteptaţi de la noi să ne 
lepădăm de naţionalitatea noastră şi de neatârna-
rea Ardealului. Nu vom face acest lucru niciodată, 
pentru că Ardealul a fost şi este ţară românească, 
nu numai prin cea mai mare parte din populaţia de 
jos, ci şi prin cea mai mare parte din aristocraţia 
lui, care la începutul ei a fost aproape întreagă 
românească. Dovada acestei spuse a mele este 
chiar chipul în costum românesc al strămoşului 
Măriei Tale, pe care ni l-ai arătat mai înainte”.2 
  Guvernatorul n-a tăgăduit obârşia 
românească a familiei sale, dar a replicat că 
românii, cei bogaţi care „s-au contopit cu clasa 
conducătoare ungurească au ajuns la frumoase 
rosturi sociale şi politice” şi că, în consecinţă, ei 
„sunt recunoscători naţiunii maghiare”. Şi avea 
dreptate, căci nobilimea română care s-a maghia-
rizat şi catolicizat şi-a păstrat averile şi privilegi-
ile, ba chiar şi le-a putut spori de-a lungul timpu-
lui.

 Dar Radu Popea – „fire cam iute şi neiertătoare” ne spune 
G. Moroianu , pe un ton cam apăsat îi răspunde baronului: „Mă 
mir că tocmai Măria Ta, care nu-ţi tăgăduieşti obârşia românească, 
poţi vorbi despre recunoştinţă. Rog răspunde Măria Ta deschis, ce 
recunoştinţă ai putut avea Măria Ta şi familia Măriei Tale, pentru 
că strămoşul Măriei Tale, cancelarul Ardealului, Ştefan Josika, 
a fost ucis la Sătmar de către Principele Sigismund Báthory, aşa 
cum ştie toată lumea că a fost ucis? Sau Măria Ta ai uitat ocările 
ce i s-au adus de către unguri fratelui Măriei Tale, baronul Ion 
Josika, pe timpul când era guvernator, strigându-i-se cu dispreţ, 
în faţă, că este „valah”? Şi pentru ca batjocura să fie şi mai mare, 
punându-i-se la cale, noaptea, în faţa locuinţei, un tărăboi drăcesc 
cu muzică de fluiere ciobăneşti, cu scopul de a arăta lumii izvorul 
din ciobani al familiei dumneavoastră? Aceeaşi punere la cale 
duşmănoasă, tot cu fluiere ciobăneşti, precum ştiţi, s-a făcut şi 
sub geamurile cancelarului Alexie Nopcea!”.3

 Răscolitoarele întrebări ale lui Radu Popea l-au pus pe

P

Părintele Radu Popea

1 George Moroianu, Chipuri din Săcele, Ediţia a II-a îngrijită de Liviu Dârjanu, 
Săcele, 1995, p. 124.
2 Ibidem, p. 130
3 Ibidem, p. 131.
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gânduri pe guvernator şi l-au încurcat, încât a trebuit să schimbe
vorba. Se repede la un raft şi scoate o carte, cu care voia să con-
traatace. Era cartea lui Petru Maior, „Istoria pentru începuturile 
românilor din Dachia”. Văzând-o, studenţii îl întrebară dacă 
citeşte şi româneşte. Nu i-a convenit întrebarea, iar schimbă vor-
ba şi insistă să-i spună dacă ştiu acea carte. Răspunde prompt Al. 
Papiu-Ilarian: „Cartea aceasta este diploma de boierie a strălucitei 
înrudiri romane a poporului român, şi ceea ce se spune în ea este 
o întemeiere istorică a drepturilor pe care le-a smuls în folosul 
său clasa dumneavoastră conducătoare, şi pe care astăzi le cerem 
în numele vechimii noastre în această ţară. Şi le cerem şi în nu-
mele drepturilor fireşti ale popoarelor pe care firea le-a zămislit 
aceleaşi pentru toţi”.4

 Straşnică şi neaşteptată replică din partea studentului 
român. Guvernatorul o ţine pe-a lui şi caută textul salvator în pa-
ginile lui P. Maior. Îl alesese prevăzător din timp, şi citeşte de la pa-
gina 140: „Nici o strâmbătate nu s-a făcut cândva neamului româ-
nesc de către neamul unguresc… nici o nedreptate”. Prin urmare, 
„cu acelaşi mărit neam unguresc trebuie pururea adâncă pace, 
după constituţia patriei … să trăiască, supunându-se fieştecarele 
cu credincioasă ascultare dom-
nilor şi mai marilor săi”.
 Argumentul baronu-
lui Josika cu autoritatea cărţii 
lui Maior nu-i convinge pe 
studenţii români. Ei contraatacă 
prin Papiu-Ilarian: „Petru 
Maior a fost preot şi nu jurist şi 
n-a pătruns adevăratul înţeles 
al constituţiei ungureşti cuprins 
în Aprobate şi compilate, care 
năzuiau la desfiinţarea neamu-
lui românesc”. Aprecierile lui 
P. Maior nu se mai potrivesc 
„cu chemarea vremurilor de 
astăzi şi cu starea de deşteptare 
a neamului românesc, iar constituţia nu este sfânta scriptură, ci o 
lucrare omenească” pe care împrejurările o schimbă. „Cât despre 
românii care s-au făcut una şi în trecut şi care se fac una şi azi 
cu interesele străinilor, pentru noi, ca toţi renegaţii, ei sunt mai 
răi decât şoviniştii dumneavoastră, care totuşi au o îndreptăţire: 
preamărirea sentimentului naţional”. 5

 Demontarea argumentelor guvernatorului şi acuza 
transparentă făcută renegaţilor l-au atins dureros pe baron, care 
s-a simţit vizat direct şi tulburarea l-a făcut roşu ca racul.
 Radu Popea, bun cunoscător al istoriei Transilvaniei, 
vrea să mai repare ceva din rana făcută de Papiu-Ilarian, dar în 
fapt nu face decât să răsucească cuţitul în ea. Cu cartea istoricului 
maghiar Forgach în mână, îl întreabă pe cancelar: „Ce zici Măria 
ta…, de ocările ce le aruncă acesta asupra celor mai de seamă oa-
meni a vremii (sec. al XVI-lea), numai pentru că au fost români, 
cum au fost Ştefan Mailat, stăpânul Făgăraşului şi cei doi sfetnici 
şi îndrumători ai principelui domnitor din Ardeal, Ion Sigismund: 
Mihail Csaky şi Gaspar Bekes… Forgach nu cruţă nici chiar pe 
ocrotitorul şi cancelarul din acel timp al Ungariei, Nicolae Olahul 
(Românul), de viţă din neamul voievozilor din Ţara Românească. 
Şi toate aceste ocări numai pentru că au fost români, că toţi au 
fost, după cuvântul  lui Forgach, de origine umilă, din neam de 
«păstori»”.6

 Deplin încurcat şi descumpănit că lucrurile au ieşit 
pe dos, ba şi pus la zid de vigoarea cu care românii îşi rosteau 
ideile lor naţionale, cancelarul Josika se vede obligat să încheie 
întâlnirea, reluând sfaturile împăciuitoriste de la început, dar de 
data asta fără nicio convingere, îndemnându-i pe studenţi (şi pe 

sine însuşi) să lase dezlegarea problemelor în dispută „în sarcina 
vremii şi a întâmplărilor ce vor veni, căci numai ele le vor limpezi 
şi vor arăta de partea cui este dreptatea”. Era în ajun de revoluţie, 
se va încerca „dezlegarea” pe toate căile, inclusiv armate, dar ea 
va veni doar peste decenii, după cea mai mare confruntare, un 
război mondial.
 Era prima lecţie de românism a lui Radu Popea şi a ca-
marazilor săi, dată primului guvernator. 
 După revoluţie, Radu Popea şi-a continuat studiile în 
drept şi filozofie la Viena, apoi s-a întors la Săcele, fiind hirotonit 
preot şi numit de către mitropolitul Şaguna, la 7/19 septembrie 
1850, capelan la Biserica nouă din Satulung, pe lângă parohul 
Neagoe Popea, părintele său. Prin acelaşi ordin al lui Şaguna, i se 
atribuie şi postul de învăţător la şcoala confesională de pe lângă 
aceeaşi biserică.7 
 Ca cel de-al treilea preot la Biserica nouă din Săcele, 
satul lui natal, Radu Popea şi-a început o carieră cu totul închinată 
chemării sale, biserica şi şcoala. El s-a impus cu rapiditate în co-
munitatea românească a Săcelelor, prin pregătirea sa universitară, 
prin harul său de preot şi prin vocaţia sa autentică de dascăl. Între 

preoţii  ortodocşi din Săcele, 
vreo 15, şi printre învăţătorii 
români, peste 20, el era „cel 
mai cu trecere reprezentant şi 
apărător al intereselor noastre 
naţionale româneşti” spune 
G. Moroianu, pe care le apăra 
în adunările comunale sau în 
cele ale comitatului Braşov. 
La Casina română din Braşov, 
unde pe lângă cafea şi biliard se 
mai vorbea şi „despre pricinile
noastre naţionale”, despre care 
nu se putea vorbi oriunde, pre-
otul Radu Popea era „o figură 

cunoscută şi plăcută tuturor”.
 Cea de a doua lecţie de românism dată de preotul Radu 
Popea, tot unui guvernator, constă în fenomenul apărării dreptu-
rilor oierilor săceleni până la guvernatorul Transilvaniei Schwar-
zenberg, care se ambiţionase să interzică oierilor trecerea graniţei 
cu turmele, pentru a impune interesele nimicitoare ale Vienei. În 
fruntea delegaţiei de săceleni la Sibiu, preotul săcelean, şcolit ca 
preot şi jurist în universităţile imperiului, uzând cu măiestrie de 
limba guvernatorului şi de argumentele legii şi logicii, a dus argu-
mentarea până la ameninţarea că oierii vor trece munții chiar dacă 
ar trebui să-i găurească. Dârzenia şi inteligenţa preotului, urmate 
de influenţa şi autoritatea lui Şaguna, au salvat drepturile oierilor, 
iar lecţia de românism a fost asimilată cu ciudă, dar şi discretă 
admiraţie de către guvernator.
 O altă lecţie – demonstraţie de românism, este organiza-
rea de către săceleni a unei primiri fastuoase surpriză principelui 
Carol al României, pe la 1870, la trecerea acestuia din Transilva-
nia spre Sinaia. Discursul preotului Radu Popea adresat domni-
torului României, semn de gratitudine şi recunoştinţă pentru tot 
ce reprezenta România şi domnul ei pentru săceleni, a fost memo-
rabil, cu atât mai mult cu cât a fost spontan, dintr-un suflet şi o 
inimă care  debordau de sentimente şi trăiri naţionale.
 Un alt fapt însemnat din tinereţea preotului Radu Popea, 
dornic să facă ceva semnificativ pentru consătenii săi, era ridicarea

4 Ibidem, p. 132.
5 Ibidem, p. 133.
6 Ibidem, p. 134-135.
7 Î.P.S. dr. Laurenţiu Streza, pr. Prof. Dr. Vasile Oltean, Mitropolitul Andrei Şaguna 
în documentele din Şcheii Braşovului, vol. I, Edit. Andreiană, 2008, p. 371.
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şcolii de la biserica nouă „mai sus decât celelalte”. „Îi zăcea la 
inimă, spune G. Moroianu, viitorul şcolilor româneşti” întreţinute 
în Austro-Ungaria doar de săteni şi biserică. Preotul ştia că 
săcelenii, cu starea lor materială înfloritoare, ar putea susţine o 
îmbunătăţire acceptabilă a şcolii lor. Trebuiau doar convinşi.
 După slujbă, într-o adunare cu fruntaşii satului, tânărul 
preot le vorbi despre bunăstarea ţărilor pe unde fusese la 
învăţătură şi despre rostul învăţăturii şi a şcolii pentru ieşirea 
din întuneric la lumină şi bunăstare la oameni de pe meleagu-
rile acelea îndepărtate, arătându-le şi pentru ei care ar fi „calea 
cea adevărată”. „Şcoală, şcoală în lege ne trebuie nouă românilor 
– spunea părintele Radu – unde să meargă deopotrivă fetele şi 
băieţii noştri, ca să se lumineze”. Fetele nu prea erau date la şcoală 
şi tocmai aici bate părintele: „Ca s-avem mame bune şi înţelepte 
şi gospodine harnice, trebuie să ne dăm fetele la şcoală în număr 
cât mai mare…”. Aşa cere s-ajute fiecare fie la mărirea localului 
şcolii, fie la construirea altuia mai mare, să crească fondul şcolar 
şi să se aducă „învăţători destoinici care să ne lumineze copiii”. 
Şi nădejdea „este numai la noi, românii”, pentru că stăpânirea 
străină, o ştiau cu toţii, „nu ajută şcolile româneşti”.8 Şi oratorul 
le reaminteşte sătenilor de posibilităţile şi afacerile lor prin Ţara 
Românească, atât de prospere încât trebuie să se gândească şi la 
şcoală.
 Când preotul credea că i-a convins şi treaba porneşte, 
se ridică moş Nică Gologan, unul dintre bogătaşii satului, mare 
econom de vite şi proprietar de pământ, harnic şi bun gospodar, 
cam trufaş şi mândru de averea sa, şi se adresează preotului: „Dar 
ce părinte, şcoală le trebuie fetelor noastre?... să-şi vadă de furcă 
şi de război, acolo-i treaba lor!... ce să facă ele cu cartea?... Doar 
să înveţe a scrie răvaşe pe la tineri…”. Şi riposta bogătaşului se 
referă apoi la „noi ăştia”, care „învârtim treburi mari pe dincolo 
prin Ţara Românească, ţinem moşii întinse, stăpânim târle mari 
şi facem şi negoaţă şi fel de fel de daraveli” şi „nu prea ştim toţi 
carte”, dar se descurcă „mai mult cu răbojul decât cu potcoavele 
ăstea de slove”, pe care nu le prea ştiu. Cei mai mulţi i-au dat 
dreptate lui Nică Gologan, ceea ce l-a descumpănit pe preotul 
Radu.
 Întâmplarea a făcut ca imediat după aceea, moş Nică 
Gologan să se întâlnească, la Bucureşti, cu postelnicul Nicu 
Băleanu, căruia trebuia să-i plătească arenda pentru moşia 
„Căzăneşti” din Bărăgan, pe care săceleanul o ţinea de multă 
vreme. Boierul avea bunul obicei ca la astfel de întâlniri să-şi 
oprească arendaşul la masă şi să mai audă ce mai e pe „dincolo”, 
prin Ardeal. „Ce să fie, cocoane Nicule, toate ar fi bune, răspunse 
Gologan, dar a venit acum de curând … ca preot la biserica 
noastră, un spurcat de popă…  care a fost departe pe la învăţături. 
Şi nici una, nici două, vrea să ne facă fetele cucoane, şi mai multe 
nu”. Şi-şi vărsă moş Nică tot năduful pe popa Radu.
 Boierul muntean îl ascultă cu răbdare, apoi grav şi 
mustrător îi zise: „Păi bine, jupâne Nică, nu vezi dumneata că pe 
omul ăsta numai Dumnezeu vi l-a trimis? Ăsta-i om de inimă şi 
cu gânduri aşa de bune pentru dumneavoastră. El numai binele 
vi-l vrea! Când te vei duce acasă, cât de colo să-ţi iei pălăria 
înaintea lui! Şi aşa să facă toţi parohienii lui. După cât văd eu 
din cele ce-mi spui, preotul Popea e un om nepreţuit, pe care tre-
buie să-l cinstiţi cu toţii şi să-l ajutaţi în vrerile lui. Nu să-i puneţi 
piedici…”.9

 Moş Nică n-a avut replică. Vorbele marelui şi înţeleptului 
boier erau sfinte pentru el. La următoarea adunare pe tema şcolii, 
preotul, ştiind că moş Nică era plecat, reia şi mai călduros pledoa-
ria distrusă anterior de bogătaş. Când îşi termină vorbirea, văzu 
că moş Nică Gologan se ridică să vorbească. Preotul îşi vedea din 
nou spulberată speranţa. „Fraţilor, începe Nică mai vesel şi mai 
senin ca rândul trecut, bine a vorbit părintele Radu, Dumnezeu să 

ni-l ţie. Aşa să facem cum ne învaţă Sfinţia Sa, căci numai spre 
binele şi folosul nostru şi al copiilor noştri are să fie”. Scoase pun-
ga doldora de bani şi continuă: „Iată, eu dau de la mine o sută de 
galbeni şi poruncesc şi fiilor mei să vă dea fiecare câte douăzeci 
şi cinci”. Cei şase feciori, voinici ca brazii, însuraţi şi cu copii, 
erau de faţă. La propunerea – poruncă a părintelui se cam codesc 
şi-i spun în şoaptă:  „N-avem, taică!”. Dar bătrânul, obişnuit să i 
se respecte vorba, se încruntă la ei: „Haideţi, nu mai trăncăniţi, că 
ştiu eu ce aveţi şi ce n-aveţi. Scoateţi numai punga şi plătiţi, căci 
eu n-o să mai am copii de dat la şcoală, dar voi aveţi cu toţii”. 
Falnicii Gologani, toţi şase, fără murmur, scoaseră fiecare punga 
şi împliniră porunca părintelui lor.
 „Toţi se uitară lung unul la altul şi nu le venea să creadă 
ce le văzură ochii. Schimbarea la faţă a lui moş Nică îi uimise pe 
toţi” – spune Moroianu. Cel mai fericit era părintele Radu, mai 
ales că bătrânul i-a povestit mai târziu, de unde-i venise gândul 
cel bun.
 Ultima întâmplare pe care o relevăm, „tot de reală 
însemnătate naţională” din viaţa preotului Radu Popea, este lecţia 
de românism dată ministrului instrucţiei publice a Ungariei, Au-
gustin Trefort, francez de origine, aflat într-o inspecţie la şcolile 
româneşti din Ţara Bârsei. Era în timpul campaniei de impunere 
a hotărârii guvernului Koloman Tisza de introducere a limbii 
maghiare în şcolile confesionale româneşti. Cu toate protestele 
românilor, a prelaţilor români în Camera Magnaţilor, a presei 
româneşti, hotărârea trebuia executată.
 În privinţa asimilării limbii maghiare, Săcelele a fost 
un experiment special. Săcelenii trăiau de secole amestecaţi 
cu maghiarii, cu aşa numiţii ceangăi sau secui cum îi numesc 
săcelenii, chiar mulţi la număr, aduşi de regii maghiari, care le-au 
acordat drepturi şi privilegii anume. Erau majoritari, dacă nu ex-
clusivi, în administraţia locală, aveau şcoli bune şi multe. Dar, cu 
toate acestea, „nu ne-au înrâurit deloc pe noi cu limba lor”; spune 
Moroianu. Ba din contră, ceangăii vorbeau „din vremuri bătrâne 
destul de bine româneşte”, pentru că limba română se învaţă uşor 
şi apoi săcelenii, „noi români localnici – punctează Moroianu – 
nu înţelegeam să vorbim cu ei decât limba noastră”10. Apoi, foar-
te mulţi tineri ceangăi din zonă, fete şi feciori, se duceau să 
slujească în Ţara Românească, ca servitori şi servitoare, mai ales 
la Bucureşti, unde îşi însuşeau bine limba română.
 Vizita ministrului maghiar, anunţată pentru 30 au-
gust 1880, în ajunul începerii anului şcolar, este pregătită cu 
minuţiozitate de autorităţi. Sunt aleşi câţiva copii încă în vacanţă, 
este prezent Comitetul bisericesc, care era şi comitetul şcolii,  
prezidat de preotul Radu Popea, învăţătorul-director Ioan Petricu, 
pedagogul Dometie Dogaru, autor de manuale şi cu experienţă de 
învăţător în Ţară, chemat de ministrul P.S. Aurelian, ceilalţi doi 
învăţători ai şcolii, Alexe Frateşiu şi Pamfilie Juran. De la comi-
tat, ministrul era însoţit de inspectorul şcolar Francisc Koos, fost 
preot reformat la Bucureşti, deci vorbind bine româneşte.
 La sosirea ministrului într-o trăsură cu doi cai frumoşi 
în faţa şcolii, întreaga asistenţă se „descoperă cu cuviinţă”, in-
spectorul Koos, care cunoştea gazdele, face prezentările. Preotul 
Radu Popea, ca preşedinte al Comitetului şcolii, rosteşte o scurtă 
cuvântare în limba română de bun venit. Ministrul, care nu ştia 
o boabă româneşte, a ascultat interesat sonoritatea limbii române 
şi, poate, latinul din Hexagon, chiar a tresărit la similitudinile 
lingvistice cu limba strămoşilor săi paterni. L-a lăsat pe gazdă să 
isprăvească şi atunci ministrul înfierbântat de maghiarofonie, i-a 
spus vorbitorului: „Îmi pare rău că nu cunosc limba românească, 
dar mă aşteptam ca Sfinţia Ta, ca preşedinte, să fi vorbit ungureşte.

8 G. Moroianu, op.cit., p. 145.
9 Ibidem, p. 147-148.
10 Ibidem, p. 168.
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Mai ales că eşti unul din puţinii preoţi de pe aici cu pregătire 
universitară şi cu o cultură frumoasă şi, deci, cunoşti bine limba 
maghiară”.
 Părintele Radu se aştepta la politicoasa acuză şi s-a îm-
bujorat, nu atât la cele auzite, cât la ceea ce avea pe limbă. Şi i-a 
răspuns „cu linişte şi cu multă vrednicie” ministrului, spune Mo-
roianu, de astă dată în limba maghiară: „Excelenţa Voastră, este 
adevărat că eu ştiu şi ungureşte, ca unul care am învăţat şi în şcoli 
ungureşti. Şi ca particular eu aş fi rostit în ungureşte cuvântul 
meu … Dar în calitatea mea oficială, ca reprezentant al bisericii 
române ortodoxe şi al şcolii româneşti ţinută de ea, nu pot vorbi 
decât româneşte, pentru că limba oficială a bisericii noastre şi a 
şcolilor româneşti, care este garantată şi de legile ţării, este limba 
românească. Afară de aceea, eu cred, Excelenţă, că nu şcolile 
sunt pentru ministru, ci ministrul pentru şcoli. Şi atunci, datoria 
ministrului ar fi ca să cunoască limba şcolilor tuturor neamurilor 
din ţara aceasta, cu atâtea popoare”. Şi-i mai aduce un argument: 
membrii comitetului prezenţi trebuiau „să înţeleagă” ce spunea 
preşedintele lor în numele bisericii şi a şcolii; după cum şi ce le 
spune ministrul, altfel „numai în zadar mai stau aici”. Şi brusc s-a 
întors către membrii comitetului parohial şi le-a poruncit: „Luaţi-
vă pălăriile şi plecaţi acasă, pentru că domnul ministru n-a învăţat 

încă româneşte!”.11

 Directorul şcolii, Ioan Petricu, vrea să „dreagă busuiocu” 
într-o maghiară foarte modestă. El făcuse pedagogia la Univer-
sitatea din Praga, încât ministrul „mai mult plictisit decât bucu-
ros” de salutul într-o „ungurească stricată” l-a oprit şi i-a spus 
să înveţe „ceva mai bine ungureşte, pentru că un învăţător din 
Ungaria trebuie să ştie limba statului”.
 Ministrul a vizitat sălile de clasă, a pus să i se traducă 
inscripţia de la intrare „Luminează-te şi vei fi. Voieşte şi vei 
putea”; a aruncat o privire în grădina şcolii, plină de pomi altoiţi, 
de flori şi de legume, şi „salutând destul de rece pe cei de faţă” s-a 
grăbit spre trăsură, părăsind Satulung „nu tocmai încântat de firea 
românilor din acest colţ al Ardealului, care nu se încovoia aşa 
cu una cu două, cum nu s-a prea încovoiat niciodată” 12,  încheie 
Moroianu.

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

POVESTEA MOCANILOR ARDELENI DIN DOBROGEA

u mult timp înainte de revenirea Dobrogei la România, 
transilvănenii au descoperit acest ţinut primitor dintre 
Dunăre şi mare, unde puteau să-şi vorbească limba 

strămoşească şi să se închine la icoane, deşi era stăpânit de turci. 
Aici, primii descălecători de dincolo de Carpaţi au găsit păşuni 
întinse şi bogate pentru turmele de mioare şi locuri prielnice pen-
tru a-şi întemeia o gospodărie. Alături de români dobrogeni, de 
turci, de tătari, găgăuzi, lipoveni, greci, armeni şi germani, în 
Dobrogea, au venit şi români din Ardeal, cu precădere din zona 
în care din vremuri vechi oieri-
tul a fost ocupaţia principală, mai 
precis, din şirul de sate de pe linia 
Braşov-Făgăraş-Sibiu-Orăştie, 
preciza istoricul Dumitru Şandru, 
în anul 1946. În Dobrogea, aceşti 
români sunt cunoscuţi cu termenul 
generic de mocani, dar ei între ei 
se numesc cu porecle diferite, după 
locul de origine din Transilvania, 
al lor sau al părinţilor.
 Spre exemplu, cei de prin 
părţile Braşovului, din Ţara Bârsei, 
sunt bârsani, ori săceleni, brăneni, 
moroeni. Cei din valea Oltului, 
din jurul Făgăraşului, sunt făgărăşeni 
sau olteni, iar cei din regiunea Sibiului sunt ţuţueni şi, mai ales, 
mărgineni. Moţilor li se zice mai mult dogari şi botari. Mocanii 
adevăraţi sunt numai bârsanii şi mărginenii, înţelegându-se prin 
aceasta nu numai locul de origine, ci şi ocupaţia: oieritul.
 Istoricul Valentin Ciorbea spune că transhumanţa oierilor 
în spaţiul românesc este o realitate, întrucât oamenii de la munte 
obişnuiau să-şi aducă animalele spre zonele mai călduroase. „S-a 
preferat să vină spre Dobrogea pentru că Imperiul Otoman asigura 
condiţii favorizatoare: impozitele erau mici sau chiar lipseau. Era 
ceva mai cald atunci, pe văile dobrogene ei îşi adăposteau turmele 
şi puteau să mai facă şi păşunat. Producţia se valorifica pe piaţa 
de aici sau în Imperiul otoman. Mocanii intrau în acest ţinut fie 
pe la Silistra, fie pe la Hârşova“, spune istoricul. Unii mocani se 

reîntorceau cu oile în ţinuturile lor de baştină, alţii, în schimb, au 
rămas aici şi şi-au întemeiat gospodării. După 1878, când s-a pus 
problema unei colonizări serioase a Dobrogei, a crescut şi numărul 
mocanilor. „În afară de transhumanţă, mai spune profesorul Cior-
bea, mulţi dintre mocani au venit şi din cauza unor condiţii grele 
pe care le aveau în Imperiul Austro-Ungar, aici având parte de 
mai multă libertate“. Istoricul spune că acestor mocani le era mai 
bine sub otomani decât sub austro-ungari, acolo punându-se şi 
problema sub aspect naţional. Pe de altă parte, aici au primit şi 

loturi de case şi mocanii şi-au pu-
tut întemeia gospodării frumoase. 
Istoricul spune că nu mai există o 
altă regiune din România unde să 
fi venit o aşa de mare populaţie de 
mocani. „Li s-a dat voie să ia atâta 
pământ cât pot să lucreze“ 
 Corina Apostoleanu, (54 de 
ani) directorul Bibliotecii Judeţene 
I.N. Roman din Constanţa, este 
urmaşa unor mocani care au ales 
Dobrogea ca loc de întemeiere a 
unei gospodării. Străbunicii ei pe 
linie paternă au plecat din zona 
Săcele, Satulung, la începutul sec-

olului XX. „Pe ei îi chema Bucuren-
ciu, dar tatăl meu, Vergiliu, îmi povestea că nu au venit singuri, 
ci împreună cu alte două familii: Căciulă şi Ciurea. De altfel, fa-
milia Căciulă a devenit una de vază în oraş, fiind foarte înstăriţi“, 
spune Corina Apostoleanu. 
 Oamenii au ajuns în Dobrogea purtând portul lor 
tradiţional şi o perioadă s-au îmbrăcat aşa, însă ulterior, 
străbunicul ei s-a „îmbrăcat nemţeşte“ cum se spunea pe la ei, 
adică la costum.
 Străbunicii ei au venit în Dobrogea cu turma de oi şi au 
coborât apoi către Râmnicu de Sus, unde s-a născut şi tatăl său. 
Ulterior, au renunţat la creşterea animalelor şi agricultură şi au 
decis să vină către oraş. „Bunica mea (Parascheva) s-a căsătorit 
între timp cu Stelian Apostoleanu, care era comerciant şi s-au

C

 Mocani ardeleni în Dobrogea, păzindu-şi turma

11 Marius Sulică, Alexandru Papiu Ilarian ca student la Liceul academic din Cluj, 
Tg. Mureş, 1930-31. Apud Ţara Bârsei, nr. 5, 1932, p. 471.
12 G. Moroianu, op.cit., pp. 172-173.
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hotărât să se stabilească în Hârşova 
şi apoi la Constanţa şi să se ocupe cu 
comerţul. Aveau un mic magazin de 
stofe“, rememorează ea. Tatăl ei îi 
povestea că atunci când părinţii săi au 
venit în Dobrogea, li s-a spus că pot să 
ia atâta pământ cât pot să lucreze, în-
trucât erau multe terenuri nelucrate, iar 
populaţia era puţină. „Bunica mea cres-
cuse la Săcele până la vârsta adolescenţei 
şi cunoştea limba maghiară şi germană, 
întrucât acolo erau ceangăi şi germani 
şi astfel era obişnuită cu un mediu multi-
cultural, ceea ce, de altfel, a găsit şi în Dobrogea. Legăturile de 
sânge nu se uitau şi bunica ei obişnuia să meargă des la Săcele, 
pentru a-şi revedea rudele rămase acasă. Drept dovadă, printre 
actele vechi, de familie, Corina Apostoleanu a găsit şi un per-
mis de trecere emis de administraţia germană din Dobrogea din 
timpul Primului Război Mondial, prin care bunicii sale, care era 
căsătorită, i se permitea să treacă dintr-o zonă în alta. Urmaşa 
mocanilor care au venit în Dobrogea în urmă cu mulţi ani vrea să 
reînnoade legăturile şi între biblioteca din Constanţa, Biblioteca 
George Bariţiu din Braşov şi Primăria Săcele există un proiect 
comun pentru scoaterea la lumină a legăturilor dintre cele două 
ţinuturi. 
 Şerban Raul Valer (36 de ani) este preot în Satulung de 
Săcele, de unde au plecat spre Dobrogea 
sute de familii. Parcă-i rupt din cărţile de is-
torie. Poartă veşmintele pe care le îmbrăcau 
şi străbunii săi: cămaşă albă, cu guler înalt, 
specifică zonei, pantaloni strânşi pe picior, 
numiţi cioareci, chimir de piele şi zăbun, o 
haină mai groasă, iar pe cap o pălărie neagră. 
Nimic ostentativ. Vorbeşte molcom, dar cu 
greutate. 
 A venit la Constanţa pentru a ve-
dea ce i-a atras atât de mult pe mocanii săi 
de ce şi-au părăsit locurile natale şi au tre-
cut în „ţinutul turcesc“. Din punctul lui de 
vedere, conjuncturile istorice au fost acelea 
care i-au determinat pe mocani să fugă din 
teritoriul aflat sub Imperiul Austro-Ungar şi 
să vină sub o Dobroge stăpânită de otomani. 
„Abia la 1871 se dă decret la Viena pentru 
ca românii să-şi poată construi biserici din 
piatră, deşi la 1600, Mihai Viteazul trece 
prin Teleajen, vine prin Prejmer, trece prin 
Săcele şi există o mărturire că a văzut bi-
serici din lemn cu cruce şi că cerea să nu 
fie jefuită populaţia, întrucât «sunt ortodocşi 
de-ai noştri»“. Bisericile trebuia să se facă 
din lemn, explică preotul, pentru a fi incen-
diate cât mai repede şi astfel nu mai existau 
mărturii că au existat acolo astfel de lăcaşuri 
de cult ortodoxe. „Religia ortodoxă era o religie nerecunoscută, 
tocmai de aceea vine anul 1868, când apar greco-catolicii, iar si-
bienii au jurat că nu se vor supune autorităţii lui Atanase, epis-
copul de acolo, rehirotonit la Roma, şi-şi trimiteau preoţii şi-i 
hirotoneau în Ţara Românească, la Mitropolia Ungro-Vlahiei. La 
mine în parohie a fost un caz, un grămătic pe care îl chema Petcu, 
pe care l-au trimis să înveţe slujba Învierii în Ţara Românească 
şi apoi a venit înapoi şi a adus cărţi de slujire în limba română în 
alfabetul chirilic“, dezvăluie el o mică părticică din lupta dusă pe 
acele meleaguri pentru păstrarea identităţii naţionale şi a credinţei 

străvechi. Biserica Sfinţii Arhangheli este 
o dovadă a luptei strămoşilor săi. Ea a 
fost construită în 1789, fiind declarată 
monument istoric. Pictura şi iconosta-
sul, comandat la Viena, şi făcut în aur şi 
argint, s-au păstrat integral. O altă piesă 
rară care există la biserică este o Biblie 
a lui Andrei Şaguna din anul 1872, fiind 
prima carte sfântă cu ilustraţie.
  Transhumanţa păstorilor ar-
deleni este atestată încă din secolul al XV-
lea. Conform unui document din jurul an-

ului 1418, Mihai, fiul lui Mircea cel Mare, 
a confirmat privilegiul pe care părintele său îl dăduse comunei 
Cisnădie, din judeţul Sibiu, ca românii de acolo să-şi poată paşte 
turmele în munţii ţării sale. La numărul mare al celor care treceau 
cu turmele, se adaugă şi numărul, de asemenea mare, al celor ce 
plecau din cauza abuzurilor saşilor favorizaţi, a persecuţiilor re-
ligioase, a înfiinţării regimentelor de graniţă, în care erau siliţi 
să se înroleze, a serviciului militar, lung şi greu, cât şi din cauza 
nedreptăţilor pe care trebuia să le îndure din partea autorităţii 
stăpânitoare. Istoricul Dumitru Şandru spune că „Pătrunderea 
transilvănenilor în Dobrogea s-a făcut încetul cu încetul, în gru-
puri mici, fapt care a putut să treacă neobservat şi, deci, nereţinut 
de puţinele documente ale vremii. În timpul stăpânirii otomane, 
în Dobrogea, populaţia era atât de rară şi teren de arat sau păşunat 

atât de întins şi nestăpânit, încât foarte rar 
se iscau neînţelegeri care să ducă la regle-
mentarea lor pe cale scrisă“, este de părere 
istoricul.
 Istoriograful ungur Nicolae Bethlem, 
care a lăsat o frumoasă descriere a vieţii 
păstorilor români din jurul anului 1662, 
spune că „păstorii, de obicei la sfârşitul ve-
rii, părăseau văile adânci şi-şi mânau tur-
mele în Ţara Românească unde, în preajma 
Dunării, un teritoriu cam de 50 de mile lun-
gime şi 4 mile lăţime, formează mici păduri 
de tufişuri, în care oile şi caprele, cu toată 
iarna friguroasă, află destulă iarbă proaspătă 
de păscut“. Ceea ce i-a făcut pe ciobanii 
transilvăneni să treacă de preferinţă în Do-
brogea, a fost, în afară de bogăţia păşunilor, 
şi libertatea de care se bucurau în „Ţara 
turcească“ unde, după ce plăteau o mică 
taxă, puteau să cutreiere pe unde voiau. „Cât 
îi Dobrogea şi cât îi Bulgaria pe-acolo um-
blam. Dacă treceam Dunărea, nu ne întreba 
nimenea de unde vii şi unde te duci: la turci 
plăteam o sfănţuică de oaie“, povestea un 
cioban care cutreiera Dobrogea cu oile lui.
 Numărul mare al mocanilor care ve-
neau în Dobrogea a atras atenţia autorităţilor. 

În 1881, agentul austriac la Bucureşti, Fleis-
chhackl, întrebat de guvernul său cum s-ar putea constrânge cio-
banii ardeleni să se întoarcă regulat vara acasă, arăta că păstoritul 
nu poate fi păgubitor pentru visteria guvernului întrucât oierii îşi 
plătesc dajdiile şi acasă, în Ardeal. Propune însă să le fie interzis 
să mai treacă şi peste Dunăre, pe teritoriul zis al turcilor. Este de 
la sine înţeles că oierii nu se întorceau prea bucuroşi în Ardeal.
 Din mărturiile dascălilor care au slujit în satele unde s-au 
aşezat mocani sau amintirile urmaşilor primilor mocani, a celor 
care au venit aici în urmă cu un secol, putem afla cum au contri-
buit ei la viaţa culturală şi religioasă a Dobrogei. Apostol Culea

Doamna Corina Apostoleanu

Părintele Raul Şerban, din Satulung, Săcele
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spune în cartea „Cât trebuie să ştie 
oricine despre Dobrogea“ că: „În 
singurătatea păşunilor, departe de 
casă şi de sate, ciobanii simţeau 
nevoia mângâierii sufletului. În 
desagii lor purtau, pe lângă me-
rinde trupeşti, şi cărţi aduse de 
acasă, din Ardeal, ori cumpărate 
din oraşele pe lângă care trecea 
drumul oilor. Ceteau pe ele în cea-
surile de răgaz. Nu o dată făceau 
slujbe religioase cu preoţi aduşi 
în preajma stânilor; nu o dată au 
întemeiat case de rugăciuni. Nu 
o dată învăţau flăcăiandrii satului 
vecin pe bucoavne – făcând un fel 
de şcoală; nu o dată au înzestrat cu cărţi, icoane, şi odăjdii, pen-
tru pomenirea lor, bisericuţele satelor dobrogene; iar unii ciobani 
călători făceau chiar un fel de negoţ cu cărţi bisericeşti“. 
 Paraschiva Boia, din Galeşu, îşi aminteşte că tatăl ei, 
Gheorghe Marcu, aducea de la Sibiu, alături de marfă, şi psaltiri 
şi cărţi de rugăciuni pe care le vindea ciobanilor de pe la târle, 
dar şi localnicilor. Tot din Transilvania a fost şi cel dintâi dascăl 
cunoscut, pe care-l chema Baciu, la şcoala din Seimenii Mari, 
„care învăţa pe copii scris-cetitul cu slove, cântările bisericeşti 
şi puţină socoteală, ca şi urmaşul său, popa Anciu“, scrie I. 
Georgescu în cartea „În Dobrogea“. Abecedar cu ardelenisme şi 
latinisme Influenţa ardeleană asupra şcolii din Turtucaia a fost 
atât de puternică încât Abecedarul turco-român publicat la 1874 
de C. Petrescu, „institutorele şcoalei române din Silistra“, este 
plin de ardelenisme (să lucre, direpta,) şi latinisme (eminimente, 
ginte, amore, opusculul, altraminte), după cum ne povestşte N. 

Cartojan în lucrarea „Un docu-
ment privitor la istoria culturii 
româneşti în Dobrogea înainte de 
anexare“. În aceaşi lucrare insti-
tutorul D. Niţescu îşi aminteşte 
de un „Nică, cârciumar în sat, în 
Cochirleni, venit aici din Transil-
vania, care îi îndemna pe localnici 
să ridice o şcoală. Acest om era 
aproape bătrân şi, deşi neînsurat 
şi fără nicio rudă în sat, era prin-
tre cei dintâi stăruind din răsputeri 
pentru înfiinţarea şcolii. Adeseori 
îl auzeai zicând: «No, că nu-i bine 
făr de işcoală! Musai trebue s-o 

faceţi. E păcat să vă rămâie ficiorii 
proşti. Pe la noi, numai işcoala ne face să ţinem piept unguri-
lor»“. De asemenea, Dumitru D. Martin, din Ciocârlia de Jos, 
povesteşte că tatăl său, Dumitru Marin, din Transilvania, comuna 
Sălişte, judeţul Sibiu, a venit în Dobrogea pe la 1868 cu mai mulţi 
apropiaţi. „S-au împărţit în mai multe sate ca să aibă locuri unde 
să-şi pască oile, hergheliile şi vitele cornute. Drumurile le făceau 
cu căruţa cu cai, cu care aduceau cele necesare din Transilvania. 
Locurile erau pârloage nelucrate de nimeni. Pe vremea turcilor 
se semăna foarte puţin mei pentru hrană. Cu turcii zice că au trăit 
bine, numai din partea cerchezilor o duceau rău, căci îi prădau şi 
jefuiau, venind noaptea peste ei“, povesteşte el.
 Așa erau mocanii ardeleni care, prin munca și seriozi-
tatea lor, au contribuit la românizarea și dezvoltarea Dobrogei…

Mariana Iancu, Constanța

Amintiri cu mocani în Dobrogea, păstrate în fotografii vechi

SIMPOZIONUL ”ÎNTRE MUNTE ȘI MARE”, CONSTANȚA-2017

CONTRIBUȚIA MOCANILOR ARDELENI LA DEZVOLTAREA
ÎVĂȚĂMÂNTULUI ÎN DOBROGEA

Dr. Angela-Anca Dobre
Biblioteca Județeană ”Ioan N. Roman” Constanța

trăvechi pământ românesc, Dobrogea, ţinutul care se 
întinde până la “Marea cea Mare”, este leagănul unei 
civilizaţii milenare, piatră de hotar şi matrice geografică 

şi culturală în evoluţia poporului român din cele mai vechi tim-
puri şi până astăzi. Ca urmare a poziţiei sale strategice, dar şi 
a resurselor pe care le poate oferi, acest teritoriu s-a aflat întot-
deauna în atenţia marilor puteri vecine care, prin stăpânirea sa, 
îşi asigurau accesul la Marea Neagră şi prin ea la Mediterana şi 
ieşirea spre căile navigabile ale mapamondului.
 Aflată timp de peste patru veacuri sub stăpânire străină, 
Dobrogea și-a păstrat caracterul românesc, identitatea etnică și 
culturală. Românii dobrogeni, chiar şi în timpul ocupaţiei turceşti 
şi mai ales după momentul 1878 (anul revenirii ținutului pontic la 
România în urma Războiului de Independență), s-au manifestat în 
cadrul unitar românesc ca parte integrantă a culturii şi civilizaţiei 
româneşti. Despre românii dobrogeni, Petru Vulcan, publicist do-
brogean cunoscut pentru activitatea sa culturală şi ideile naţionale 
şi patriotice, spunea că şi-au păstrat fiinţa naţională pe tot parcur-
sul secolelor de stăpânire otomană.
 În conştiinţa românilor dobrogeni era fixată cu mult 
înainte de 1878 ideea că Biserica şi Școala erau instituţiile ma-
jore în jurul cărora comunitatea românească trebuie să se unească 

pentru ca prin învăţarea de carte şi limbă, populaţia dobrogeană 
”să poată servi interesele ei şi ale naţiunii întregi”1. De aceea, 
Școala românească dobrogeană, alături de Biserică, au fost cei 
mai importanţi factori de răspândire a culturii româneşti şi de 
menţinere a conştiinţei naţionale în Dobrogea2. 
 În contextul evoluției învățământului dobrogean, se 
poate afirma, pe baza documentelor de arhivă și a izvoarelor 
literare, că mocanii ardeleni, sosiți în Dobrogea în cadrul secu-
larului proces al transhumanței, au jucat un rol decisiv. Condiţiile 
social-politice au permis o largă răspândire în spaţiul pontic a 
cărţii de cult în limba română, tipărită în centrele cu tradiţie din 
Moldova şi Ţara Românească, tipografii laice, dar mai ales reli-
gioase, aflate pe lângă aşezăminte monahale sau mitropolii, carte 
folosită adesea şi pentru învăţarea limbii strămoşeşti de către co-
piii românilor dobrogeni.
 Contactele culturale şi politice între românii de pe am-
bele maluri ale Dunării au cunoscut o permanentă evoluţie. Odată

S

1 Filofteia Rotariu, Rolul şcolii normale şi al corpului învăţătoresc dobrogean în 
sistemul înstrucţiei şcolare din provincia transdanubiană, în Stoica Lascu (co-
ord.),  Constantin Vitanos (coord.), Colegiul Pedagogic ”Constantin Brătescu”. 
Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea, s. n., Constanţa, 1993, pp. 41-42.
2 Ibidem, p. 43.
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cu dezvoltarea culturală a Țărilor Române accentuată în se-
colul al XVIII-lea, Dobrogea a receptat în mod diferit viaţa 
culturală a celorlalte provincii istorice. ”ştiinţa de carte şi 
cartea însăşi – laică şi religioasă – au fost aduse de peste munţi 
şi Dunăre, din părţile Sibiului şi Braşovului, din Bucureşti şi 
Iaşi”3. 
 Unul dintre cărturarii români care au studiat istoria 
Dobrogei, marele Nicolae Iorga, a examinat cărţi mai vechi 
de 1850 pe care a găsit ”în grai românesc însemnarea vechilor 
dascăli”. În vechea şcoală de la Turtucaia (secolul XVII) se 
găsesc pomelnice şi liste de vechi cărturari. În biserica Sf. 
Gheorghe din Silistra, pe un Liturghier din 1814, tipărit la 
Sibiu, au fost făcute diferite însemnări (de mână), cu litere 
chirilice. Asemenea cărţi bisericeşti venite din Moldova, încă 
din secolul al XVIII-lea, s-au găsit în bisericile româneşti de 
la Măcin şi Ostrov4.
 De multe ori, cărţile în limba română ajungeau la 
românii dobrogeni pe calea transhumanţei, aduse de mocanii 
ardeleni aşa cum menţionează în cartea sa  dedicată Dobro-
gei, Apostol D. Culea. 
În 1928, anul publicării 
volumului, el spunea 
despre ciobanii ar-
deleni că purtau în de-
sagi nu numai ”merinde 
trupeşti” ci şi ”merinde 
sufleteşti: cărţi; - cărţi 
aduse de acasă, din Ar-
deal, ori cumpărate de 
prin oraşele pe lângă 
(conform grafiei din 
epocă) care trecea ”dru-
mul oilor”. Ceteau pe 
ele în ceasurile de răgaz. 
Nu odată făceau slujbe 
religioase cu preoţi aduşi 
în preajma stânelor; nu odată au întemeiat case de rugăciuni; 
nu odată învăţau flăcăiandrii din satul vecin pe bucoavne....
făcând un fel de şcoală”5. Aceste însemnări arată că, acum 
aproape un veac, un simplu învăţător dobrogean înţelegea 
importanţa activităţii civilizatoare şi aducătoare de lumină 
românească înfăptuită de ciobanii români veniţi în Dobrogea 
pe calea transhumanţei.
 În cartea sa, Apostol D. Culea vorbeşte şi despre 
modul în care mocanii ardeleni au înzestrat cu cărţi, odăjdii 
şi icoane bisericuţele din satele prin care treceau şi spune că 
unii dintre ei făceau ”un soi de negoţ cu cărţi bisericeşti”6. El 
adaugă faptul că ”în treburi de-ale şcoalelor şi bisericilor, îi 
întâlnim de la Tulcea până la Turtucaia”7, adică pe tot terito-
riul Dobrogei. 
 Dumitru Şandru, autorul unui  important studiu mono-
grafic dedicat mocanilor din Dobrogea şi publicat în 1946, 
prezintă un punct de vedere oarecum diferit faţă de  Apostol. 
D. Culea (pe care îl citează uneori în studiul său) în ceea ce 
priveşte negoţul, spunând, despre mocanii care răspândiseră 
cartea românească în Dobrogea, că nu erau mânaţi de spiritul 
mercantil ci erau mânaţi „de un sentiment religios adânc sădit 
în sufletul lor, din necesitatea sufletească de a avea cu ei, în 
vremuri de necaz, o carte de rugăciuni care să-i lumineze şi 
prin care să ceară ocrotirea Celui de Sus; şi cu siguranţă, şi 
din dorinţa – aşa de vie la ei – de a se vedea pe ei şi cei de o 
limbă şi lege cu ei, împărtășindu-se din binefacerile cărţilor”8. 
Acelaşi autor spune că majoritatea mocanilor erau ştiutori de 
carte, unii dintre ei având şi studii secundare, în Braşov şi în 

alte oraşe din Transilvania. 
 O serie de nume de sate dobrogene demontrează clar 
că au fost întemeiate de către români ortodocşi din Transilva-
nia,  aceste denumiri păstrându-se până astăzi: Săcele, Galeş, 
Poiana, Făgăraşul Nou, Ciobanu, Abrud. În multe sate dobro-
gene au slujit preoţi din Ardeal, aşa cum a fost şi Ioan Ver-
zea din Săcelele Braşovului9. Sprijinite material de oameni 
înstăriți și generoși, între care la loc de frunte se găseau mo-
cani ardeleni, școlile au apărut și s-au răspândit pe tot întinsul 
Dobrogei, în fruntea eforiilor aflându-se și mocani săceleni de 
ispravă ca Manea Giuglea și N. Țârcă.10 
 De altfel, unii dintre primii învăţători au fost acei mo-
cani ştiutori de carte românească, cei care ”se fac vinovaţi” 
de răspândirea abecedarelor şi bucoavnelor, dar şi a cărţilor 
bisericeşti, cei care ”au lucrat sute de ani la închegarea limbii 
neamului”11. Existenţa cărţii bisericeşti dovedeşte clar folo-
sirea scrisului şi al cititului în limba română în Dobrogea, 
cu mult înainte de revenirea ei la România. În lungul șir al 
dascălilor ardeleni, merită pomenite numele săcelenilor I. Mo-

roianu, primul învățător 
din Greci (1812) și R. 
Moroianu, învățător la 
Casimcea (1880)12.
 Institutorul D. Niţe-
scu din Cochirleni 
îşi amintea că „pe la 
1874 când învăţam 
la şcoala din Cochir-
leni, la dascălul Mitu, 
aveam abecedare şi bu-
coavne din România 
şi de la Sâghii (Sibiu, 
n. n)”13. Petru Vulcan 
aminteşte, în volumul 
dedicat istoriei oraşului 

Constanţa, ideea că moca-
nii ardeleni sunt cei care au adus cartea românească în Do-
brogea, carte românească de valoare, ştiut fiind că o carte 
tipărită costa destul de mult în epocă, carte dăruită bisericilor 
şi şcolilor prin care aceştia au trecut în cadrul periplului lor 
legat de transhumanţă, biserici şi şcoli din sate cu o populaţie 
românească însemnată14.
 Familiile de mocani stabiliți în Dacia transdanubiană 
și-au adus o contribuție însemnată la propășirea acestui terito-
riu românesc, au contribuit decisiv la propășirea sa economică 
și culturală și au dat administrației și culturii locale nume 
mari, cu care dobrogenii se mândresc; dintre aceștia putem 
aminti pe Ioan N. Roman și pe Marin Ionescu-Dobrogianu.

3 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei,  Editura Ex Ponto, Constanța, 
1996, p. 270.
4 Ibidem.
5 Apostol D. Culea, Ce trebuie să ştie oricine despre Dobrogea. Trecutul – Prezen-
tul – Viitorul, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928, p. 91.
6 Ibidem, p. 92.
7 Ibidem, p. 93.
8 Dumitru Şandru, Mocanii în Dobrogea, Institutul de Istorie Naţională din 
Bucureşti, Bucureşti, 1946, p. 70.
9 Nechita Runcan, Aspecte privind viaţa bisericească din Dobrogea în secolele 
XV-XIX, în Nechita Runcan, Studii de teologie istorică şi patristică, vol. I,  Editura 
Performantica, Iași, 2005, p. 81.
10 Băisan Ghe, Contribuția mocanilor la dezvoltarea învățământului din Dobro-
gea, Steaua Dobrogei,nr. 21-22/2004
11 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, loc. cit.
12 Băisan Ghe., op. cit.
13 Dumitru Şandru, op. cit., loc. cit.
14 Petru Vulcan, Mihai Mlădărescu, Istoricul orașului Constanța, Tipografia ”Au-
rora” Ilie M. Grigoriu, Constanța, 1911, p. 40.

Școala veche din Hârșova, construită de mocanii săceleni
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SIMPOZIONUL ”ÎNTRE MUNTE ȘI MARE”, CONSTANȚA-2017

PREZENȚA MOCANILOR ÎN LOCALITĂȚILE DOBROGENE

dr. Luminița Stelian
Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa

ematica acestei expuneri face parte dintr-o activitate 
culturală mai largă desfăşurată de Biblioteca Judeţeană 
„Ioan N. Roman” din Constanţa în parteneriat cu Bi-

blioteca Judeţeană „George Bariţiu” din Braşov şi desfăşurat în 
două etape: la Braşov în luna octombrie 2016 şi la Constanţa, 
respectiv în aprilie 2017. Intervenţia mea este suplinită de mate-
rialele supuse atenţiei publicului derulate în format digital. 
 Motivaţia alegerii documentelor expuse se desfăşoară în 
două planuri: unul general de a sublinia importanţa pătrunderii 
mocanilor în Dobrogea şi a rolului lor din punct de vedere social, 
economic, cultural şi alt plan, secundar, de evidenţiere a unor 
aspecte considerate generale de către cercetătorii avizaţi, dar cu 
ţintă de adresabilitate mai largă în rândul publicului utilizator de 
bibliotecă.
 Astfel, materialele au fost structurate pe trei secţiuni. Pri-
ma dintre acestea conţine dări de 
seamă, condici, tabele, hărţi. Ştim, 
pe baza documentelor istorice, că 
vechimea pătrunderii mocanilor 
bârsani în Ţara Românească şi în 
Dobrogea este atestată conform 
unor cercetători ca Şt.Meteş, încă 
din secolul al XV-lea1, iar conform 
lui Sabin Opreanu2 şi N. Iorga3, 
vechimea merge adânc încă din 
secolul al XIV-lea.
 Mocanii au influenţat şi 
transformat Dobrogea sub toate 
aspectele: au trasat drumuri, rute 
comerciale, au întemeiat localităţi, 
au ridicat lăcaşe de cult, au purtat 
cu ei datini şi obiceiuri populare, 
iar dintre toate acestea două sunt 
aspectele esenţiale, restul sunt con-
vergente din ele: sub raport economic sunt o forţă importantă, 
proprietari de sute de oi şi vite, împroprietăriţi cu vaste terenuri 
şi sunt unul dintre elementele unităţii graiului şi obiceiurilor 
româneşti, păstrători, generatori şi transmiţători de cultură.
 Documentele vremii atestă faptul că mocanii ar-
deleni, printre care se numără și mocanii săceleni, au avut o 
contribuție importantă la popularea Dobrogei și la dezvoltarea 
ei economică și socială. Astfel, în anul 1940, dintr-un număr to-
tal de 1163 de transilvăneni stabiliți în județul Constanța, 715 
erau din satele săcelene, iar în județul Tulcea, din 983 de mocani 
transilvăneni, 516 erau, de asemenea, din cele 7 Sate. Cei mai 
mulți reprezentanți erau din Satulung (360 în jud. Constanța și 
74 în Tulcea), urmat de Cernatu (49 în Constanța și 53 în Tul-
cea), Turcheș (59 în Constanța și 17 în Tulcea), Purcăreni (22, 
respectiv 42), Tărlungeni (22 și 15), Baciu cu 11 reprezentanți 
în Constanța și 1 în Tulcea și Zizin cu 5 stabiliți în Constanța 
și 3 în Tulcea.4 Hărțile celor două județe arată gradul mare de 
răspândire a mocanilor transilvăneni, care aveau reprezentanți în 
aproape toate localitățile dobrogene de atunci.
 Harnici și pricepuți, dând dovadă de seriozitate și te-
nacitate în înfruntarea condițiilor nu totdeauna prielnice din noua 
regiune în care se stabiliseră cu turmele lor, mocanii săceleni au 
reușit să depășească atât pagubele și lipsurile provocate de vi-
tregiile climei, cât și greutățile și amânările cauzate de neregle-

mentarea chestiunii proprietății. Aveau nevoie de suprafețe mari, 
de sute de hectare, pentru a-și asigura baza materială necesară 
creșterii turmelor, iar legile timpului nu permiteau decât parcelări 
de maximum 10 hectare, ceea ce era o piedică în calea dezvoltării 
lor economice. Acest lucru reiese și din petițiile făcute către Mi-
nisterul Domeniilor, semnate și de mari proprietari de turme 
originari din Săcele, printre care Gheorghe Golea cu 2254 de oi, 
frații Niță și Gheorghe Sassu cu 3074 de oi, Voicu Moțoi cu 5438 
de oi și fratele său, Ion Moțoi, proprietar a peste 3330 de oi, Ne-
culai N. Gologan cu 3684 de oi, Gheorghe Boroș și Petru Vineș, 
toți stabiliți în plasa Medgidia, așa cum rezultă dintr-o statistică 
oficială a anului 1885-1886.
 Cu mai bine de o jumătate de secol mai târziu, statisticile 
remarcau prezența a numeroși proprietari de oi din satele săcelene, 
pe pământ dobrogean. Astfel, în statistica anului 1940, îi găsim 

la Hârșova pe frații Cosma și Radu 
Bercaru, pe preotul Ioan Verzea, 
Zaharia Blebea, toți din Cernatu, 
cu turme de mii de oi și sute de cai 
și vite mari. Frații Ion și Constantin 
Morojan, din Baciu, se stabiliseră 
la Babadag și aveau 4500 de oi și 
210 cai. Tot la Hârșova îi găsim 
pe Gheorghe Roșca, din Satulung, 
cu 2100 de oi, pe George Buzatu, 
tot din Satulung, cu 2370 de oi, pe 
frații Ioan și Stoian Damian, din 
Baciu, pe Stoica Mocan din Satu-
lung. Gheorghe Golea, tot din Satu-
lung, era stabilit la Babadag și avea 
o turmă de 6000 de oi și 100 de cai, 
alături de Ilie Munteanu și Toma 
Moțoc. Ioan Știrbu se stabilise cu 

turma sa de 600 de oi în Tulcea, iar 
Dumitru Secu, din Baciu, își păștea turma de 800 de oi în zona 
Constanța.5

 A doua secţiune este dedicată evidenţierii unor nume din 
administraţia publică locală a judeţuilui Constanţa din perioada 
de până la al Doilea Război Mondial, iar ideea a fost de selec-
tare a unora mai puţin cunoscute publicului larg. Cele mai multe 
biografii prezentate sunt ale unor persoane originare din județele 
Brașov și Sibiu. Astfel, acestea sunt însoțite de imagini: Ion 
Moțoiu, primar al comunei Tașpunar-Siliștea; Ion Tomoșoiu, 
Ghiță Gurău, Alexe N. Roșculeț, Ion. A. Popa, Ștefan Popa, Al. 
Șteflea, din Peștera; Voicu Moțoi, Aurel Marinescu, primar Co-
badin; Nicolae I. Dragoș, primar Murfatlar, Chipară Hâră, con-
silier județean; Ioan Burnescu, primar Hârșova; Irimia Blebea, 
directorul Băncii de Scont din Constanța; Nicolae Golea, con-
silier județean; Constantin Golia, primar Medgidia; Nica Popa, 
consilier județean; Aldea Nistor6. O serie de nume, pe care le-am

T

Harta jud. Constanța cu localitățile în care se aflau mocani

1 Ştefan Meteş, Păstorii ardeleni, Arad, 1925, p. 171.
2 Sabin Opreanu, Contribuţiuni la transhumanţa din Carpaţii Orientali, în 
„Lucrările Institutului Geografic”, Universitatea Cluj-Napoca, p. 210.
3 NicolaeIorga, Istoria comerţului românesc, epocaveche, Bucureşti, 1923, p. 39.
4 Șandru D, Mocanii în Dobrogea, București 1946, p. 110
5 Șandru D, op. cit.
6 Anuarul funcţionarilor judeţeni şi comunali din judetul Constanţa/editat de Pre-
fectura jud. Constanţa,  Tipografia “Constanţa”, Constanța, 1924.



• In Memoriam • Plaiuri Sacelene

11

prezentat apar în paginile presei 
locale dobrogene, fără ca activi-
tatea lor să fie legată de Dobrogea 
și chiar prezentarea organigramei 
Prefecturii județului Brașov, 
acreditează ideea unui larg interes 
la nivelul publicului dobrogean, 
existența unor interese comune 
și de menținere a unor legături 
strânse cu zonele de origine.
 A treia secțiune este 
dedicată celor două județe, 
Constanța și Tulcea, respectiv tu-
turor localităților dobrogene așa 
cum apar în volumul lui Dumi-
tru Șandru7 și surprinde mărturii 
privitoare la perioada de început 
a pătrunderii mocanilor în aceste 
localități, nume de persoane și 
familii, starea lor materială, situația 
satelor așa cum au găsit-o atunci.
 Din analiză sintetică a tuturor acestor mărturii desprin-
dem câteva elemente care dau coordonatele procesului de așezare 
al mocanilor în Dobrogea: numărul mare al localitățlor în care 
aceștia se vor așeza; impactul economic, relatarea situației din 
Dobrogea după 1878, starea emoțională transmisă prin intermedi-

ul acestor relatări, dar nu în ultimul 
rând numele celor care au venit din 
Transilvania și locurile lor de orig-
ine.
 În ceea ce privește rolul pe 
care mocanii l-au avut în dezvoltar-
ea Dobrogei, contribuția lor la uni-
tatea națională a românilor, edifi-
catoare este aprecierea lui Simion 
Mehedinți: ”Înaintea ziariștilor 
care scriu în gazetă, a istoricilor 
care culeg fărâme de documente și 
filologilor, care scriu dicționare la 
Academie, unirea au făcut-o veac 
după veac marii învățători de la 
stână, care mână oile la strungă, 
strecoară laptele în sedilă, îl fierb 
în căldare, îl fac caș, urdă sau ce 
mai știu să facă. De la un capăt la 
altul al munților acești minunați 

filologi, au lucrat sute și sute de ani 
la închegarea limbii și la înfiriparea neamului românesc într-o 
singură unitate etnică”8.

Harta jud. Tulcea cu localitățile în care se aflau mocani

7 DumitruȘandru, Mocanii în Dobrogea, f.e., Bucureşti,1946.
8 SimionMehedinți, Politica de fapte, București, 1920, p. 191.

CASELE DE CETIRE,
-IZVOARE ALE CULTURII SĂCELENE-

”Un viitor demn îl merită doar cei ce
 știu să-și onoreze trecutul”
(Dimitrie D. Cazacu)

intru început se cade să fac mențiunea că acest mic ar-
ticol se cere dezvoltat ulterior, chiar într-o lucrare mai 
amplă, de specialitate, întrucât Casele de Cetire con-

struite lângă bisericile noastre ortodoxe au avut și au un rol deo-
sebit pentru comunitatea românească.
 În acest context, vă fac o invitație, practic de nerefu-
zat, o incursiune în timp, pentru ca împreună să descoperim un 
crâmpei de istorie specific acestor locuri și oameni. Și pentru că 
încă mai avem ca mărturii ansamblurile bisericilor, monumente 
istorice, compuse din turnul clopotniță și încăperile anexă, (Sfinții 
Arhangheli, construite în 1807; Turcheș, construite în anul 1821 
și Adormirea Maicii Domnului din Satulung de sus, 1819); lângă 
care se găsesc bisericile, mă voi opri asupra ”acestui fenomen 
unic”, ca să-l citez pe marele N. Iorga, care-l reprezintă Casele de 
Cetire.
 Ca și denumire și organizare administrativă, anul 
1921, este momentul în care ”activitatea culturală românească” 
din Săcele, s-a bucurat de o înviorare și intensificare deosebită. 
Atunci, un grup de tineri, a înființat ”Casele de Cetire” în toate 
cele patru sate săcelene: 2 în Satulung și câte una în Cernatu, 
Turcheș si Baciu. Trebuie specificat că spațiul existent și care a 
fost valorificat, aparținea Bisericilor Ortodoxe, întrucât după anul 
1781, când s-a dat voie și românilor să-și construiască biserici 
de piatră în cetăți, pe lângă clădirea deserventă cultului, românii 
și-au construi școli. Astăzi, când procesul educativ este obliga-
toriu și subvenționat de Statul Român, nu trebuie să fim străini 
de realitatea istorică de atunci, în care doar clasele privilegiate 
beneficiau de educație, majoritatea populației fiind analfabetă. 
Ca și contracarare a fenomenului, românii organizează ”școala 
din tinda Bisericii”, în care învățători erau preoții și dascălii bi-

sericii, iar beneficiari, copiii și tinerii din familiile comunităților 
ortodoxe românești. Ulterior, au fost angajați învățători calificați, 
așa cum menționează G. Moroianu în ”Chipuri din Săcele”, sub 
direcțiunea preoților parohi (cazul pr. Radu Popeea din Satulung 
de Sus),
 Citându-l pe economistul Gheorghe Dragoș, înainte de 
Unirea Transilvaniei cu România, activitatea culturală la români 
era inițiată și condusă de preoți și învățători, cu participarea activă 
a tineretului școlar și universitar în timpul vacanțelor.
 Formele sub care s-a desfășurat această activitate au fost:
•  Serbările școlare,
•  Serbări (coruri, spectacole teatrale, dansuri) organizate cu tine-
retul extrașcolar de preoți și învățători,
•  Înainte de primul război mondial, tinerii români din Săcele, 
au organizat o echipă de dansuri populare, care excela cu jocul 
”Călușarilor”,
•  În cadrul Societății Culturale ASTRA se organizau conferințe 
cu caracter istoric, literar și științific, având ca scop, cultuaraliza-
rea maselor.
 După Unire, activitatea culturală a luat aspecte mai 
variate și s-a intensificat, astfel încât, pe lângă manifestările 
menționate mai sus, sunt înființate Casele de Cetire, la inițiativa 
unor tineri însetați de actul cultural: Gh. Dragoș, V. Jinga, G. Mo-
roianu, Ilie Minea si alții.
 Deși erau tineri, membrii fondatori s-au bucurat de spri-
jinul intelectualilor și al întregii populații românești din Săcele. 
Pe lângă fiecare Casă de cetire, a fost înființată câte o bibliotecă 
populară, dotată cu mii de cărți de literatură, cu reviste și ziare, în 
limba română.
 S-au înființat formații corale și ansambluri artistice de

D
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 amatori și s-au organizat serbări (teatru, coruri, baluri), precum și 
cicluri periodice de conferințe. Toate aceste serbări culminau cu 
adunările anuale ale Caselor de Cetire, care, de regulă, se țineau 
vara și se bucurau de participarea unui număr mare de săceleni.
 Astfel, la Adunarea Generală din vara anului 1922, 
Casele de Cetire din Satulung au înființat Clubul Sportiv Izvorul.
Întemeietorii Caselor de Cetire au inițiat și reînvierea costumului 
mocănesc și a tradiționalei Sântilii. Începând cu anul 1933, s-au 
organizat în fiecare iarnă, în câșlegi, câte un bal mocănesc, la care 
participanții veneau în tradiționalele costume mocănești și dansau 
jocurile strămoșești.
 Corurile au luat o amploare deosebită. Spre exemplu, 
Corul casei de Cetire de la biserica Sfinții Arhngheli, un cor mixt 
pe patru voci, s-a bucurat de o reală apreciere. Dintre dirijorii lui 
îi amintim pe: Florin Pană, arh. Mircea Bodianu, Eugen (Genu) 
Șerban, prof. Vasile Stănescu. Și astăzi păstrăm această tradiție a 
corului, după cum bine știm.
 Regretatul profesor Dimitrie Cazacu face o descriere a 
activităților desfășurate în Casele de Cetire în general și la Sf. 
Arhangheli, in special, in ”O carte pentru săcelenii mei”: ”dacă în 
Parohia Sfintei Adormiri din Satulung de sus, tinerii au cunoscut 
pe lângă activitatea culturală și o viguroasă componentă sportivă, 
în parohia Sf. Arhangheli, dominanta a 
fost, în perioada interbelică, reprezentată 
de preocuparea pentru muzica corală 
și teatrul de amatori. Desigur, în ceea 
ce privește muzica corală, și muzica 
în general, cei din Satulung de Jos au 
beneficiat de îndrumarea unui săcelean 
de viță veche, profesorul Florin Pană, 
absolvent al Academiei de Înalte Studii 
Comerciale și Industriale, tânăr cu stu-
dii de vioară din anii copilăriei, talen-
tat și competent dirijor de cor. El a pus 
bazele minunatului cor al Casei de Ce-
tire de la biserica Sf. Arhangheli, care a 
susținut vreme de câteva decenii servi-
ciile religioase de duminică și din zilele 
marilor sărbători. Corul era cunoscut 
și apreciat în toată zona Săcelelor și a 
comunelor limitrofe, adeseori invitat 
fiind să-și aducă contribuția în cadrul 
unor importante ceremonii, dedicate 
aniversărilor și comemorărilor...
 Teatrul de amatori era la Casa 
de Cetire a bisericii Sf. Arhangheli în 
permanență la ordinea zilei. Câteva 
generații l-au practicat cu succes de-
osebit, oferind un orizont de așteptare 
în timpul Sărbătorilor Crăciunului, de 
Bobotează, de Paști sau chiar la începutul sezonului estival 
săcelenilor, care și-au iubit cu fervoare ”actorii”, unii dintre ei 
deosebit de talentați, dar care, din cauza așezării vremurilor, nu 
s-au putut împlini întru minunatul lor har.”
 În cei peste 20 de ani de funcționare a Caselor de Cetire, 
una dintre modalitățile de întreținere, probabil pe lângă cotizațiile 
membrilor, a fost editarea unor cărți poștale ce prezentau edifici-
ile (biserica și casa de cetire), fotografiile fiind făcute de fotogra-
ful Curții Regale din Brașov, Henric Lang, cu o răspândire destul 
de largă. Pe aceste cărți poștale, din care mi-am achiziționat și eu 
două diferite, scrie așa: „Se vând în folosul caselor de cetire din 
Satulung„.
 Ca un scurt istoric al rolului deosebit al Caselor de Ce-
tire, mă voi opri și eu asupra importanței deosebite a celei de la 

biserica Sfinții Arhangheli, clădire din perioada 1799-1828 (anul 
finalizării ei, deși pe o bârnă din pod este specificat anul 1807),

care a fost școală confesională la început, iar apoi ”principalul 
focar de cultură al tineretului săcelean din perioada interbelică..” 
(Liviu Dârjan, ”Publicistica la Săcele”, 2002).
•  De asemenea în perioada interbelică, într-una din aceste încăperi 
a funcționat Banca Poporală. 
•  Casa de cetire a servit ca școală primară până în 1953, fiind 
apoi transformată în dormitoare pentru tinerii de la Întreprinderea 
Metrom Brașov, însă, din punct de vedere gospodăresc, nu a fost 

întreținută sau reparată.
•  În 1948 au fost luate din bibliotecă 
peste 3000 de volume valoroase de 
carte veche, multe dintre ele fiind arse 
în fața Casei de Cetire, iar altora li s-a 
pierdut urma;
•  În 1972 colonelul Matei Verzea a 
înființat un mic muzeu, care s-a deterio-
rat după moarte celui care l-a organizat;
•  După 1989, clădirea a fost retrocedată 
Bisericii, iar în 1994 s-au făcut reparații 
curente de întreținere, o cameră servind 
ca sală de ședințe pentru Consiliul paro-
hial, iar celelalte săli pentru diferitele 
evenimente ale parohiei.
•  Între 2006-2007 din nou s-au făcut 
reparații capitale, de la acoperiș până 
la demisol, iar din 2007 a funcționat în 
jumătatea vestică a clădirii sediul Proto-
popiatului Ortodox Săcele. 
•  Concomitent s-au desfășurat și se 
desfășoară activitățile culturale ale 
parohiei Sfinții Arhangheli: corul 
mixt pe patru voci al bisericii, cer-
cul de pictură al icoanelor pe sticlă, în 
parteneriat cu Liceul Teoretic George 

Moroianu, cursuri de limbi străine și alte 
activități recreative pentru copii: proiecții 

de film, cursuri de chitară, șezători și expoziții;
•  La mansarda clădirii a fost reamenajat muzeul parohiei;
•  Sub același acoperiș își are sediul și Despărțământul Frații Po-
peea al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura română și Cul-
tura poporului român.   
 Cuvintele motto ”un viitor demn îl merită doar cei ce știu 
să-și onoreze trecutul”, sunt cât se poate de potrivite pentru noi 
cei de astăzi, o comunitate în care trăim laolaltă descendenți ai 
vechilor familii de mocani, intelectuali pe care exercitarea pro-
fesiilor ne-a adus aici, muncitori veniți în perioada de înflorire a 
industriei și rămași aici și toți cei ce conviețuim în acest univers 
multicultural și multietnic din urbea noastră.
 Am impresia că astăzi se cultivă sub aparența democrației 
fără limite, noi tipuri de discriminare mult mai subtile (discri-

Casa de Cetire de pe langa bisericaSf. Arhangheli,
în perioada interbelică
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IN MEMORIAM EMIL ALEXANDRESCU

”IZVORUL” RĂMÂNE CU DIN CE ÎN CE MAI PUȚINI
MARTORI AI ÎNCEPUTULUI SĂU

olurile lăsate de plecarea celor care ne-au stat alături, ca 
pilde pentru înfăptuirea lucrurilor mari, sunt din ce in 
ce mai dese. Unul mai curând şi altul mai târziu, suntem 

siliţi a ne despărţi de această viaţă vremelnică, plină de ispite şi 
de frumuseţi înşelătoare.
 S-a stins făclia pământeană ce lumina viaţa prietenului şi 
colaboratorului nostru Milu Alexandrescu în baza unei legi care 
nu iartă. Dumnezeu l-a primit printre aleşii lui ca răsplată pentru 
felul curajos şi plin de demnitate în care a trăit.
 S-a născut într-o familie cu oameni temători de Dum-
nezeu, într-o atmosferă de linişte şi împăcare patriarhală, cu 
părinţi care, muncind cinstit, au reuşit să facă o oarecare avere 
din comerţ. A urmat clasele primare la Satulung, în şcoala pe al 
cărui frontispiciu stă încrustat, de 200 de ani, îndemnul transmis 
de strămoşii noştri mocani: “Luminează-te şi vei fi / Voesce şi 
vei putea!”, după care învăţământul liceal la Braşov şi, la Iaşi, 
învăţământul superior, la Academia Comercială.
 De timpuriu, s-a simţit atras de mişcarea culturală şi 
sportivă din Satulung, înscriindu-se în Asociaţia “Izvorul”, care 
atrăgea majoritatea tinerilor vremii prin idealurile şi scopurilor 
pe care le avea. Entuziast şi ambiţios şi-a manifestat întreaga 
disponibilitate şi deschidere pentru iniţierea şi organizarea de 
acţiuni sportive şi culturale pentru comunitatea din care făcea 
parte. Mai mult, a descoperit spiritul de echipă şi de colaborare 
ca fotbalist în cadrul echipei “Izvorul”, fiind, timp de şapte ani, 
unul dintre componenţii ei de bază. A fost posesorul legitimaţiei 

de fotbalist cu numărul 25400 din 1957 şi alături de coechipierii 
săi a contribuit din plin la scrierea unei frumoase pagini a spor-
tului de performanţă aici, la Săcele. Printre prietenii şi colegii lui 
de echipă s-au numărat: Mitică Clinci, Nae Bratu, Fan Comşa, 
fraţii Gelu, Dadi şi Nuţu Taraş, Dan Zamfir, Nelu Orez, Mitiţă 
Iordache, Emil Petruţ, Gică Jinga, Viorel Şerbănescu. Aşa cum 
povestea deseori după ce s-a lăsat de fotbal, prieteniile închegate 
atunci au durat până la sfârşitul vieţii, concretizate în legăturile 
strânse şi întâlnirile regulate cu cei mai apropiaţi prieteni: Lian 
Şerbu, fraţii Taraş, Dan Zamfir, Fănel Guiu. Oricum, activitatea 
de fotbalist la Izvorul a fost dominată de entuziasmul tinereţii, 
de voia-bună şi plăcerea de a juca fotbal, indiferent de rezultatul 
final.
 Era un îndrăgostit de sport şi mişcare şi, dacă vara acest 
lucru era demonstrat pe terenul de fotbal, iarna schiul era una 
dintre pasiunile sale, fiind nelipsit de la concursurile organizate 
de Izvorul pe pantele abrupte sau de la coborârile de plăcere pe 
Coasta cu Stejari sau cea din spatele Izvorului Bronii.
 Milu Alexandrescu se remarca mai ales prin nobleţe, 
prin farmecul şi demnitatea manifestate în toate împrejurările, 
prin moderaţia şi spiritul de prevedere în relaţiile cu ceilalţi, 
având ceva atrăgător, fermecător în privire, în gesturile măsurate 
şi potrivite tuturor împrejurărilor.
 A fost remarcabil şi în profesia pe care a slujit-o întreaga 
viaţa cu dăruire şi profesionalism, amintirea sa fiind neştearsă 
pentru colegii de muncă.

G

Milu Alexandrescu (al doilea din stânga, pe rândul de jos), alături de alţi 
izvorani, după un concurs de schi. Printre cei din fotografie:

Viorel Şerbănescu, Ghiţă Bucurenciu, Tăvel Taraş, Petrică Ghia

minarea originilor). Suntem ademeniți 
de către unii ”intelectuali rafinați și 
subțiri”, cu globalismul, cu europenis-
mul, cu nevoia de a fi universali, toate 
acestea concurând identitatea noastră, 
ca și când aceasta ar fi o realitate de 
rușine, bună de ignorat, dacă nu chiar 
de ponegrit și desființat. Suntem și 
rămânem autentici atâta timp cât nu 
negăm identiatea noastră. Or, și pe noi 
săcelenii, ne-au plămădit și încă ne 
pregătesc pentru lume, limba română, 
credința strămoșească, respectul pentru 

înaintași, dobândit în familii și în școli 
și permanentul spirit de jertfă izvorât 
din dragostea pentru tot ce-i românesc 
și autentic.
       Actul cultural, pozitiv sau nega-
tiv, este ceea ce noi cultivăm, cu atenție 
însă, pentru că ceea ce cultivăm asta și 
devenim.
    Dacă nu putem iubi și prețui 
înaintașii și toată zestrea ontologică pe 
care ne-au lăsat-o, de vină nu sunt ei, ci 
noi.

Pr. Raul ȘerbanCasa de Cetire de pe lângă biserica Sf. Adormire, astăzi

Alături de prietenii de la “Izvorul”: de la stânga la dreapta - Romi Jinga, Traian
Florea, Ninel Eftimie, Tăvel Taraş, Tică Voinea, Milu Alexandrescu, Petrică Ghia
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 A plecat din viaţa aceasta tăcut, modest, simplu, dar existenţa sa pământeană ne va fi mereu 
pildă de muncă, cinste şi vrednicie moştenite de la strămoşii săi săceleni.
 A trecut pragul vremelniciei, intrând în lăcaşul veşniciei. Purta în suflet tiparul deprinde-
rilor bune şi creştineşti pe care le-a cultivat întreaga viaţă: hărnicia şi priceperea, blândeţea şi 
corectitudinea.
 Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i hărăzească somn lin prietenului nostru Milu Alexan-
drescu, iar sufletul său să-l aşeze acolo unde drepţii se odihnesc.

Ec. Dumitru Voinea

SINTILIA - 2017

SÎNTILIA, SĂRBĂTOAREA DE SUFLET A SĂCELENILOR

a de fiecare dată, în jurul datei de 20 iulie pentru atei 
sau Sfîntul Ilie pentru creștinii ortodocși, săcelenii 
sărbătoresc cu mic cu mare o sărbătoare de suflet: Sîn-

tilia. Obicei străvechi, de la buni și străbuni preluat.
 Anul acesta, 2017, a fost sărbătoare timp de patru zile, 
între 20 și 23 iulie. Programul a fost cunoscut de toți săcelenii 
care au fost interesați. Frumusețea și eficiența a constat în orga-
nizarea deosebită, pe mai multe domenii, pentru tineri și mai puțin 
tineri, pentru amatorii de distracție sau cei cei dornici să păstreze 
tradiția. Și, mai ales, în locații diferite, adică mai aproape de oa-
meni. O idee excelentă pentru cei mai în vîrstă care se deplasează 
mai greu, avînd în vedere că anul acesta Sfîntul Ilie a fost ca-
nicular, ca adevărat stăpîn al focului.Așadar, joi crossși jocuri 
interactive pentru copii în Cernatu, fotbal competițional, vineri 
dezbateri tematice în Piața Unirii din Turcheș și teatru de păpuși 
în cartierul Ștefan cel Mare din Cernatu, sîmbătă și duminică în 
Satulung, cartierul Electroprecizia, pe terenul de rugby, ultimul 
petec de pămînt mai întins din fosta Grădină Domnească, muzică 
ușoară și populară, mici, fasole cu ciolan, bulz, kurtos și bere.
 Am remarca mai întîi ziua de vineri. La umbra unui 
stejar de 99 de ani, plantat de turcheșeni la Marea Unirea din 
1918, s-au rostit alocuțiuni concise și eficiente: d-l primar Vir-
gil Popa, el însuși cu rădăcini de mocan din Turcheș, a punctat 
importanța sărbătorii pentru săceleni, d-l Dumitru Voinea (fost 
primar) tot din Turcheș a reamintit auditorului maialul de pe 
dealul Cusurechi din Turcheș ca un ecou tîrziu al marii sărbători 
interbelice și importanța mocanilor săceleni ca oameni cu dare de 
mînă, P.C. părinte Raul Valer Șerban ne-a adus aminte de credința 
strămoșească neclintită și dăruirea spirituală a mocanilor ctitori a 
7 biserici ordodoxe numai aici în Săcele și altele prin Regat sau 

Dobrogea, d-l CerbuDorel a rememorat personalitatea arhitectu-
lui Dan Median, fiu de mocani săceleni din Satulung, autor al unei 
superbe lucrări de specialitate „Monografia portului săcelean”. 
Punctul culminant a fost momentul folkloric al ansamblului „As-
tra” coordonat de maestrul Gheorghe Debuprin prezentarea unei 
nunți mocănești, așa cum a descris-o monografic inegalabilul 
Victor Tudoran. Costumele populare specifice, jocurile săltărețe 
(chindia, hodoaga, ciobănașul, sîrba și nelipsita horă) au încins 
bine de tot atmosfera oricum supraîncălzită de soarele darnic 
al lui Cuptor. Au urmat și au cîntat, tot în frumoasele costume 
mocănești autentice, familiile săcelene ce alcătuiesc „Zestrea 
săceleană”, ansamblul coordonat de inimosul Fane Lupu. De 
reținut și de învățat neapărat Imnul săcelenilor. Cele două ore alo-
cate momentului s-au încheiat cu plăcinte mocănești pentru toată 
suflarea prezentă în număr mare. Seara, într-un cadru mai restrîns 
la Centrul Multicultural din Cernatu care a primit în sfîrșit toate 
avizele pentru a funcționa la parametri optimi, a fost un moment 
muzical de respiro cu Mircea Vanca, o voce excepțională,  de la 
muzică folk și melodii franțuzești pînă la operă. Degustarea de 
vinuri a fost doar motivul socializării între consilierii locali de la 
toate partidele și alți reprezentați ai unor instituții săcelene.
 Sîmbătă, pe scena impunătoare au urcat mai întîi ti-
nerele talente săcelene: Denis, Ștefan Moraru și Iulia Lupșa, 
apoi invitații: Ion Moroșanu, trupa Coco și alții. Invitatul forte a 
fost cunoscuta și îndrăgita cîntăreață de muzică ușoară Andreea 
Bănică. De la sine înțeles, a electrizat publicul la maxim. La fel ca 
focul de artificii de la final, la ora 22,30.
 Duminică a fost o zi plină și valoroasă, rezervată muzicii 
populare și jocului. S-au perindat mai multe talente în devenire
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Ansamblul Zestrea Săceleană, condus de Ștefan Lupu

Săcelenii au petrecut la Sintile pe locul fostei Grădini Domnești
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sau consacrate. Corina Cojocaru, Iulia Lupșa printre tinerele 
săcelence. Celebra Maria Dragomiroiu a atras în mod firesc multă 
lume în jurul orei 15, urmată de mai multe nume și ansambluri 
din Brașov, Bod, Teliu, Purcăreni și Săcele conform programului. 
Remarcăm formația „Ardelenii” al cărei solist Marius Vrînceanu 
este săcelean (din Baciu) de-al nostru. Ansamblul „Astra” (Gheor-
ghe Debu), „Junii săceleni” (Otilia Ovesia) și „Zestrea săceleană” 
(Ștefan Lupu) sînt săcelenii ce au urcat pe scenă. La final, Benone 
Sinulescu este un nume cu renume ce nu mai trebuie prezentat 

ci doar aplaudat la maxim. La fel ca seria a doua, apoteotică, de 
artificii care au luminat cerul în noapte.
 Prezența foarte numeroasă a publicului, din toate car-
tierele, de la Gîrcini pînă la Baciu, a demonstrat că Sîntilia este 
cea mai importantă sărbătoare a săcelenilor.
 Cinste organizatorilor!

A consemnat Nicolae Munteanu

SINTILIA - 2017

ALOCUȚIUNEA ROSTITĂ DE DOMNUL DUMITRU VOINEA, 
PREȘEDINTE DE ONOARE AL ASOCIAȚIEI ”IZVORUL”,
 LA MANIFESTARILE PRILEJUITE DE SINTILIA - 2017

omnule Primar, cucernici părinţi, onorată asistenţă,

Suntem acum prezenţi în Piaţa Unirii, piaţă singulară în 
Săcele, în care se regăsesc unite marile simboluri ale istoriei noas-
tre: Biserica, păstrătoare a credinţei străbune, Şcoala, formatoarea 
viitorilor cetăţeni, Monumentul cinstirii eroilor patriei, Tricolorul 
naţional, Stejarul, simbol al Marii Uniri şi Poarta mocănească, 
mărturie în timp a tradiţiilor strămoşilor noştri, mocanii săceleni. 
Este locul în care întreaga comunitate se întâlneşte la marile 
sărbători naţionale şi religioase din cursul anului: Boboteaza, În-
vierea Domnului, Ziua Unirii Principatelor, Ziua Marii Uniri şi 
Ziua Eroilor.
 Sărbătorim, astăzi şi aici, Sintilia mocanilor săceleni, de 
ziua Sfântului Ilie, protectorul 
mocanilor şi al oilor acestora. 
Sărbătoarea avea loc în momen-
tul jumătăţii de an şi al verii, al 
bilanţului semestrial, al clipelor 
de odihnă şi petrecere. Astăzi, ne 
gasim în acelaşi moment al ve-
rii şi într-un loc în care trebuie 
să aducem mulţumiri Primăriei 
pentru sistematizarea şi noua 
îmbrăcăminte dată pieţei noas-
tre, o Agora străbună
 Ne amintim cu drag 
de această zi a armoniei 
şi stabilităţii, de Grădina 
Domnească din Satulung şi Cu-
sureichiul din Turcheş, locurile 
sărbătoririi acestei Sintilii în care fremăta cu drag toată suflarea 
noastră săceleană. Ne amintim de străbunii noştri care, prin mun-
ca lor, au asigurat îndestularea familiei, înflorirea obştei satului şi 
îmbogăţirea ţării.
 Oieritul săcelean, pierdut astăzi în negura vremurilor, a 
constituit un factor economic înfloritor datorat creşterii a milioane 
de oi, fiind un mare şi constant furnizor de produse alimentare şi 
de materii prime pentru industria textilă, a pielăriei şi pentru mica 
industrie casnică. A mai fost oieritul o mare sursă de venit pentru 
economii de oi, dar şi pentru bugetul statului prin taxele şi impo-
zitele încasate din acesta.
 Oieritul a fost, însă, o îndeletnicire plină de trudă şi 
primejdii, practicată de oameni cu mare curaj, hotărâţi şi vrednici. 
Erau aceşti oameni pricepuţi în îndeletnicirea lor, dar pricepuţi şi în 
a-şi crea relaţii de prietenie şi colaborare cu oamenii riverani Bor-
cei şi Dunării, cei din Topalu, Feteşti, Făcăeni, Stelnica, Stăncuţa, 
Hârşova, cu cei din Podişul Dobrogei, din Pecineaga, Ciocârlia 

sau Caramurat. Păstorii săceleni au contribuit la dezvoltarea şi 
românizarea Dobrogei, fiind călăuziţi de lege, credinţă, respect şi 
statornicie.
 În munca lor zilnică se găsea grija pentru asigurarea hra-
nei oilor cu păşune şi nutreţuri bune şi îndestulătoare, pentru 
adăpostirea oilor în cele mai bune condiţii, ca şi pentru gestiona-
rea marii lor averi, în permanentă mişcare, sub cerul liber, pe timp 
de primăvară, vară, iarnă, de la munte la mare, prin şes, câmpie, 
baltă ori podiş în acea străveche pendulare a transhumanţei şi cu 
o regularitate astronomică. Aşa au străbătut de-a lungul anilor 
labirintul transhumanţei cu învingerea capcanelor şi a greutăţilor, 
orientându-se mai ales după stelele cerului şi semnele lăsate de 
ei pe traseu: cruci aşezate la răspântii de drumuri, fântâni cu 

roată sau cu cumpănă, ca ochi 
ai pământului, în care se oglin-
dea cerul, fântâni săpate de-a 
lungul drumului, la umbră de 
pomi, locuri amenajate special 
pentru odihnă şi adăpare, biserici 
cu clopotele lor chemătoare la 
rugăciune, şcoli pentru instru-
irea viitorilor cetăţeni. Cu aceste 
borne regăsim şi astăzi traseul 
transhumanţei, de peste 400 de 
kilometri, de la munte la şes, 
prin bălţile Brăilei şi Ialomiţei, 
prin podişul dobrogean, vechi 
simboluri ale fericirii şi vieţii 
pastorale.
 Elogiul mocanilor săceleni 

a fost adus regulat de revistele cu preocupări închinate culturii 
locale, “Plaiuri Săcelene” şi “Astra Dobrogeană”, ca şi de biblio-
tecile judeţene din Braşov şi Constanţa care, în interval de câteva 
luni, în 2016 şi 2017, au organizat dezbateri de referinţă despre 
acest subiect. La cea din 28 aprilie a.c., de la Constanţa, au fost 
invitaţi cercetători istorici, muzeografi şi membri ai asociaţiilor 
“Izvorul” şi Astra din Săcele. Evenimentul cultural s-a încheiat 
cu un frumos program artistic, în care s-au prezentat costume şi 
cântece populare, susţinut de membri ai asociaţiilor “Izvorul” şi 
“Clubul Ardelenilor Constăţeni”, inclusiv cu intonarea imnurilor 
acestora - “Pe unde mă duce valul” şi “Ciobănaş cu trei sute de 
oi”. 
 La întoarcerea spre casă, o surpriză plăcută a constituit-o 
vizitarea oraşului Hârşova, în care se regăsesc şi astăzi semnele 
lăsate de mocanii noştri: biserica ”Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena”, împodobită cu picturi şi vitralii celebre, Muzeul de
Istorie şi Arheologie, amenajat în casa săceleanului Alexe Verzea,
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cimitirul oraşului, în care se află osemintele multor săceleni, prin-
tre care membri ai familiilor Oancea, din Turcheş, şi Papuc, din 
Baciu.

 Onorată asistenţă,
 Am vorbit până acum, cum se cuvine, despre mocanii 
noştri săceleni, despre munca lor, eforturile lor, aşteptările lor, dar 
n-am vorbit despre plăcerile şi bucuriile lor.
 Au fost oameni modeşti, atât ei cât şi soţiile lor, în 
singurătate, ei departe, cu turmele şi visurile lor, ele acasă, cu gri-
jile şi copiii lor. Aşteptau în miez de vară sărbătoarea de Sintilie, 
să se reîntâlnească, să se bucure împreună. Ei ieşiseră victorioşi 
din iarnă, vânduseră mieii, vânduseră lâna şi jumătate din brânză. 
Ele terminaseră de valorificat lâna anului precedent, asiguraseră 
creşterea copiilor cu grija ruşinii faţă de lume şi a fricii de Dum-
nezeu. Copiii lor terminaseră cu bine şcoala, erau respectuoşi, 
cuminţi, sănătoşi şi dornici de muncă. Acum, întâmpinau fru-
moasa şi veche sărbătoare a Sintiliei cu muzică, dans, veselie şi 
bună-dispoziţie, în mijlocul prietenilor şi familiilor lor.
 Scoseseră din lăzile de zestre, din şifoniere şi scrinuri 
hainele de sărbătoare cu care se mîndreau. Pentru ei: cioarecii din 
dimie albă, cămăşile din pânză de in, pălăriile din postav vânăt 

sau negru, chimirele din piele maron, laibărele din dimie albă, 
brâiele mândre din lână fină. Pentru ele: cămăşuţele de simizet, 
pieptarele de mătase de diferite culori şi modele, rochiile strânse 
în talie, şorţurile de mătase legate în spate, brâiele de argint în-
cheiate cu paftale de aur, lănţişoarele şi cruciuliţele de aur, salbele 
bogate cu bănuţi din cel mai fin aur, ştergarele de borangic alb 
ca zăpada, pantofii sau cizmuliţele din piele fină, scurteicile cu 
plimburi de jder sau samur.
 Premergător sărbătorii, tinerii asigurau amenajarea um-
brarelor, pregătirea meselor, aprovizionarea cu mâncare şi băuturi 
dintre cele mai bune (vinuri alese, bere Czel, în sticle sau butoi), 
angajarea formaţiilor de lăutari, pregătiţi cu melodii pentru dan-
suri populare şi moderne, cu cântece de dor şi romanţe duioase. 
Nu lipseau celebrele piese ale folclorului muzical săcelean: Brâul, 
Breaza, Ofticuţa, Alunelul, cântate de renumiţii lăutari ai vremii.
 Erau timpuri bune, timpuri frumoase care au rămas în 
amintirea celor care au auzit de ele sau chiar le-au trăit, timpuri 
pe care nu le mai putem întoarce, dar pe care putem să le reîn-
viem, încet, încet, dând sărbătorilor noastre locale un aer cât mai 
autentic, cât mai apropiat de ceea ce au însemnat ele odinioară.

Ec. Dumitru Voinea

SINTILIA - 2017
LANSAREA ALBUMULUI 

“MONOGRAFIA PORTULUI TRADIŢIONAL MOCĂNESC DIN SĂCELE”

nul dintre momentele importante ale manifestării organizate 
în acest an, în Piaţa Unirii din Turcheş, cu prilejul Sintiliei, 
a fost lansarea lucrării “Monografia portului tradiţional din 

Săcele”, un admirabil album cu fotografii care redau bogăţia portu-
lui strămoşilor noştri. Lucrarea reprezintă o premieră în aria culturală 
săceleană şi este opera regretatului arhitect Dan Median, un constant 
şi împătimit îndrăgostit de tradiţia şi zestrea culturală lăsată moştenire 
de harnicii şi pricepuţii economi de oi săceleni. Autorul a strâns, cu 
migală şi tenacitate, un mare număr de fotografii, reprezentând mocani 
purtând cu mândrie şi eleganţă costumele lor tradiţionale şi a prelucrat 
aceste instantanee folosind mijloace moderne, iar rezultatul acestei 
munci dedicate s-a concretizat într-un album cu o dublă însemnătate: 
una artistică, de excepţie şi una documentară, pentru toţi cei interesaţi 
de cunoaşterea trecutului acestor minunate locuri.
 Albumul a văzut lumina tiparului prin contribuţia Asociaţiei 
“Izvorul”, care a reuşit să acceseze fonduri guvernamentale printr-un 
proiect aprobat de Primăria Săcele. În felul acesta, asociaţia săceleană 
continuă o tradiţie statornicită de câţiva ani, prin care a reuşit să pu-
blice o serie de lucrări referitoare la trecutul şi prezentul acestor lo-
curi, la tradiţiile şi obiceiurile mocanilor săceleni şi se înscrie pe linia 
preocupărilor sale constante de a promova comunitatea săceleană din 
toate punctele de vedere.
 Albumul domnului arhitect Dan Median a fost primit cu bu-
curie de săceleni, în inimile multora dintre aceştia stârnind o vie emoţie 
şi sentimente de nostalgie la vederea unor fotografii care le amintesc 
de părinţi şi rude apropiate sau de figuri cunoscute din copilărie. 
 Vă prezentăm în continuare prefaţa acestui album, ca o 
invitaţie pentru a-l căuta şi a-l răsfoi în clipele de relaxare şi odihnă pe 
care vi le poate înfrumuseţa şi face cu mult mai plăcute.

PORTUL TRADITIONAL MOCĂNESC SĂCELEAN, 
TRADIŢIE ŞI BOGĂŢIE

Aşezat de Dumnezeu într-un loc binecuvântat, în Sud-Estul Ţării 
Bârsei, la contactul între imperii şi la îngemănarea între civilizaţii, 
Săcelele a fost leagănul în care s-a format şi a trăit o comunitate 
specială, ce a reuşit să uimească lumea prin marea sa vitalitate şi prin 

puternica dezvoltare economică şi culturală.
 Comunitatea de mocani săceleni, căci despre ea este vorba, a 
beneficiat de nişte condiţii geografice şi economice care i-au permis să 
se afirme cu putere atât ca o comunitate de oameni prosperi, datorită 
turmelor bogate şi negoţului profitabil cu produsele acestora, cât şi ca 
o comunitate care, în continua sa pendulare geografică, cunoscută sub 
numele de transhumanţă, a asigurat libera circulaţie a ideii conştiinţei 
naţionale şi a limbii între românii de dincolo şi dincoace de munţi, 
devenind totodată element de civilizaţie şi dezvoltare pentru multe 
zone geografice, cum ar fi Dobrogea sau Câmpia Dunării.
 Prin contactul permanent cu românii din Principate, dar şi cu 
civilizaţia marilor capitale europene, unde ajungeau fie cu negoţul lor, 
fie mânaţi de dorinţa de a-şi desăvârşi studiile în marile universităţi 
ale continentului, mocanii săceleni au avut privilegiul de a benefi-
cia de condiţii care le-au permis o dezvoltare spirituală şi culturală 
de cea mai bună calitate. Valorile naţionale şi cele europene au re-
zonat în sufletul lor, îngemănându-se profitabil în creaţiile lor, indife-
rent că vorbim despre lăcaşuri de cult, ridicate în satele săcelene sau 
în numeroase locuri din ţară, despre creaţiile literare, ştiinţifice sau 
lucrările artistice realizate de fiii lor cei mai reprezentativi.
 În acest context, se înscrie, ca un exemplu edificator de speci-
ficitate şi modernitate, portul tradiţional al mocanilor din Săcele, tema 
albumului de fotografie realizat de domnul arh. Dan Median şi de 
Asociaţia “Izvorul” Săcele, lucrare editată de aceasta din urmă cu 
sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Săcele.
 Dacă este să vorbim despre portul tradiţional mocănesc, 
acesta este una dintre componentele de bază ale patrimoniului lăsat 
nouă moştenire de harnicii şi inventivii noştri înaintaşi. Spre deose-
bire de diferitele tipuri de port naţional românesc, atât de variate şi 
de expresive din punct de vedere artistic, portul tradiţional mocănesc 
din Săcele se distinge în primul rând prin specificitatea şi bogăţia lui 
care ne trimit cu gândul, în cazul portului pentru femei, la minunatele 
prinţese bizantine sau la zânele din poveşti, cum mărturisea George 
Moroianu în lucrarea sa “Chipuri din Săcele”.
 Se regăsesc fără greutate în diferitele componente ale costu-
melor femeilor mocance de odinioară mărturii ale bunăstării şi puterii 
materiale ale economilor de oi săceleni. Materiale scumpe ca atlasul
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şi simizetul, sau mătasea fină de diferite culori, firul de aur cu care se 
coseau florile, ca nişte stele, de pe pieptarul hainelor croite pe talie, 
borangicul maramelor, alb ca zăpada şi subţire ca firul de păianjen, 
erau printre preferatele mocancelor săcelene, care nu făceau economie 
atunci când îşi comandau cămăşile, rochiile, scurteicile sau maramele 
cu care se împodobeau în zilele de sărbătoare. Valoarea veştmintelor 
lor era sporită de blănurile scumpe de samur sau de jder, de cele de 
vulpe, de pieile de bursuc sau de miei fumurii care le împodobeau 
hainele scumpe. Aceste minunate straie le erau asortate cu bijuterii 
de aur şi argint, metale preţioase care se regăseau din belşug în brâul 
purtat peste pieptar, în lănţişoarele care aveau la un capăt un bănuţ din 
acelaşi material, în cerceii sau în salbele bogate, purtate în jurul gâtu-
lui, ca semn al rangului şi prosperităţii familiei. Nu lipseau cruciuliţele 
din aur, împodobite cu mărgăritare şi nici şiragurile de perle.
 Sunt imagini ce aparţin parcă altei lumi, dar astăzi avem o-
cazia să admirăm şi noi asemenea minunate costume graţie fotografi-
ilor de familie, adunate cu migală şi pricepere de domnul arhitect Dan 
Median şi publicate de Asociaţia “Izvorul” în prezentul album. Găsim 
aici chipuri de mocance, mai tinere sau mai în vârstă, îmbrăcate în 
rochii strânse pe talie, căzând în falduri 
bogate, din atlas mătăsos şi nu ne trebuie 
decât puţină imaginaţie să ni le închipuim 
în întreaga lor splendoare cromatică şi 
cum strălucea în lumină mătasea bo-
gat colorată: roşie, albastră, galbenă, 
verde. Zărim pieptarul, şi el din mătase 
de diferite culori, având în jurul umer-
ilor o plantică, de asemenea din mătase 
înflorată. Pieptarul se purta peste cămaşa 
de simizet, ale cărei mâneci erau strânse la 
capăt, iar pe cap tânăra se împodobea cu o 
maramă de borangic, ce cobora în falduri 
pe umeri şi pe spate.
 În album pot fi admiraţi şi 
bărbaţi mândri, purtând cu eleganţă 
cămaşa cu guler înalt, vesta şi zăbunul 
din postav negru sau bleumarin, ornate 
cu şnur negru, pantalonii din dimie albă, 
prelucrată cu artă în pivele de la Subobrej, 
din Tărlungeni sau Dârste.
 Interesant de observat este faptul că în fotografiile vechi 
bărbaţii şi feciorii purtau părul ras de jur-împrejur, pe frunte, pe după 
urechi şi pe ceafă. De menţionat, de asemenea, că îmbrăcămintea 
bărbătească era realizată din materiale obţinute în industria casnică 
săceleană, spre deosebire de cea de femeie, care avea la bază mate-
riale cumpărate din boltele din Braşov sau din alte mari oraşe.
 Câteva fotografii, e drept mai puţine, surprind şi portul pen-
tru anotimpuri mai reci: scurteica şi dulama, cojocul şi cojocelul, pen-
tru femei, gheba groasă de culoare vânătă închisă sau cafenie pentru 
bărbaţi sau sarica pentru ciobanii aflaţi cu oile la iernat.
 Un lucru este însă cert. Indiferent din ce perioadă datează 
fotografiile din album, eşti surprins să constaţi mândria şi eleganţa 
cu care bărbaţii şi femeile din Săcele purtau preţioasele lor costume 
tradiţionale. Erau conştienţi de valoarea acestor costume şi acest lucru 
le imprima o atitudine de adevăraţi gentelmani, care impunea respect 
şi atrăgea atenţia. Tocmai această atitudine europeană, îngemănată cu 
păstrarea tradiţiei locale, formează acea plus-valoare cu care se poate 
mândri comunitatea săceleană, aşa cum remarca şi domnul prof. univ. 
Caius Dobrescu la manifestările prilejuite de aniversarea a 650 de ani 
de la prima atestare documentară a localităţii noastre.
 Unul dintre meritele albumului este acelea că reuşeşte să 
surprindă evoluţia portului mocănesc, care a cunoscut în trecerea 
anilor diferite etape, deosebite între ele prin elemente specifice. Putem 
admira fotografii în care se mai regăsesc aspecte din portul de la mi-

jlocul secolului al XIX-lea, când femeile purtau scurteici numite tiv-
ilichii, strâmte pe talie, realizate din material cu câmpul negru sau 
colorat şi flori din mătase. Seamănă foarte mult cu îmbrăcămintea 
domniţelor din frescele bizantine! Mai spre sfârşitul secolului, putem 
admira iile strâmte şi strânse mai jos de cot cu o panglicuţă, poalele 
care arătau ca o fustă şi bogatele salbe din galbeni mari sau din galbe-
ni din cei mici, numiţi icuşari. Majoritatea fotografiilor din album au 
fost realizate însă în primele decade ale secolului al XX-lea şi putem 
surprinde în piesele portului feminin mocănesc şi unele influenţe, atât 
sub presiunea modei cât şi a oamenilor veniţi aici din diferite zone ale 
ţării. Mai erau apoi influenţele oraşului Braşov şi a celorlalte oraşe 
şi târguri munteneşti şi dobrogene în care mocanii aveau afaceri şi 
în care predominau materialele mai colorate, făcute pentru lumea 
cosmopolită a centrelor urbane. 
 Un alt merit al albumului este acela că prezintă fotografii 
vechi, a căror valoare documentară este incontestabilă deoarece con-
stituie o mărturie a faptului că pe aceste meleaguri au trăit oameni 
care au fost depozitarii unui tezaur vestimentar unic, de o frumuseţe 
şi o eleganţă deosebite. Fotografiile cuprinse în album sunt însoţite, 

de asemenea, de texte explicative de-
taliate, astfel încât pot fi identificate cu 
uşurinţă persoanele fotografiate, prilejul 
cu care s-a făcut fotografia, anul realizării 
ei sau, după caz, locul în care s-a făcut. În 
acest fel, albumul capătă şi o semnificaţie 
sentimentală şi documentară sporită, mulţi 
dintre săcelenii care îl studiază putând să 
identifice în el persoane dragi, prieteni 
sau cunoscuţi. Punerea în valoare a foto-
grafiilor vechi este, totodată, şi un mijloc 
de a face cunoscute şi tinerei generaţii de 
astăzi frumuseţea şi bogăţia costumelor 
tradiţionale mocăneşti din zona Săcele şi, 
în acelaşi timp, un mijoc de a da un ex-
emplu de costume autentice pentru cei 
interesaţi să-şi confecţioneze costume cât 
mai apropiate de esenţa celor originale.
     Nu pot încheia această scurtă prezentare 
a minunatului album Monografia portului 

tradiţional mocănesc din Săcele, fără a 
spune câteva cuvinte de recunoştinţă faţă de domnul arhitect Dan Me-
dian, iniţiatorul ideii şi realizatorul materialului fotografic cuprins în 
album. Deşi a pierdut lupta cu boala, domnul arhitect a câştigat lupta 
cu eternitatea, numele său înscriindu-se în cartea de aur a celor care 
au realizat lucruri notabile şi valoroase pentru comunitatea săceleană. 
Este admirabilă hotărârea cu care s-a dedicat unui ideal nobil: acela 
de a răsplăti memoria înaintaşilor săi prin câteva opere deosebit de 
valoroase, pe care numai un profesionist desăvârşit ca el putea să le 
realizeze. Şi mă gândesc aici la cele două volume de artă cuprinzând 
monumente istorice şi de arhitectură săcelene şi la magnifica expoziţie 
de fotografii cu chipuri din Săcele, la contribuţia adusă la realizarea 
unui album anterior dedicat diferitelor aspecte ale vieţii săcelene: 
şcoala, armata, portul, activitatea culturală, familia, obiceiurile ş.a.
 Preocupat de punerea în valoare a bogatei moşteniri spirituale 
lăsate de străbunii noştri, domnul arhitect a întrezărit uriaşul tezaur 
reprezentat de portul tradiţional mocănesc din Săcele şi, din dorinţa 
de a-l readuce în atenţia contemporanilor, s-a angajat cu toată deter-
minarea în adunarea a numeroase fotografii de la familiile săcelene, 
în aranjarea lor tematică şi în prelucrarea lor prin mijloace moderne. 
Astfel a luat naştere acest minunat album care surprinde prin bogăţia 
lui, prin ineditul exponatelor şi prin valoarea sa documentară, motive 
pentru care vă invit din inimă să-l procuraţi şi să vă bucuraţi de el 
alături de cei dragi.

Horia Bârsan
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IONEL TEODOREANU (1897 - 1954) - “LA MASA UMBRELOR”

onel Teodoreanu s-a născut la Iaşi, la 
6 ianuarie 1897, în casa părinţilor săi 
de pe strada Ştefan cel Mare. Era al 

doilea fiu al avocatului Osvald Teodoreanu şi 
al Sofiei Musicescu Teodoreanu, profesoară de 
pian la Conservator. Bunicii săi sunt, dinspre 
tată, Alexandru Teodoreanu (magistrat) şi E-
lencu Teodoreanu, iar dinspre mamă, Gavriil 
Musicescu (director al Conservatorului şi 
conducătorul Corului Mitropoliei) şi Ştefania 
Musicescu. I-a avut ca fraţi pe Alexandru O. 
Teodoreanu (Păstorel) şi Laurenţiu Teodo-
reanu (Puiu), fratele mai mic, mort pe frontul 
francez în 1918.
 Primii doi ani de şcoală primară 
(1904-1906) i-a urmat la şcoala primară 
germană “Pitar-Moş” din Bucureşti, după care 
a revenit la Iaşi. Între 1908 şi 1912 a fost elev 
al Liceului Internat din Iaşi. Clasele superioare 
a V-a şi a VI-a de liceu le continuă la acelaşi liceu, după care se 
transferă la Liceul Naţional, urmând clasele a VII-a şi a VIII-a, 
secţia modernă, pe care le termină în 1916.
 Spre sfârşitul anului 1918, tânărul Ionel Teodoreanu a 
întâlnit-o pe viitoarea sa soţie, Maria Ştefana Lupaşcu, Lily. S-au 
cunoscut la Iaşi, în împrejurările tulburi ale refugiului, prin inter-
mediul fiicelor lui Delavrancea, cu care Lily era rudă apropiată. 
La rândul lor, fiicele lui Delavrancea frecventau aceleaşi medii 
ieşene pe care le frecventa şi familia Teodoreanu, dată fiind, în-
tre altele, şi pasiunea pentru muzică a Cellei Delavrancea, cât şi 
a Sofiei Teodoreanu, mama viitorului scriitor. Apropierea din-
tre cei doi tineri s-a produs pe terenul comun al pasiunii pentru 
literatură, pasiune concretizată atât în setea de lectură, cât şi în 
înclinaţia pentru scris.
 La doi ani după terminarea liceului, Ionel Teodoreanu 
promovează, în trei sesiuni consecutive, toate examenele din cei 
trei ani de studii ai Facultăţii de Drept de la Universitatea din 
Iaşi. În 1920, i se eliberează diploma de licenţiat în drept, în baza 
examenului pe care îl trece cu un succes deosebit. În acelaşi an se 
căsătoreşte cu Ştefana Lupaşcu (scriitoarea Ştefana Velisar Teo-
doreanu), ceremonia având loc în casa familiei Teodoreanu. Un 
an mai târziu, la 3 februarie 1921, s-au născut cei doi fii gemeni, 
Ştefan şi Osvald-Cezar.
 Ionel Teodoreanu a murit la 3 februarie 1954, la vârsta 
de numai 58 de ani, în Bucureşti.
 În ceea ce priveşte activitatea literară, Ionel Teodoreanu 
şi-a făcut debutul în literatură în revista Însemnări literare, în 
1919, cu Jucării pentru Lily. Debutul editorial l-a avut cu volu-
mul de nuvele Uliţa copilăriei (1923). Este legat, ca şi fratele său 
Păstorel, eminent epigramist, de grupul Viaţa Românească, tu-
telat de Garabet Ibrăileanu. Cel care îl descoperă în mediul literar 
ieşean este Demostene Botez, pe care Ionel Teodoreanu îl cunoştea 
încă din anii de liceu. Fiind unul dintre animatorii Însemnărilor 
literare şi deja colaborator al lui Garabet Ibrăileanu, Demostene 
Botez îl prezintă marelui critic pe mai tânărul său prieten. Tenaci-
tatea cu care Ibrăileanu l-a susţinut pe Ionel Teodoreanu, în care 
vedea un membru al grupării de la Viaţa Românească cu drepturi 
egale faţă de ceilalţi, se sprijinea nu atât pe valoarea intrinsecă 
acordată Jucăriilor pentru Lily, cât mai ales pe speranţele mari pe 
care şi le punea în viitorul literar al protejatului său. Speranţele 
criticului n-au fost înşelate şi, încă din primul an al noii apariţii, 
Viaţa Românească începe să aibă în Ionel Teodoreanu pe unul 
dintre colaboratorii ei tot mai activi şi mai de valoare.

 Anii 1920-1923 nu sunt deosebit de 
productivi, însă, începând cu anul 1924, Ionel 
Teodoreanu începe lucrul la trilogia La Me-
deleni, publicând, succesiv, în revista Viaţa 
Românească, până în anul 1928, părţi ale celor 
trei volume ce compun acest roman. Critica a 
subliniat prospeţimea condeiului său în evo-
carea copilăriei şi a adolescenţei exuberante. 
Criticul literar George Călinescu îi ironiza sti-
lul încărcat, uşor baroc, poreclindu-l Metaforel 
şi îi desfiinţează în “Istoria literaturii române 
de la origini şi până în prezent” cele trei ro-
mane ale ciclului La Medeleni. Călinescu 
creează chiar şi un verb pentru a desemna stilul 
lui Teodoreanu - a medeleniza. În ciuda ironi-
ilor lui Călinescu, se poate spune că romanul 
emană viaţă, învăluindu-şi cititorii în voalul 
poeziei sufletului adolescentin.
 La doar 30 de ani, Ionel Teodoreanu era 

deja un nume cunoscut al generaţiei interbelice, un scriitor con-
sacrat, având deja în palmaresul său literar trei volume de largă 
circulaţie, ce-l impun atât în faţa publicului cât şi a criticii, în 
ciuda unor rezerve ale celei din urmă. Trilogia “La medeleni” a 
adus creatorului ei unul dintre cele mai neobişnuite succese, atât 
public, cât şi de librărie, din câte a cunoscut vreodată un scriitor 
român. Apariţia acestui roman este momentul cel mai de seamă 
din ansamblul bibliografiei scriitoriceşti a lui Ionel Teodorea-
nu, de acum încolo el având de purtat această povară a gloriei 
timpurii, aşteptările criticii şi ale publicului fiind tot mai mari. 
În decursul anilor ce au urmat după încheierea ciclului medele-
nist, vitrinele librăriilor vor beneficia de prezenţa permanentă a 
scriitorului ieşean. Numeroasele apariţii ale Medelenilor vor fi 
însoţite de noi şi noi titluri, romane în primul rând, dar şi cărţi de 
amintiri şi memorialistică.
 Împărţindu-şi timpul între baroul avocăţesc (după 
Delavrancea, se pare că Ionel Teodoreanu a fost cel mai de seamă 
avocat-scriitor din câţi au fost în România) şi masa de scris, Ionel 
Teodoreanu va elabora, până prin 1947, aproape în fiecare an câte 
un volum, vizibilă fiind ambiţia sa de a adepăşi tutela exercitată 
de propria sa capodoperă, romanul La medeleni. 
 Puţin cunoscut este faptul că, neîntrerupându-şi activita-
tea de avocat şi scriind în această perioadă două ample romane 
(Fata din Zlataust şi Golia), ambele în câte două volume, între 
1930 şi 1933, Ionel Teodoreanu a deţinut şi postul de decan al 
Teatrului Naţional din Iaşi. Este singura funcţie oficială pe care 
a avut-o de-a lungul vieţii, perioada directoratului său rămânând 
ca un moment distinct, prin calitatea sa ridicată, în istoria teatru-
lui ieşean. Coştiinciozitatea exemplară şi pasiunea nedezminţită, 
dublată de o remarcabilă competenţă, caracterizau în cel mai înalt 
grad persoana tânărului director.
 Tentativele sale de emancipare, convertite în opere de 
distinctă originalitate, sunt primite cu entuziasm de cititori. Prin 
compensaţie faţă de duritatea şi prozaismul vieţii de după primul 
război mondial, anumite categorii de cititori se abandonează 
spiritului tumultuos, vital, dar şi traversat de marile nostalgii ale 
adolescenţei pierdute. Până la plecarea sa definitivă la Bucureşti 
(1938), Ionel Teodoreanu a scris aproape anual câte un roman, u-
nele considerate inconsistente , fiind respinse de critică (Crăciunul 
de la Silvestri, 1934, Secretul Anei Florentin, 1937), altele scrise 
fie sub semnul fericitei inspiraţii lirice (Lorelei, 1935), fie sub 
acela al unor ambiţioase tentative de înnoire (Arca lui Noe, 1936). 
Ionel Teodoreanu este considerat un minunat evocator al vieţii şi

I
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gândirii copiilor şi adolescenţilor, iar Garabet Ibrăileanu îl numea 
pe drept scriitorul unei generaţii.
 Ionel Teodoreanu este şi evocatorul oraşului Iaşi , oraş 
în care s-a născut şi a trăit până în anul 1938. Acţiunea aproape 
a fiecărui roman se desfăşoară în dulcele târg al Ieşilor (aşa cum 
a fost numit de autor) sau acesta este măcar amintit. Deşi unul 
dintre cei mai mari îndrăgostiţi de bătrânul oraş moldav, un para-
doxal antiieşenism se mainifestă încă din perioada Medelenilor, 
pentru ca în romanul Bal mascat fenomenul să capete un caracter 
programatic. Aceste sentimente, dar şi mutarea Vieţii Româneşti 
la Bucureşti, plecarea pe rând a celei mai mari părţi a grupării tot 
aici şi dureroasa moarte a lui Garabet Ibrăileanu, la care se adaugă 
sfârşitul tatălui său, Osvald Teodoreanu, în 1937, vor contribui la 
decizia de a părăsi Iaşiul în favoarea Bucureştiului.
 La Bucureşti îşi continuă atât activitatea literară cât şi pe 
cea de avocat şi, odată cu stabilirea aici, însăşi propria biografie 
ieşeană devine sursă de inspiraţie pentru una dintre direcţiile cele 
mai interesante ale operei lui Ionel Teodoreanu: memorialistica. 
Începutul este făcut de volumul În casa bunicilor (1938), spre a 
fi continuat de Masa umbrelor (1941) şi de Întoarcerea în timp 
(1946). Din perspectiva biografiei artistice nu se poate vorbi de 
o perioadă bucureşteană după cea ieşeană. Este adevărat că unele 
dintre romanele acestor ani, fie în întregul lor (Hai Diridam şi La 
porţile nopţii, 1946, Zdrulă şi Puhă, 1948), fie fragmentar (Tudor 
Ceaur Alcaz, 1940-1942) vădesc o accentuată preocupare de în-

noire tematică, de abordare a tipologiilor şi de creionare a cadru-
lui de loc şi timp, ce trimit direct la resursele oferite de imaginea 
existenţială a capitalei. În ciuda unor vehemente contestaţii ale 
criticii, scriitorul îşi urmează cu aceeaşi fidelitate propriul destin 
artistic, fiind şi acum tot atât de productiv. Notorietatea sa publică 
nu suferă cu nimic, iar consacrarea sa “oficială”, prin introducerea 
în manualele şcolare, în antologii şi culegeri, după cum şi prin tra-
duceri în alte limbi, continuă netulburată. Prieteniile literare mai 
vechi şi mai noi se continuă şi ele, fiind apropiat de Sadoveanu, 
Tudor Arghezi, Al. Philippide, Adrian Maniu, Cezar Petrescu, Ion 
Pillat, Demostene Botez, Perpessicius, Tonitza, etc. Din marele 
număr de romane pe care prozatorul le-a publicat între anii 1939-
1948, singurul care se detaşează prin reala sa valoare este Prăvale 
Baba (1940), acesta împreună cu cele trei cărţi de amintiri şi volu-
mul de poeme postume La porţile nopţii (după romanul cu acelaşi 
nume), încheind în mod fericit traiectoria sinuoasă a creaţiei lui 
Ionel Teodoreanu. 
 Întrebat ce prozatori din generaţia ivită după cel dintâi 
război mondial i-au reţinut atenţia, Liviu Rebreanu îi menţiona 
printre cei dintâi pe Ionel Teodoreanu: “căruia îi transmit salutul 
şi mulţumirea mea pentru toate paginile pe care le-a scris şi pe 
care le-am citit cu atât mai mare plăcere cu cât eu nu le-aş fi putut 
scrie niciodată”

Prof. Florica Lupu

CINSTIRE EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
• Actualitate

a 16 august 2017 s-au împlinit 101 ani de când armata 
română a trecut în Transilvania, şi prin Pasul Bratocea, 
pentru eliberarea Transilvaniei şi împlinirea visului din-

totdeauna al românilor - Unirea cea Mare.
 Acţiunea eliberatoare a armatei române, în 1916, a prile-
juit o primire sărbătorească în toată zona, sprijinul şi colaborar-
ea populaţiei române fiind impresionante. Iată cum zugrăveşte 
„Gazeta de Transil-vania” din 25 august 1916 intrarea trupelor 
române în Săcele: „Marţi dimineaţă, în 16 august, la orele 6, şi-a 
făcut intrarea triumfală armata română în Satulung, comuna cea 
dintâi lângă frontieră. Armata a fost întâmpinată de preoţii Victor 
Popeea şi Zenovie Popovici şi de un numeros public care a acla-
mat cu însufleţire armata română. După o consfătuire cu fruntaşii 
satului, dl. Colonel Carnariu (comandantul gru-pului de acoperire 
Predeluş) a numit primar pe dl. Ioan Popa, iar ca ajutor pe dl. 
Axente Stroie. Duminică, 21 august, s-a oficiat, cu o deosebită 
solemnitate, serviciul divin de către preoţii Victor Popeea şi Ze-
novie Popovici, participând domnul general Razu cu toţi ofiţerii 
regimentului. 
 La sfârşitul serviciului divin, părintele Zenovie Popo-
vici, în cuvinte pline de entuziasm, a arătat 
bucuria ce o simte populaţia Săcelelor, 
văzându-şi visul realizat şi doreşte arma-
tei române izbândă deplină. Ochii multora 
erau plini de lacrimi de bucurie… 
 Un alt moment de înaltă 
însufleţire a fost duminică, pe la orele 
6-7, când a apărut deasupra Săcelelor 
aeroplanul domnului locotenent Peneş, 
născut la Satulung, de unde şi aeroplanul 
se numeşte Satulung…” 
 Acum, la 100 ani de la acest 
moment de răscruce în viaţa comunităţii 
săcelene, urmaşii mocanilor, care 

întâmpinaseră cu entuziasm armata română eliberatoare, au ridi-
cat un monument care să stea mărturie peste ani despre acele clipe 
înălţătoare. În faţa acestui monument s-a desfăşurat și în acest 
an un emoţionant moment festiv la care au participat autorităţile 
publice locale şi judeţene, o formaţiune militară, care a prezentat 
onorul şi un numeros public. Au fost depuse coroane de flori, ca 
prinos al recunoştinţei celor de astăzi pentru jertfa înaintaşilor, şi 
s-au rostit alocuţiuni.
 Iată, în continuare, cuvântarea ţinută de domnul primar 
Virgil Popa:

 Domnule Prefect, domnilor Primari, domnilor 
Comandanți, Preacucernici Părinți, Doamnelor și domnilor,

 Mă bucur că pentru al doilea an consecutiv ne întâlnim 
din nou aici, în Pasul Bratocea, pentru a comemora împreună un 
moment atât de important din viața Armatei Române și a Statului 
Român, și anume intrarea trupelor române în Ardeal, fapt care în 
final avea să consfințească unirea Ardealului cu Regatul Român. 
 Anul trecut, când am comemorat împlinirea a 100 de ani 
de la intrarea României în Primul Război Mondial am reușit să 

marcăm acel moment prin amplasarea 
acestui monument, unde sperăm să ne 
întâlnim în fiecare an în această zi de 16 
august.
 Astăzi, la 101 ani de la acest eveniment 
istoric major, ne aducem din nou aminte 
cât de important a fost acesta și pentru noi, 
pentru săceleni. Datorită așezării localității 
noastre chiar pe granița care despărțea Ar-
dealul de Regat, Săcele a fost prima locali-
tate în care trupele române au intrat după 
trecerea Carpaților, prin acest Pas Brato-
cea.

 Ca orice gest politic în situații de criză,

L

Reprezentanții Asociației Izvorul au 
depus o coroană la monumental de la Bratocea
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rimarul Municipiului Săcele, Virgil Popa, împreună cu 
prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, au tăiat panglica 
care marchează redeschiderea spitalului.

 La eveniment au fost prezenți ministrul Sănătății, Flo-
rian Bodog, ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, 
președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, senatori 
și deputați de Brașov, reprezentanți ai autorităților județene și lo-
cale.
 Spitalul Municipal Săcele va avea 7 specialități pe am-
bulatoriu: medicină internă, cardiologie, chirurghie, obstetrică-
ginecologie, oftalmologie, ORL și pediatrie.
 Spitalul va avea și structură de spitalizare de zi cu 5 pa-
turi la dispoziția medicilor, structură care are toate dotările nece-
sare pentru desfășurarea actului medical.
 Primăria și Consiliul Local Săcele vor asigura, 
împreună cu Casa de 
Sănătate,  bugetul pentru 
funcționare. Investiția 
pentru redeschiderea 
spitalului s-a ridicat până 
la momentul redeschide-
rii la 728.000 de lei, cos-
turi suportate integral de 
Primăria Săcele.
Până la sfârșitul anului 
se va deschide labora-
torul de radiologie, unde 
există deja un contract 
cu un fizician expert și 
cel de analize medicale, 
camera de gardă/UPU 

(care are toate dotările, fiind funcțională, dar deschiderea ei se 
poate face doar în urma discuțiilor cu medicii) și farmacia.
 Tot până la sfârșitul anului, urmează modificarea structu-
rii spitalicești bazată pe adresabilitate și numărul pacienților pe 
primele 3 luni, având ca obiectiv extinderea centrului de diagnos-
tic și tratament cu structura de spitalizare zi, cu respectarea planu-
lui strategic național de sănătate și contractarea cu CNAS pentru 
spitalizarea continuă pentru specialitățile de recuperare medicală 
(neurochirurgicală, cardiorespiratorie, reumatologie, ortopedie).
 Într-o primă etapă spitalul va avea 50 de paturi spitaliza-
re continua: 10 paturi pe medicină internă, 20 pediatrie, 10 boli 
cronice și 10 îngrijiri paliative.
 Spitalul Municipal Săcele a fost inaugurat în anul 1946, 
după extinderea unei clădiri construită în anii 30 pentru a fi 
tabără pentru elevi de profesorul Nicolae Colceag și a fost închis 

în luna aprilie 2011, în 
urma unei decizii con-
troversate a ministrului 
Sănătății din acel timp.
 Spitalul are demi-
sol, parter, două etaje și 
mansardă, cu amprenta 
la sol de 734 mp, o 
suprafață desfășurată de 
2698 mp și o suprafață 
utilă de 2065 mp.

Ciprian Sterpu
Săceleanul.ro

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE ȘI-A REDESCHIS PORȚILE

P

intrarea României în Primul Război 
Mondial, în august 1916, după doi 
de ani de neutralitate, nu a fost deloc 
o hotărâre ușor de luat. Ca de multe 
ori în istoria noastră, și atunci eram 
prinși între două mari puteri, Imperiul 
Austro-Ungar și Imperiul Rus. Am 
intrat în război alături de Antantă, și, 
chiar dacă la început nu a părut cea 
mai bună alegere, finalul războiului 
avea să demonstreze că alegerea 
făcută a fost nu numai corectă, ci și 
oportună prin împlinirea marelui vis a 
generațiilor antebelice: Unirea Tran-
silvaniei cu Patria Mamă. 
 Un vis care a stat ani și ani și în 
mintea, și inima mocanilor săceleni. Oameni care nu cunoșteau 
granița, care umblau cu oile și apoi cu cărăușia în întreg spațiul 
balcanic, mocanii săceleni aveau să fie niște antemergători ai uni-
rii românilor, un liant între Transilvania și Regatul Român. Nu 
întâmplător, mulți dintre fiii acestora, precum frații Lapedatu și 
George Moroianu, au contribuit direct la actul Unirii. 
 Suntem în anul premergător Centenarului Marii Uniri. 
Generații de români au trăit cu acest țel, cu acest ideal național, 
politic, de a fi toți românii între granițele unui singur stat. Înaintașii 
noștri au luptat și au murit pentru acest ideal. Noi suntem datori, 
în primul rând, să nu uităm ceea ce au realizat și să redescope-
rim spiritul de sacrificiu care i-a condus în această luptă. Trăim 

astăzi într-o lume mult mai bună față 
de cea în care au trăit cei care au re-
alizat Marea Unire. Copiii noștri nu 
mai mor în războaie, nu mai mor de 
foame, iar părinții și bunicii noștri pot 
îmbătrâni în liniște. Cu toate acestea, 
ceva parcă am pierdut. Și anume acea 
putere, acea dorință de a fi împreună 
care i-a împins pe înaintașii noștri să 
realizeze Marea Unire. Sper ca această 
apropiere a Centenarului Unirii să ne 
facă să redescoperim puterea de a lu-
cra împreună. Suntem un stat tânăr, 
dar cu o istorie milenară în spate, iar 
acest lucru ne obligă și ne întărește în 

același timp. 
 Ne aflăm astăzi aici, la Pasul Bratocea, pentru a ne re-
aduce aminte o mică parte a acestei istorii și pentru a cinsti me-
moria acestor înaintași ai noștri care au visat și realizat, în final, 
Marea Unire. Ne aflăm aici pentru a cinsti jertfa lor pentru acest 
deziderat al tuturor românilor. Prin acest mic gest al nostru dorim 
să aducem un omagiu și o mulțumire pentru lupta lor și să păstrăm 
vie amintirea acestei jertfe și în inimile generațiilor viitoare. 

 Cinste eroilor români care s-au jertfit pentru Unirea cea 
Mare!

Redacția ”Plaiuri Săcelene”

Garda militară prezintă onorul
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ZILELE CULTURII SĂCELENE

n urmă cu vreo 15 ani a mai fost o tentativă din partea autorităților 
locale de a rezeva cîteva zile pentru cultura săceleană. Lipsa 
unui spațiu adecvat și lipsa unor fonduri alocate sistematic au 

făcut ca buna intenție să sucombe. De data aceasta, în perioada 15-17 sep-
tembrie 2017, în sala de spectacole a noului și modernului Centru Multi-
cultural și Educațional, a fost o pleiadă de manifestări de foarte bună cali-
tate, susținute integral de Primăria orașului nostru, în speță de d-l primar 
personal, și Consiliul local.
 Vineri, 15 septembrie, în cuvîntul oficial de deschidere, d-l pri-
mar Virgil Popa a recunoscut că deschiderea Centrului pentru public „a 
fost un efort susținut”  din partea primăriei, dar pe deplin meritat, și ca atare 
speră ca în fiecare week-end sala să fie 
plină de evenimente și de spectatori. 
Săcelele avea nevoie pentru identitatea 
sa culturală de o investiție de o aseme-
nea anvergură.
 Au urmat momentele artis-
tice. Avînd o carieră de 25 de ani ca 
solistă alături de Ansamblul „Astra”, 
d-na Adriana Ciocan a încîntat publicul 
alături de instrumentiști de valoare.
 Ansamblul nou înființat abia 
în primăvara anului curent de către 
cunoscutul și inimosul Ștefan Lupu, 
„Zestrea săceleană”, a cîntat și dansat 
„Ciobănașul”, dar mai ales „Imnul săcelenilor”, un cîntec reprezentativ ce 
merită mediatizat.
 A urmat „Astra”, coordonat de maestrul coregraf Gheorghe 
Debu, cetățean de onoare al municipiului Săcele. Înființat în 1964, într-o 
pauză nemeritată între 2004 și 2015, a renăscut ca pasărea Pheonix din 
propria cenușă, cu alte generații, dar sub aceeași oblăduire profesionistă. În 
focul dansului, o fetiță a dansat fără un pantofior. Cînd pasiunea și povestea 
Cenușăresei se îmbină, detaliile sînt artistice…
 Iulia Lupșa, elevă în clasa a XII-a la Liceul „George Moroianu”, 
pentru mulți nu mai are nevoie de prezentare, pentru că este o prezență 
constantă și o cîștigătoare a marilor premii naționale de folk din diferite 
localități.
 Cîteva dansuri maghiare în costume ceangăiești și secuiești, 
dovedesc multiculturalitatea și bună înțelegere de sute de ani pe aceste me-
leaguri.
 Celebra formație „Ardelenii” e de origine din Dumbrăvița, dar 
prin vocea lui Marius Vrînceanu e parțial și din Săcele, deci prezența lor nu 
este nici pentru prima și sperăm cu atît mai puțin pentru ultima dată pe la 
noi.
 Punctul culminant al zilei, pentru care sala de peste 300 de locuri 

a fost arhiplină și neîncăpătoare, l-a reprezentat premierea elevilor merituoși 
din școlile săcelene. Pentru prima oară în istoria acestui oraș, autoritățile 
locale sprijină în mod tranșant și motivațional elevii săceleni. Consiliul lo-
cal a aprobat în unanimitate suma de 37.000 lei, adică peste 8000 de euro, 
bani sub formă de premii financiare pentru toți elevii performeri. Premiilor 
de excelență (media 10) în număr de 11 le-au fost alocate cîte 800 de lei 
per elev. La premiul I, 53 de premii, suma de 300 de lei, 54 de premii II 
cu 200 de lei și 61 premii III cu 100 de lei. Nu putem să nu remarcăm că 
Liceul Teoretic „George Moroianu”, cu cei aproximativ 1200 de elevi ai 
săi, a obținut cele mai bune rezultate (7 premii de excelență și 36 premii I). 
Este o altă dovadă clară că elevii săceleni pot obține performanțe acasă la 

ei, nu numai în Brașov. Sîntem convinși 
că promisiunea Primăriei de a susține și 
consolida premierile în viitor va fi un 
imbold pentru toți spre performanță.
 La fel ca echipa de juniori la
fotbal, Precizia Săcele, care a devenit 
vicecampioană națională pentru a doua 
oară. Este un rezultat excepțional, fără 
precedent, nu numai în istoria orașului 
nostru, dar și la nivel de județ, cum 
aprecia d-l viceprimar Sorin Gîdea. Au 
urcat pe scenă în apluazele prelungite 
ale tuturor celor prezenți.
 Este o dovadă că educația și spor-

tul merită a fi încurajate și susținute de către factori decidenți, întrucît rezul-
tatele confirmă valoarea.
 Sîmbătă, 16.09,  a fost recitalul maestrului Horațiu Mălăele. Cu o 
carieră de peste 40 de ani pe scenă, actorul Horațiu Mălăele este un nume 
consacrat ce nu poate fi decît aplaudat și apreciat. A fost o oră de foarte 
bună dispoziție, iar dacă rîsul îngrașă, cum spunea d-l Primar, a meritat să 
luăm un kilogram în plus. În partea a doua, săceleanul nostru Dan Burlac 
în calitate de producător și d-l Horațiu Mălăele în calitate de regizor au 
prezentat filmul „Nunta mută”, un film contemporan de referință, foar-
te bine primit de critica de film din străinătate, de la diverse festivaluri. 
Proiecția filmului a fost de bun augur pentru sala festivă ce poate fi oricînd 
folosită și drept cinematograf.
 Duminică, 17.09., a fost ziua tineretului săcelean prin momentele 
artistice susținute de diverse formații cultural artistice: solista Corina Co-
jocaru, ansamblul „Junii săceleni”, ansamblul „Astra”, elevii de la Școala 
Gimanzială nr. 5 cu trupa Romano Step, trupa Alegria și trupa Star Dance.
Iată că și la Săcele există cultură în formă organizată, susținută de autorități 
într-un cadru adecvat!

A consemnat prof. Nicolae Munteanu

Î

DANSÂND SUB RAZELE LUNII

n perioada 4 – 9 august, 
sub îndrumarea mae-
strului coregraf Gheor-

ghe Debu, ansamblul folcloric 
”Astra” a reprezentat atât comu-
nitatea săceleană cât și țara la fes-
tivalul internațional „Moonlight 
in Rimini”. Festivalul a fost or-
ganizat de asociația „Moonlight 
Events”, cunoscută pentru spec-
tacolele pe care le organizează în 
diferite locuri din Europa, într-un 
cadru nocturn, la lumina lunii.

 „Moonlight in Ri-
mini” a fost un eve-
niment ce a adunat 17 
ansambluri din 11 țări. Într-un 
cadru deosebit, pe plaja din 
Igea Marina, fiecare membru 
participant la acest festival a 
prezentat în fața adunării jocuri 
tradiționale și cântece aparținând 
țării pe care a reprezentat-o. Prin-
tre reprezentanții României s-au 
numărat ansamblul „Crișul Ne-
gru”, ansamblul „Doina Mure-

Î
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âmbătă, 26 August  și duminică, 27 Au-
gust, a avut loc în comuna Ger, departa-
mentul La Manche, Normandia, “La Fête 

des Potiers” - ”Sărbătoarea Olarilor”. 
 Între alți ceramiști invitati s-a aflat și cera-
mistul brașovean Ioan Craioveanu, participant și la 
”Foire à l’andouille” - 2015, când România a fost 
invitatul de onoare al renumitului Târg din Vire.
 Sâmbătă seara a fost organizată seara focu-
lui iar duminică  s-a desfășurat Târgul de ceramică.
 Dl. Craioveanu a animat propriul stand, 
împărtășindu-și arta.
 Participarea ceramistului brașovean a fost 
asigurată de Comitetul de Înfrățire Vire-Săcele, care 
a plătit o parte din costurile aferente în colaborare cu Muzeul de-

partamental al ceramicii normande. 
 Cu această ocazie, a fost amenajat și un stand al 
Comitetului de Înfrățire Vire-Săcele, în cadrul căruia 
au fost prezentate aspecte ale activității Asociațiilor 
de Înfrățire din Vire și Săcele și au fost oferite spre 
cumpărare produse specific românești.
 Seara de sâmbătă a fost animată de către Alain 
Revet (chitară și voce) și Dimitri Renault (harmonică) 
de la Asociația TRAC (cea care organizează și Schim-
bul Teatral Licean, din 1993 până în prezent).
 Traducerea din română în franceză precum și 
explicațiile aferente au fost asigurate de Daniel Cân-
dea.

Corespondență de la Daniel Cândea - Vire
Foto:DanielCândea

PROMOVARE A ROMÂNIEI LA TÂRGUL OLARILOR
DIN GER, NORMANDIA

S

șului” și, nu în ultimul rând, ansam-
blul folcloric „Astra” din Săcele. 
 Participarea la acest festival 
internațional a reprezentat un enorm 
pas în evoluția ansamblului nostru, 
dar și pentru comunitatea săceleană, 
aceasta fiind reprezentată cu mândrie 
de către o echipa bine organizată de 
tineri artiști.
 Deschiderea festivalului a 
fost marcată de o defilare pe faleză, 
moment în care participanții și-au eta-
lat porturile naționale. Impresionați 
de diversitatea vestimentațiilor cât și 
de spectacolul de culori pe care costu-
mele le-au oferit, trecătorii au încreme-
nit pe străzi și, încercând să descifreze numele țării fiecarui grup, 
au aplaudat cu entuziasm minunatul spectacol oferit de paradă.
 Ajunși în fața scenei, privind impresionanta adunare 
ce urma să ne fie auditoriu, emoțiile au început să fie din ce în 
ce mai mari, și au persistat până la deschiderea festivalului. În 
prima seară a spectacolului, România a fost țara privilegiată ce 
a spart gheața prin momentul artistic al ansamblului „Crișul Ne-
gru”, urmând ca, în închiderea festivalului, ansamblul „Astra” 
din Săcele să stârneasca ropote de aplauze cu un superb dans din 
zona Făgărașului.
 În cea de-a II-a zi a spectacolului, ansamblul nostru a 
reprezentat surpriza festivalului, prezentând pentru prima dată
 pe scena acestui eveniment un obicei de muncă („Plugarul”),

moment apreciat ca fiind foarte origi-
nal și surprinzător. După o pauză 
de câteva momente, am revenit pe 
scenă, prezentând un dans din zona 
Someșului. Dincolo de minutele în-
tregi de aplauze oferite de auditoriu, 
marea noastră surpriză a reprezentat-o 
faptul că o parte din coregrafii celor-
lalte ansambluri participante la festi-
val, ne-au așteptat lângă scenă pentru 
a ne felicita și pentru a ne propune 
colaborări. 
 Pe perioada șederii noastre 
la Rimini, organizatorii festivalului 
au conceput un program ce cuprinde 

atât vizitarea împrejurimilor (statul San 
Marino) cât și timp de relaxare pe litoralul adriatic.
 În drumul nostru spre casă, șoaptele mării încă mai 
răsunau în gândurile fiecăruia, amintind de serile în care întregul 
litoral s-a oprit pentru cateva momente să admire spectacolul de 
sunet, joc și culoare. 
 Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea 
acestei deplasări, printre care amintim Primaria și Consiliul Lo-
cal al municipiului Săcele, dar și membrilor ansamblului folcloric 
„Astra”, coordonatoarei Daniela Cimpoaie, maestrului coregraf 
Gheorghe Debu și tuturor celor fără de care acest grup nu ar putea 
exista.

Ștefan-Radu Moraru



1 Agache Adrian
2 Aldea Georgeta
3 Alexandrescu Diana
4 Alexandrescu Milu
5 Arion Mircea
6 Balan Eugen
7 Balan Nicolae
8 Banciu Neculai
9 Bandi Şeitan Maria

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

61 Colţ Radu
62 Coman Enescu Șerban
63 Comşa Eugen
64 Copos George
65 Corfariu Iunian Onoriu
66 Cornea Ioan
67 Cosma Maria Teodosia
68 Costache Ionuț
69 Cozma Corneliu
70 Crăcană Petru
71 Crăciun Gentiana
72 Crăciunescu Dana
73 Crișan Gheorghe
74 Cserei Gabi
75 Damian Alexandru
76 Dan Liviu
77 Daneş Dumitru
78 Diaconescu Adrian
79 Dîrjan Liviu
80 Dopovecz Iuliu
81 Dragomir Dănuţ
82 Drăghici Valentin
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 Iancu Eugenia
103 Ionescu Ghe. Nae
104 Iordache Dumitru
105 Iordache Mihaela
106 Ivan Daniel
107 Ivan Gabriela
108 Jerău Gheorghe
109 Jinga Romulus
110 Jinga Victor
111 Lăzărescu Elena
112 Leb Mircea
113 Leucuţa Cristina
114 Leşescu Mihai
115 Lipan Florin
116 Luca Teodor
117 Lukaci Mihai
118 Lungu Constantin
119 Lupu Florica
120 Lupu Nicolae

121 Lupu Ștefan
122 Manciulea Laurentiu
123 Manea Vasile - SUA
124 Măinescu George - SUA
125 Măţărea Ovidiu
126 Median Susana
127 Median Ghia Maria
128 Median Valeriu
129 Mihaiu Aura
130 Mihalache Ștefan
131 Miklos Levente
132 Mircioiu Lucian
133 Mircioiu Sebastian
134 Mitrea Mihai Iustin
135 Mocanu Elena
136 Modest Zamfir
137 Moldovan Ghia Roxana
138 Moldovan Vasile
139 Moraru Adrian
140 Moraru Florin
141 Moraru Ștefan
142 Moroianu Cantor Emilia
143 Mot Teodor
144 Munteanu Dan
145 Munteanu Gheorghe
146 Munteanu Gheorghe 
147 Munteanu Gigi
148 Munteanu Livia
149 Munteanu Vasile
150 Mureșan Dan
151 Nagy Gabor
152 Nechifor Septimiu
153 Necula Dan
154 Nicolaescu Marinel
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 Pelin Matei Alina
166 Penciu Aurel
167 Peter Sara
168 Petrea Ştefan
169 Piscoci Romică
170 Poenaru Lautenţiu
171 Poenaru Ovidiu
172 Poenaru Roxana
173 Pop Georgeta
174 Pop Olga
175 Popa Florin
176 Popa Ștefan
177 Popa Virgil
178 Primăvăruş Elena
179 Purcăroiu Nicolae
180 Pușcaș Emil

181 Radu Gheorghe
182 Rîşnoveanu Marius
183 Rîşnoveanu Ştefan
184 Robu Adrian
185 Roșculeț Claudiu
186 Sabo Viorica
187 Sarafie Ion
188 Sălăgeanu Lucian
189 Sârbu Corneliu
190 Sburlan Mircea
191 Sîrbu Adriana
192 Slăbilă Gheorghe
193 Souca Georgeta
194 Stanciu Vasile
195 Stirliciu Mihaela
196 Stoea Gheorghe
197 Stoian Emilia
198 Stoica Stelian
199 Stroe Aurora
200 Stroe Cornelius
201 Şerban Eugen
202 Şerban Ioana
203 Șerban Nicolae
204 Şerban Raul
205 Ştefănescu Constantin
206 Tagarici Laurenţiu
207 Taraş Ioan
208 Taraş Mircea
209 Taraş Lucia
210 Taraş Răzvan
211 Taraş Emil
212 Tataru Emilia
213 Tănase Ionuț
214 Teacă Dorin
215 Teleanu Mihail
216 Teşileanu Costin
217 Teșileanu Ghia Eugenia
218 Ticu Gheorghe
219 Tiru Cristina
220 Tocitu Viorel
221 Tudose Alina
222 Țăruș Nicolae Remus
223 Țeposu Iulia
224 Ursu Maria
225 Ursuţ Gabriel
226 Vlad E. Adriana
227 Vlad Adriana
228 Voicescu Nicoleta
229 Voinea Dumitru
230 Voinea Emilian
231 Voineag Ioan
232 Vrabie Cristina
233 Vrabie Ioan
234 Vrabie Decebal
235 Zamfir Bogdan
236 Zamfir Dan
237 Zangor Lucian
238 Zangor Traian

239 Zavarache Constantin

240 Zbarcea Maria
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sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Liceului Tehnologic „Victor Jinga”.
http://www.izvorulsacele.ro/

REDACŢIA

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Inginer BÎRSAN HORIA
Profesor CERBU DOREL
Profesor COLŢ RADU
Jurnalist IACOB MĂDĂLIN
Prof.univ.dr. VLAD IOAN
Inginer ZAMFIR DAN
Tehnoredactor ROŞCA SILVIU
ISSN 1223 - 9151
ISSN-L 1223 - 9151

GRUP DE MEMBRI AI IZVORULUI DUPĂ
COMEMORAREA LUI GHEORGHE DRAGOȘ, ÎN 2017


