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FRAŢII LAPEDATU  – 
ARTIZANI AI ROMÂNIEI MODERNE ÎN GENERAŢIA MARII UNIRI ( I )

Conferință prezentată la Paris, La Maison Roumaine, 8 octombrie 2016
(Ediția a III-a)

Dr. Andreas Wild, Vicepreședinte al Fundației Lapedatu

Frații Lapedatu

Gemenii Lapedatu, români ortodocși născuți în 
Transilvania, în 1876, își petrec copilăria, adolescența 
și anii de școală în timpul dualismului austro-ungar.
 Ei sunt fizic identici, practic imposibil de de-
osebit unul de altul, fiind adeseori confundați. Se 
îmbracă la fel, își lasă mustăți de aceeași formă, la 
aceeași vârstă, poartă ochelari identici. Ca student, Al-
exandru este oprit pe stradă la București de Constantin 
Sporea, fost coleg de liceu al fratelui său, care nu poate 
crede că nu este Ion; Sporea îl supune unui examen 
sever de limba latină pe care Ion nu l-ar fi putut trece 
deoarece în școala lui de la Brașov latina nu era în 
programă. La serbarea ASTRA, Onisifor Ghibu, coleg 
și amic al lui Ion, crede că îl vede la masă cu Iorga, se 
miră cât de rece și distant i se adresează și conclude că 
este din cauza proximității unei celebrități; dar, ieșind 
din cameră, are surpriza să-l întâlnească pe Ion pe cu-
loar, care clarifică situația, explicându-i că Iorga este 
acompaniat de Alexandru. Chiar și serviciile secrete îi 
confundă. Ion este convocat la Budapesta, pe 1 mai 
1918, de către ministrul de interne Sandor Janos și este 
întrebat de opinia lui despre jurnalul iredentist român 

„Ardealul”; Ion nu cunoaște jurnalul și nu înțelege 
sensul interogatoriului. Mai târziu află că ministrul îl 
protejase în fața cererii serviciilor secrete maghiare 
de a-l aresta și inculpa pentru o contribuție de 500 de 
coroane facută acestui jurnal; evident, donația fusese 
făcută de Alexandru, care trăia pe atunci la București. 
Agenții Ministerului Securității Statului al regimului 
comunist raportează în scris, pe 30 mai 1953: „Lape-
datu Ion a fost profesor universitar până în 1938, când 
a fost numit Ministrul Cultelor, apoi a fost administra-
tor al Băncii Naționale…” – un remarcabil amestec al 
datelor biografice ale celor doi frați. 
 Frații Lapedatu își petrec tinerețea în două 
țări diferite: Alexandru în Regatul României, Ion 
în Austro-Ungaria. Dar evoluțiile lor sunt conver-
gente: amândoi sunt militanți activi pentru realizarea 
aspirațiilor naționale ale românilor din Transilvania în 
condițiile istorice create de primul război mondial. Ei 
înțeleg în profunzime complexitatea problemei puse 
de coexistența mai multor culturi în același spațiu și 
recunosc evidența faptului că nicio structură bazată pe 
dominanța unui grup asupra altuia nu poate fi durabilă. 
Ei și colegii lor de generație vor trebui să găsească un 
răspuns pentru această provocare. 

1.

 Andreas Anton Wild, este inginer, absolvent al Institutului Politehnic din București și doctor inginer al
Institutului de Fizică Atomică, IFA de la Măgurele. 
 Și-a început cariera profesională la „Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductoare Băneasa” - IPRS 
Băneasa, în 1974, imediat după terminarea facultății, unde a lucrat timp de 7 ani; în paralel, a fost și asistent asociat 
la Institutul Politehnic din București, astăzi Universitatea Politehnică.  
 După emigrarea în Germania în 1981, a lucrat la Sectorul de Produse Semiconductoare al companiei Mo-
torola; a condus laboratoare de proiectare, apoi de cercetare-dezvoltare în Europa, Statele Unite și America Latină 
(Mexic, Brazilia, Chile), fiind invitat să țină prelegeri la Arizona State University, Institutul Politehnic din București 
și la Universitatea „Transilvania” din Brașov. 
 Între altele, a fost președintele Consiliului Industrial al Centrului de Electronică de Joasă Putere înființat 
de Fundația Națională pentru Știință, NSF din Statele Unite, la Universitățile din Tucson și Phoenix în Arizona și, timp de cinci ani, 
membru al comitetului care acordă premiul pentru miniaturizare al Institutului de Inginerie Electrică și Electronică, cea mai importanta 
asociaţie profesională internaţională din domeniu, IEEE.  La întoarcerea din S.U.A., în anul 2001, a fost numit director de cercetare în 
Europa pentru Motorola, apoi pentru ”fiica” ei, Freescale Semiconductor, conducând laboratoarele din Germania și Franța și contri-
buind la înființarea centrului de software Motorola de la București. 
 Andreas Wild este autor a 36 de patente și a peste 75 de articole de specialitate. În prezent este consultant în nanoelectronică 
și sisteme integrate. Este căsătorit cu doamna Ioana Alexandra Wild, fiica lui Pica Lapedatu şi nepoata lui Ion Lapedatu. Doamna  
Ioana Alexandra Wild este preşedintele Fundaţiei Lapedatu, iar domnul Andreas Wild este vicepreşedintele acestei fundaţii.

 Rezumat. Frații Alexandru și Ion Lapedatu sunt exemplari pentru generația zisă a „Marii Uniri” a României de după primul 
război mondial. Trăgându-se dintr-o familie cu rădăcini în mediul rural din Transilvania, s-au ridicat grație studiilor și s-au impus în 
viața politică și socială a națiunii, aducând contribuții semnificative în cultură  (Alexandru) și în economie (Ion) pentru edificarea unui 
Stat modern care ajunge la apogeu în pragul celui de-al doilea război mondial. Cei doi frați asistă la creșterea dominantă a fascismului, 
apoi la preluarea puterii de către comunism, terminându-și viețile în condiții tragice, în culmea disperării. Astăzi, istoria lor găsește 
o rezonanță din ce în ce mai mare pentru că soluțiile înțelepte pe care le-au dat problemelor complexe din vremea lor, acțiunile lor 
hotărâte și chiar traiectoria vieților lor reprezintă o referință și o sursă de inspirație în adresarea provocărilor cu care se confruntă 
lumea contemporană.



4

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

 2. Originile, evoluția

 2.1 Tatăl: Ioan Al. Lapedatu
 Familia Lapedatu este originară din sudul Transil-
vaniei, din satul Glâmboaca de 
lîngă Sibiu. Fotografiile de epocă 
îi arată pe membrii familiei în 
costume tradiționale, complet 
integrați în mediul rural. 
 Alexa, bunicul celor 
doi frați, știa citi atât caracterele 
chirilice cât și cele latine și deve-
nise „jude” în sat. Tatăl lor, Ioan 
Al. Lapedatu, urmează gimnaziul 
catolic din Sibiu în condiții foar-
te modeste, primind o dată pe 
săptămână mâncare trimisă de 
acasă. Elev eminent, este unul 
dintre primii tineri români care, 
după bacalaureat, primesc o bursă de studii la Paris acordată 
de societatea „Transilvania”. 
 Înființată în 1867, anul compromisului austro-un-
gar, de studenții ardeleni de la Universitatea din București, 
această societate este o reacție la șocul provocat de pierderea 
autonomiei Transilvaniei la instaurarea regimului dualist. Ea 
este și o expresie a elanului național declanșat de promulgarea 
Constituției din 1 iulie 1866 de noul monarh al Principatelor 
Unite, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen: este un act su-
veran care ignoră atât suzeranitatea otomană cât și existența 
celor șapte puteri garante, prefigurând astfel independența 
României care se va realiza pe deplin unsprezece ani mai 
târziu. „Transilvania” primește donații din partea consiliilor 
municipale și județene din Regatul României și donații parti-
culare pentru a sprijini formarea unei intelectualități românești 
în Ardeal, afirmând astfel idealul unității naționale1.
 La Paris, Ioan Al. Lapedatu se înscrie la Collège 
Sainte-Barbe, apoi la Collège de France și în final își începe 
studiile la Sorbona, pe care însă nu le poate termina din cauza 
sosirii armatei prusace care provoacă suspendarea cursurilor. 
În aceste condiții, pleacă la Bruxelles, unde obține titlul de 
doctor în filosofie și litere cu mare 
distincție (avec grande distinc-
tion) în iunie 1871, apoi revine 
în Ardeal, devenind profesor la 
Colegiul Mare Ortodox Român 
din Brașov (astăzi, Colegiul 
Național „Andrei Șaguna”). În 
același timp, se afirmă ca jurnalist 
și publică opere literare în limba 
română. Prima sa soție suferă de 
tuberculoză și se stinge scurt timp 
după căsătorie. A doua soție este o 
tânără fată din familia Țârca (sau 
Circa, în ortografia austriacă), o 
familie numeroasă, cu cîțiva mem-
bri avuți și cunoscuți, din Cernatul 
Săcelelor de lângă Brașov. Aici se 
nasc, pe 14 septembrie 1876, gemenii Ion și Alexandru, într-o 
casă țărănească tipică, în care astăzi funcționează o grădiniță. 
 
 2.2 Copilăria și adolescența
 Din nefericire, tatăl lor a contractat tuberculoza și 
moare în 1878, lăsând o văduvă de 18 ani cu doi fii gemeni 

de un an și jumătate și fără nici o resursă materială. Munici-
palitatea Brașov îi acordă văduvei un mic ajutor social, pentru 
că soțul nu atinsese zece ani de profesorat necesari pentru o 
pensie. Membri ai familiei din Glâmboaca și Săcele îi ajută 

cum pot. Ei vor avea o copilărie 
dificilă ca și tatăl lor.
 Cei doi frați încep co-
legiul la Iași, unde mama lor 
se recăsătorise, dar a doua ei 
căsătorie este nefericită și se 
termină cu un divorț. Mama nu 
are mijloacele materiale nece-
sare pentru a-i ține la Iași: copiii 
traversează aventuros frontiera 
și se întorc la Săcele, la bunica 
lor din partea mamei. Se înscriu 
amândoi la liceul din Brașov, la 
care tatăl lor fusese profesor, dar 
Alexandru nu suportă despărțirea 

și revine la Iași. Ion trece print-o criză, se duce și el la Iași, 
se convinge că într-adevăr mama nu are din ce să-i întrețină 
pe amândoi și se reîntoarce la Săcele. Sunt timpuri dificile; 
amândoi repetă clase din cauza crizei familiale. Din fericire, 
școala este gratuită, dar amândoi trebuie să dea meditații sau 
să lucreze ca pedagog pentru a avea din ce trăi. Amândoi sunt 
liceeni în timpul procesului memorandiștilor și participă la 
mișcările de solidaritate cu condamnații și la protestele contra 
opresiunii. În ciuda dificultăților materiale, amândoi reușesc 
să-și ia bacalaureatul.
 Alexandru trece bacalaureatul la Iași cu note me-
diocre, încearcă doi ani să studieze medicina la București, 
dar trebuie să renunțe pentru că studiul nu îi lasă timp să-și 
câștige pâinea. El intră însă în contact cu Comitetul Național 
al Studenților, cu societatea „Transilvania” și mai ales cu 
„Liga pentru unitatea culturală a românilor” (pe scurt, „Liga 
culturală”). În acest context își descoperă vocația pentru is-
torie și se înscrie la Universitatea din București. În 1903, 
își termină studiile și este angajat la Secția de manuscrise a 
Academiei Române, iar în 1904 este numit și la Comisia mo-
numentelor istorice. În plus, are o poziție de profesor suplinitor 

la Colegiul „Sfântul Sava”. Pentru 
prima dată în viață, veniturile îi 
acoperă necesitățile.
 Ion, la rândul său, își 
revine din crizele adolescentine, 
trece bacalaureatul ca primul din 
promoție și obține două burse, una 
de la societatea „Transilvania”, 
cealaltă de la Fundația Gojdu, 
ceea ce îi permite să studieze în 
condiții mai curând confortabile 
științele economice la Universi-
tatea din Budapesta. Ion este ales 
președinte al Societății “Petru 
Maior” a studenților români din 
Budapesta și participă direct la 
înființarea revistei „Luceafărul”, 

a cărei redacție include viitoare personalități importante ale 
vieții culturale și politice din România; după terminarea stu-
diilor, el va rămâne pentru mulți ani membru al comitetului 
de redacție. Ion își obține diploma în 1904 și revine la Brașov, 
unde ocupă poziția de al doilea secretar la „ASTRA”. Însă 
capacitățile sale sunt recunoscute rapid și, în 1905, este anga-
jat ca director al Băncii „Ardeleana” din Orăștie.

Casa natală din Cernatu, comuna Săcele, lângă Brașov

Familia Lapedatu la Glâmboaca

1  http://www.dacoromania-alba.ro/nr51/societatea_transilvaniei.htm
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 Amândoi frații ajung practic simultan, unul la 
București, celălalt în Transilvania, în pozițiile care vor consti-
tui baza activității lor viitoare: istoria, în principal în mediul 
academic, pentru Alexandru, respectiv finanțele, mai ales în 
domeniul bancar, pentru Ion.

 3. Înainte de Marea Unire

 3.1 Alexandru: Comisia și buletinul monumente-
lor istorice
 Ca student, Alexandru își găsește o a doua familie în 
„Liga culturală”. Este fotografiat cu colegii și prietenii săi: 
fotografie extraordinară, pentru că toți vor deveni personalități 
marcante ale vieții culturale a țării. 

  Alexandru are o relație strânsă cu Nicolae Iorga, 
care, cu cinci ani mai în vârstă, îi este profesor la Universitate 
și devine mentorul său.
 Funcția sa, dar și înclinațiile sale firești îl fac pe A-
lexandru să se preocupe din ce în ce mai mult de protejarea 
patrimoniului cultural românesc, devenind un adevărat spe-
cialist și promotor al restaurării monumentelor istorice. El 
susține metoda riguros științifică în polemica suscitată de 
reconstrucția „romantică” a mai multor monumente, executată 
sub direcția lui André Lecomte de Nouÿ. Numit secretar al 
Comisiei monumentelor istorice, Alexandru inițiază, în ianua-
rie 1908, Buletinul trimestrial care va cunoaște 126 numere, 
încetându-și apariția numai în decembrie 1945. Chiar și astăzi, 
Buletinul comisiei monumentelor istorice este referința cea 
mai completă a patrimoniului arhitectural al României. Con-
servarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric și cultu-
ral român va deveni o piatră unghiulară a acțiunii sale poli-
tice, relevându-și profunda semnificație după Marea Unire.
 Ocupat de cercetarea manuscriselor vechi și a 
monumentelor istorice, Alexandru neglijează examenul de 
licență, dar recuperează în mod strălucit întârzierea în 1910, 
obținându-și diploma cu calificativul „magna cum  laude”.
 În această perioadă aproape că este implicat de Iorga 
într-un duel. Într-o zi, preumblându-se împreună, ajung în 
fața Universității, unde Iorga se scuză pentru câteva minute 
și urcă în cancelarie. După vreun sfert de oră revine agitat 
și cu paltonul plin de praf și îi spune lui Alexandru: „Știi că 
m-am bătut cu Dragomirescu?” „Cum?” „Eram în cancelarie, 
vorbind cu un grup de profesori. Dragomirescu, care era în 
altă parte şi asculta ceea ce spuneam, a exclamat deodată la 

adresa mea: « hodoronc, tronc! ». Furios, m-am repezit la el 
şi l-am lovit cu bastonul în cap. El a ripostat, aşa că ne-am 
încăierat până ce am ajuns să ne tăvălim pe jos. Intervenind 
cei de faţă, ne-au despărţit… Ce zici, trebuie să-l provoc?” 
„Nu ştiu, Domnule Iorga, nu mă pricep în astfel de chestiuni”, 
răspunde Alexandru. „Hai la Callimachi2, să-l întrebăm”. Ca-
llimachi este la cină, dar Iorga insistă să-l vadă și îi relatează 
incidentul, întrebându-l dacă e cazul să provoace. Callimachi 
decide: „Nu, întrucât Dumneata l-ai lovit întâi, el trebuie să 
te provoace”. „Da, dar l-am lovit cu bastonul nu cu palma”, 
observă N. Iorga. La aceasta, prințul răspunde: „Era mai 
cavaleresc, fireşte, să-l fi pălmuit, dar, dat fiind c-ai avut a 
face cu un rinocer3, ajunge şi bastonul”.
 În 1910, Alexandru devine membru corespondent al 
Academiei Române în aceeași ședință în care Nicolae Iorga 
este ales membru plin. Alexandru va deveni membru plin al 
Academiei Române în 1919. 

 3.2 Ion: ASTRA
 În această perioadă, Ion are o evoluție remarcabilă. 
El își demonstrează valoarea ca secretar secund la ASTRA 
prin activitatea sa în cadrul Comisiei însărcinate cu organiza-
rea festivităților prilejuite de deschiderea muzeului Asociației, 
la Sibiu, în 19-28 august 1905. Participă 1327 expozanți care 
aduc peste 9000 de obiecte, formând baza viitoarelor colecții. 
Sunt 6500 de vizitatori plătitori, plus elevii cu acces gratuit 
și invitații de onoare, sosind de peste tot, din Bucovina, din 
Banat, dar și din Regat - între aceștia Alexandru Lapedatu și 
Nicolae Iorga; Ministerul Cultelor și al Instrucțiunii Publice 
de la Budapesta trimite un reprezentant; vin primarul Sibi-
ului, directorul Muzeului etnografic din Budapesta, membri 
ai Asociației etnografice a sașilor din Transilvania, etc.
 Frații Lapedatu au din nou ocazia să se întâlnească 
în cadru oficial cu ocazia Adunării dedicate semicentenarului 
ASTRA, din 1911, de la Blaj. Prefectul (főispán) participă cu 
entuziasm ca reprezentant al guvernului: este un ungur simpa-
tizat de toată lumea, care vorbește curent româna „populară”. 
Vin la Blaj numeroase personalități culturale de ambele părți 
ale Carpaților: actorii Aristiţa Romanescu, Agatha Bârsescu și 
Petre Liciu de la Teatrul Național din București; dramaturgul 
Ion Luca Caragiale și poetul George Coșbuc; participă chiar și 
pionierul aviației Aurel Vlaicu, care face demonstrații de zbor 
deasupra Câmpiei Libertății. Are loc o defilare etnografică. 
Se deschide o mare expoziție istorică și culturală cu docu-
mente și manuscrise vechi și cu obiecte de artă populară. 
Un moment de profundă emoție este apariția arhiepiscopu-
lui și mitropolitului Bisericii ortodoxe din Transilvania și 
Ungaria împreună cu arhiepiscopul și mitropolitul Bisericii 
greco-catolice, însoțit de cei patru episcopi ai săi: o asemena 
demonstrație de unitate depășind diferențele religioase nu se 
mai văzuse niciodată în public. Festivitățile atrag peste patru-
zeci de mii de participanți care ascultă discursuri înflăcărate 
și cântă „Deșteaptă-te române”. Alexandru, care devenise se-
cretar al Comisiei monumentelor istorice, participă ca membru 
al delegației din Regat. Ion notează în memoriile sale că jur-
nalistul Pasmandry Denés, fost deputat ungur și corespondent 
al ziarelor din Paris, Londra și Budapesta, l-a căutat pe Iuliu 
Maniu la sfârșitul festivităților pentru a-i declara: „Până acu-
ma n-am crezut în România Mare, dar de acum înainte sunt 

Studenți din cercul Ligii culturale: Vasile Pârvan, Ioan Scurtu,
Ilarie Chendi, Mihail Sadoveanu, Alexandru I. Lapedatu și St. O. Iosif

2 Prințul Alex. Callimachi, protector și sprijinitor financiar al lui Iorga, era consid-
erat ca arbitru în chestiuni de onoare.
3 Acest dialog reprodus de Alexandru în aminitirile sale sugerează că bucureștenii 
epocii numeau „rinocer” o persoană necivilizată; aceasta este o posibilă sursă pen-
tru ideea centrală și titlul piesei „Rinocerii” de Eugène Ionesco.
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sigur că se va realiza”.

 3.3 Ion: Solidaritatea
 Ion este în primul rând un finanțist cunoscut și re-
cunoscut pentru publicațiile sale în domeniul teoriilor eco-
nomice și practicii bancare. Numit director al băncii „Arde-
leana” din Orăștie când era în vârstă de numai treizeci de ani, 
el se ilustrează prin gestiunea prudentă și efectivă a unui in-
stitut de credit care a facilitat progresul economic al satelor 
românești din regiune. Dar el face mult mai mult: se angajează 
în restructurarea și consolidarea întregului sistem al băncilor 
române din Transilvania.
 În 1898, Partenie Cosma, directorul băncii „Albina”, 
lansase „Conferințele directorilor băncilor române”, între care 
activa o „Delegație” pentru a duce la îndeplinire rezoluțiile. 
Numit secretar al Delegației în 1906, Ion propune transfor-
marea acesteia într-o organizație cu personalitate juridică. El 
se implică cu toată energia în acest proiect, scrie Statutele 
și obține sprijinul bancherilor români și al factorilor de de-
cizie din administrația maghiară. În primele decenii ale se-
colului al XX-lea, administrația maghiară nu a aprobat decât 
o singură asociație fondată de români4, dar Ion găsește soluția, 
înregistrând în 1907 „Solidaritatea” nu ca o asociație ci ca 
o instituție financiară în accepțiunea unei vechi legi încă 
în vigoare5. Cu Ion ca secretar, “Solidaritatea” ajunge să se 
bucure în scurt timp de un prestigiu remarcabil: adunările 
sale depășesc cu mult cadrul strict național, atrăgând o largă 
participare care o include pe cea a Băncii Austro-Ungare, 
instituția bancară centrală a regimului dualist. Reputația 
“Solidarității” se bazează pe rolul normativ pe care reușește 
să-l asume în ciuda faptului că singurul mijloc coercitiv de 
care dispune este refuzarea calității de membru celor care nu 
acceptă controlul extern obligatoriu efectuat de experți numiți 
de “Solidaritatea”. Primii zece experți au fost numiți încă în 
1907, pentru a garanta soliditatea băncilor auditate, a asigura 
coerența regulilor contabile aplicate și a difuza  practicile cele 
mai eficiente. 
 În iunie 1908, Ion își acompaniază soția la sanatoriul 
Dr. Marius Sturza din Wällischhof, lângă Viena, unde ea face o 
cură după nașterea fiului lor. Doctorul îl supune și pe Ion unui 
control, constată că este supraponderal (are 94 de kilograme) 
și prezintă un risc cardiac: îi prescrie băi, un regim alimentar 
sever și îi recomandă să evite viața sedentară. Ion urmează 
cu fidelitate regimul prescris, aleargă pe dealuri în fiecare zi, 
pierde 7 kilograme în 7 zile, iar la sfârșitul sejurului, după 
patru săptămâni, a scăzut în greutate cu 10-12 kilograme. Ion 
va rămâne toată viața un turist pasionat. Va fi membru activ al 
Touring Club-ului român dar și în „Karpatenverein”, asociația 
sașilor, și în „Enczian”, asociația ungurilor din Brașov.
 La 1 noiembrie 1911, ancheta dirijată de Josif 
Szeterényi, ministru de finanțe în guvernul Ungariei, îl 
convoacă pe secretarul “Solidarității” pentru a da informații 
asupra controlului extern impus de “Solidaritatea”; Ion ține 
o cuvântare explicând mecanismele și răspunde la întrebări. 
Ancheta trage concluzia că inițiativa privată a băncilor 
române este o soluție întru totul satisfăcătoare și că nu este 
necesar ca Statul să intervină. Dar are loc o schimbare de mi-
nistru; sub noua conducere, ministerul pregătește un proiect 
de lege pentru a impune controlul extern obligatoriu efectuat 

de o comisie centrală care urma să fie înființată. Parlamentul 
amendează proiectul, autorizând comisia centrală să-și exer-
cite controlul numai asupra băncilor care au luat credite direct 
de la instituția centrală. În 1914, când se înființează „Cen-
trala instituțiilor financiare din Ungaria”, Partenie Cosma, 
președintele “Solidarității”, este numit în Directorat, iar Ion 
este numit în Consiliu. Supravegherea strictă de la Budapes-
ta, care neliniștea în cea mai mare măsură băncile românești, 
a putut fi evitată grație existenței unei structuri locale cu 
funcționare ireproșabilă.

 3.4 Ion: Banca Generală de Asigurări
 Ion utilizează “Solidaritatea” ca pârghie pentru a 
elimina o altă lipsă a sistemului financiar al românilor, în 
speță asigurările. În Transilvania, în general, și în particu-
lar la Sibiu, exista un număr considerabil de organizații de 
asigurări: filiale ale firmelor din Ungaria, Austria, Germania 
sau Italia, alături de asigurări reciproce locale ca cea a sașilor. 
Din nefericire, condițiile de viață ale românilor nu le permi-
teau să satisfacă criteriile de solvabilitate standard impuse 
de aceste instituții. Ion, care publicase deja în 1900 tratatul 
„Teoria asigurărilor asupra vieții”, propune la Conferința di-
rectorilor băncilor române înființarea unei bănci naționale 
de asigurări. Studiul său detaliat demonstrează viabilitatea 
economică a unei instituții, cerând prime și garanții adec-
vate resurselor populației românești. El publică în “Revista 
economică” „lămuriri”, explicând motivele inițiativei și re-
zultatele așteptate. Ion scrie el însuși proiectul de Statut, 
contactează investitori și câștigă subscripții, găsește soluții 
pentru numeroasele problemele administrative și reușește să 
obțină toate aprobările necesare din partea administrației un-
gare. Banca Generală de Asigurări este înființată pe 14 august 
1911. Ion este numit director general, mai târziu devenind 
președintele consiliului de administrație.

 Banca va deveni una dintre principalele instituții de 
asigurări din România Mare sub numele de „Prima Ardeleană”. 
Ion va rămâne legat de această instituție peste patruzeci de 
ani, până la naționalizarea ei de către regimul comunist.

(urmarea, în numărul viitor al revistei)

N.R.: Mulţumim Fundaţiei Lapedatu şi autorului pentru per-
misiunea de a publica acest material

Consiliul de administrație al Băncii Generale de Asigurări
(Ion I. Lapedatu așezat, al doilea din dreapta)

4 Este vorba de asociația caritativă „Fundaţia Ziariştilor Români din Ungaria” 
fondată de Dr. Ioan Mihu în vremea când conducea tratativele cu guvernul Unga-
riei reprezentat de Héderváry și Tisza pentru normalizarea relațiilor românilor cu 
Statul maghiar. Tratativele s-au încheiat fără rezultat. 
5 Legea Apáthy din 1878.
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BRAȘOVUL -  ORAȘUL MARII UNIRI ( I )

MOTTO:
Unirea s-a plămădit în orașul de la poalele Tâmpei.

N.IORGA

 Este drept că la Brașov nu s-a ținut vreo  reuniune românească precum Mărita Adunare Națională de la Alba Iulia. Nici nu s-a 
pregătit în oraș vreun document precum Declarația de la Oradea. La fel, Șcheii nu au găzduit Consiliul Național Român Central, cum 
a făcut Aradul. În același sens, după Unire, Consiliul Dirigent și Marele Sfat Național au funcționat în alte locuri, mai ales la Sibiu. Ce 
poate să aibă atunci Brașovul atât de special încât să fie legat indisolubil de destinul României întregite ? …
 Brașovul nu este doar legat de Unire, ci este însăși Unirea. Brașovul i-a unit pe toți românii cu mult înainte de a se pregăti 
în mod organizat și conștient evenimentul de la 1 Decembrie 1918 (subl. I. V.).

Acad. Ioan Aurel POP
11 sept. 2017

PLĂMĂDIREA
 Nicolae Iorga, legat de Brașov prin soția sa Catinca, n. 
Bogdan, prin lungi studii în arhivele brașovene, printr-o 

profundă cunoaștere a istoriei Brașovului, Țării Bârsei și a Tran-
silvaniei, despre care a scris tomuri nemuritoare, în privința Uni-
rii românilor,  a constatat și a afirmat că „Unirea s-a plămădit în 
orașul de la poalele Tâmpei!”. Scurt și răspicat!. Dacă vrem să 
analizăm și să asimilăm această afirmație categorică a marelui is-
toric, trebuie mai întâi să spunem apăsat că, în judecățile lui, Iorga 
nu improvizează, nu aproximează, nu merge la nimereală. El este, 
chiar dacă-i spontan și surprinzător, profund, precis, cumpănit. 
Chiar dacă nu arată argumentele, ele sunt din abundență în tolbă, 
iar el a cântărit deplin și ne dă concluzia ca pe o certitudine, 
scutindu-ne de alte căutări. Așa face și aici.
 Cred că este foarte atent și-n alegerea verbului, a predi-
catului – a plămădi, care aici nu pare sinonim cu „a făuri”, „a 
realiza” sau „a înfăptui”, ci vizează doar începutul fenomenului 
Unirii, inițierea, a pune plămada, a porni procesul, care are multe 
etape apoi.
 Ca medievist desăvârșit, Iorga a înțeles valorile unio-
niste medievale ale Brașovului, a apreciat Șcheiul ca „cea mai 
puternică obște românească a Ardealului”, a pătruns motivația 
mișcării petiționare a șcheienilor din sec. al XVIII-lea și toate cele-
lalte fenomene, întâietăți și dezvoltări naționale la Brașov în evul 
mediu, a descifrat „plămada” Unirii aici și începutul de dospire 
a „aluatului” național. Ceea ce-i dă convingerea că „plămădirea” 
s-a produs la Brașov și, de aici, prin „hidratarea și frământarea” 
făinii, s-a produs omogenizarea, generalizarea și formarea aluatu-
lui în întreg vasul, adică întreg spațiul românesc. Abia după aceea 
aluatul a dospit, plămada, prin microorganismele ei, a produs do-
spirea, fermentarea, creșterea și maturizarea aluatului. Faptul că 
țăranca noastră punea plămada în mijlocul covatei și a aluatului 
frământat, și Iorga știa asta, l-a ajutat să înțeleagă că și plămada 
Unirii trebuia pusă în centrul spațiului românesc, la Brașov.
 Tot din tradiția rurală știm că plămada se lua și se păstra 
de la plămădirea anterioară, se conserva până se termina pâinea, 
apoi cu ea se iniția o nouă plămădire, pentru un alt cuptor de 
pâine. În spiritul lui Iorga, putem înțelege că acea plămadă a 
Unirii venea din unitatea statalizată a strămoşilor daci și ro-
mani, din cultura și civilizația lor antică, deplin unitare, a fost 
lăsată în conservare o mie de ani și abia după a fost iar pusă în 
lucrare, într-o nouă plămădire îndelungă și anevoioasă.
 Dospirea aluatului se produce mai ales în secolele 
XVIII și XIX, iar „puseele de căldură” de la 1784, 1791, 1848, 
1877, 1892 au dinamizat creșterea și maturizarea aluatului, până 
când, în 1914, s-a aprins cuptorul, în care „au ars” suflete și tru-
puri românești cu sutele de mii, dar s-a copt și pâinea cea mult 
așteptată, iar la 1 Decembrie 1918 s-a pus pe masa neamului 

românesc caldă, rumenă, MARE și deplin hrănitoare pentru toți 
românii și prietenii lor.
 Plămada antică a unității românești avea ca ingrediente 
de forță: unitatea etnică, de limbă, de cultură, politică și statală a 
strămoșilor; un model statal în două variante – dac și roman cu 
valențe istorice nepieritoare; un profil moral, juridic, cultural și de 
imagine al ambelor popoare fără egal pe continent.

 II. RĂDĂCINILE
 Prima condiție, poate, pentru înfăptuirea uni-
rii Transilvaniei cu România a fost existența sau dăinuirea 
românilor în Transilvania, continuitatea lor neîntreruptă de-a 
lungul secolelor și mileniilor, identitatea lor națională, chiar 
nerecunoascută dar reală, evidentă, menținerea caracterului româ-
nesc al Transilvaniei, atribute toate acestea ale neamului româ-
nesc împotriva cărora s-au ridicat forțe și arme distrugătoare de 
neimaginat, în valuri după valuri, cu o îndărătnicie diabolică, pe 
viață și pe moarte, angrenând regate, imperii, papalitate, alianțe și 
conjurații, în conflicte nu de ani sau de decenii, ci într-un război 
continuu, într-o agresiune generalizată. Dacă la începutul se-
colului XX, miza „proiectului de țară” al românilor era unitatea 
politico-statală, până atunci, în tot evul mediu și până târziu în 
epoca modernă, miza românească a acestui proiect era însăși 
existența noastră ca stat, națiune și spiritualitate. Mari adversități 
și permanente au vrut să ne înghită, să ne măture din spațiul nos-
tru geografic ca să se așeze ei liniștiți, să se lăfăie în patul altuia 
fără niciun fel de scrupule. De aceea, rezistența românească la 
această agresiune s-a impus din zorii istoriei noastre și este co-
loana ei vertebrală, fenomenul cel mai amplu, cel mai impre-
sionant și deplin hotărâtor pentru toată ascensiunea noastră 
alături de celelalte neamuri.
 Marea ctitorie națională de la l918 se așază pe această 
coloană istorică milenară, rezistența, condiția primordială 
și vitală a unității, altfel n-aveam ce uni în 1918, o Transil-
vanie înstrăinată, maghiarizată, germanizată, catolicizată sau 
calvinizată era definitiv pierdută.
 La ingredientele antice, dacice și romane, din plămada 
pusă în lucrare, după multe secole, Brașovul medieval a adăugat 
ingredientele lui speciale, aparent locale dar în realitate naționale, 
de largă cuprindere și determinare:
 a) Brașovul are un mare potențial național, este „cel mai 
frumos” oraș transilvănean, „cel mai important centru cultural al 
românilor din Ungaria și orașul cel mai industrial din toată Trans-
ilvania”, dar este și „un foarte important centru comercial”, spune 
C. S. Negoescu în 1919;
 b) Brașovul a deschis  prima școală româneasă 
„predestinată să pregătească drumul acestui spirit salvator, între-
gitor de neam”, școala care a format mulți mari bărbați, cărturari,

I.
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oameni ai bisericii sau de stat, scriitori, artiști, militari, cu toții 
luptători naționali;
 c) La Brașov s-a născut limba română literară prin Co-
resi și cărțile lui de cult, primele în limba română, dar și prin 
mediul cultural național pe care l-a găsit și fructificat Coresi aici;
 Dacă românii au rămas credincioși legii răsăritului, 
ortodoxiei, când occidentalii, inclusiv ungurii și germanii, au 
cotit-o spre catolicism, și atunci când mulți catolici au cotit-o 
spre protestantism, românii n-au putut fi clintiți din statornicia 
lor profundă în ortodoxism. Brașovul, prin Coresi și tipăriturile 
sale în limba română, la comanda și sub patronajul sașilor, ar 
fi trebuit să fie calul troian al reformei religioase la români, sub 
masca introducerii limbii române în cult și a cărților în limba 
română în biserică. N-a fost să fie așa. Sașii și-au dat seama 
că-și bat cuie-n talpă. Aducându-i pe români la credința sașilor 
ar fi trebuit să-i aducă și la masa lor, adică la aceleași drepturi 
politice, sociale și religioase, la statutul de nație și biserică egal 
îndreptățite cu ale lor. De aceea au bătut pasul pe loc, patrona-
jul asupra cărților coresiene este unul formal, finanțarea tipăririi 
este  motivată doar de câștig material, iar conținutul cărților 
rămâne exclusiv și profund ortodox.
 În fapt, Coresi este tipograf al 
cărții și bisericii ortodoxe românești, 
patronat de voievodul și mitropolitul 
din Muntenia și de Biserica Sf. Nico-
lae din Brașov, este susținut material 
de negustorii din Șchei cu ban româ-
nesc și cu interes național, cărțile 
sale, distribuite tuturor românilor 
din toate provinciile, sunt destinate 
credinței și bisericii ortodoxe și nici 
una ideii de calvinizare sau luthe-
ranizare a românilor ortodocși. Prin 
urmare,. revoluția coresiană este una 
românească, inițiată și alimentată cu 
combustibil românesc, iar începuturi-
le scrisului în limba română, a traduce-
rii cărților sfinte în românește și tipărirea lor în tiparnița lui Co-
resi, cu slovă românească, sunt fenomene, inițiative și realizări 
exclusiv românești. Rezistența românească a funcționat pe deplin 
și de data aceasta.
 d) Brașovul a fost „cea mai puternică citadelă a orto-
doxiei românești”, apărând-o în fața agresiunii catolice și protes-
tante printr-o rezistență eroică;
 e) Biserica Sf. Nicolae – prin luminații ei preoți, 
„îndrumători spirituali ai românilor”, s-a implicat în toate marile 
aspirații bisericești, de cultură și de luptă națională;
 Biserica Sf. Nicoale este instituția centrală a românis-
mului brașovean, comandamentul care „guvernează” interesele 
românești transcarpatice, care gestionează potențialul material 
și spiritual al cauzei naționale, o parohie cât o episcopie și o 
biserică cât o catedrală, un consiliu parohial autoritar cât un 
sfat al țării, cu o politică „internă” temută de Magistratul săsesc 
și cu o politică „externă” ageră în toate capitalele din jur, cu 
emisari până la împărăția rusă și trimiși permanenți la Curtea de 
la Viena, cu preoți care sunt deopotrivă logofeți ai Cetății săsești, 
emisari-diplomați pe lângă voievozii din Principate, cărturari-
autori, cronicari, traducători, tipografi, dascăli din prima linie 
a culturii românești, cu un palmares incredibil al rezistenței la 
catolicizare, calvinizare, uniație, dominație săsească și maghia-
rizare, pe o durată de circa opt secole, rezistență neînfrântă, 
mereu martirică dar biruitoare și parte meritorie a victoriei fi-
nale din 1918.
 O astfel de instituție este în centrul luptei și jertfei 

naționale, produce și conduce lupta națională, formează și călește 
lideri și luptători, acțiuni și procese unioniste și eliberatoare, 
luptă cu arma credinței, dar și cu cea culturală sau școlară, cu 
cea politică sau diplomatică, cu scrisul și cu tiparul, cu oamenii 
săi, ai obștii dar și cu frații de peste munți, cu bănuțul văduvei 
sărace dar și cu averile mari din Muntenia, crează și întreține 
sute de ani prima, dar și importanta școală românească, apoi un 
gimnaziu cât o universitate, pepinieră superproductivă nu numai 
de academicieni, dar mai ales de luptători naționali.
 La streșina acestei biserici și cu ajutorul mecenaţilor „de 
tejghea”, negustorii șcheieni, Coresi, unul dintre descălecătorii 
de sens invers, prin cultură, produce la Brașov o revoluție 
culturală, dând credinței și culturii românești o seamă de cărți 
valoroase, iar cauzei naționale un impuls semnificativ.
 f) Brașovul a fost „placa turnantă a pământului româ-
nesc” în rețeaua tuturor schimburilor de valori materiale și spiri-
tuale interromânești și sud-est europene;
 Următoarea pârghie, relațiile politice românești trans-
carpatice, identificabile încă din epoca acelor menționate 
formațiuni prestatale românești transcarpatice, reprezintă un 

domeniu vast, cu un impact ma-
jor în evoluția ideii naționale. Și 
aici monopolul inițial al sașilor în 
relațiile politice cu voievozii și capi-
talele de peste munți a fost surclasat 
de conștiința națională, de vocația 
unității, de aplecarea voievozilor 
către problemele românilor ardeleni. 
Voievozii întrețineau relații oficiale 
cu Brașovul politic săsesc, dar și 
neoficial cu Brașovul românesc, cu 
Șcheiul, văzut adesea ca o „republică 
autonomă” cu capitala la Biserica 
Sf. Nicolae. Brâncoveanu, „domn 
de pământ” în Transilvania, adică 
mare proprietar de moșii și case, dar 
și ctitor de biserici și mănăstiri, nu 

numai că spulberă la Zărnești iluzia habsburgică de „unificare” 
românească sub sceptrul imperial, dar și amenință să refacă, prin 
cultură și artă panromânească, opera lui Mihai Viteazul.
 O serie de instituții românești medievale sunt trans-
carpatice, comune românilor bârsani și munteni sau moldoveni, 
cum sunt plăeșia și „obiceiul pământului” ca sistem de drept, 
instituții care nu doar dovedesc unitatea, ci o și impun, lucrează 
pentru ea.
 Dacă Brașovul și Țara Bârsei „se munteniseră binișor” 
la 1821, ca și-n alte vremuri de bejenie politică, era pentru că 
muntenii, boierimea, clasa politică de la București sau Iași se 
simțeau la Brașov ca acasă și mulți chiar veneau „acasă”, adică 
la casele lor brașovene. Brașovul era în, bună măsură, capitala 
„de dincolo” sau în refugiu a Țării Românești.
 g) Brașovul a realizat mai multe pionierate culturale 
naționale: prima cronică cu subiect românesc prin „Cronica po-
pii Vasile”, primul calendar românesc prin Petcu Șoanu, prima 
gramatică românească prin Dimitrie Eustatievici, etc.;
 h) Șcheiul, numit și de acad. Ioan Aurel Pop „o comu-
nitate urbană culturală românească solidă, unică în Transilvania 
până târziu”, singurul oraș transilvănean exclusiv românesc, a 
luptat cu îndârjire pentru „o republică românească autonomă”;
 Acad. I. A. Pop numește toate acestea „rădăcinile” luptei 
pentru unirea românească, pentru că „Brașovul a găzduit cele mai 
reprezentative acțiuni pan-românești din întreaga noastră isto-
rie,… a fost martorul și protagonistul multora dintre marile pre-
miere culturale românești”, iar mișcarea de emancipare națională

Biserica “Sf. Nicolae” din Şcheii Braşovului
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românească transilvană din mediile ortodoxe s-a închegat tot la 
Brașov”, spune marele istoric contemporan.
 Prin urmare, concluzionează acesta: „Brașovul nu este 
legat de Marea Unire, ci este însăși  Unirea ! Brașovul i-a unit pe 
toți românii cu mult înainte de a se pregăti … 1 Decembrie 1918.”

 III. ÎN „SECOLUL RENAȘTERII NAȚIONALE” 
BRAȘOVUL ESTE ÎN AVANGARDA LUPTEI NAȚIONALE
 Din aceste „rădăcini medievale, relevate de I. A. Pop, 
după „plămădirea” semnalată de Iorga, Brașovul epocii moderne 
în secolul al XVIII-lea, „secolul renașterii naționale”, cunoaște 
apriga rezistență la Uniație, de o dârzenie eroică și de o împotri-
vire pe viață și pe moarte. Brașovenii „nu se fac papistași nici 
morți” și rămân „fii adevărați ai ortodoxiei”. Cazurile Tohan, 
Șinca, dar mai ales Șcheiul, sunt fără egal. La fel este episodul
armat al luptei șcheienilor împotriva curuților, a nobilimii maghia-
re rebele, episod numit de către istoricul brașovean Aurel A. 
Mureșianu „redeșteptarea românismului”.
 Următoarea acțiune națională este confruntarea 
românilor brașoveni cu sașii, la Brașov și-n Țara 
Bârsei, ca parte a luptei naționale românești 
pentru eliberare și apoi întregire. Sașii, patri-
ciatul săsesc, Magistratul, ca organ politic și 
administrativ, sunt un adversar redutabil, nemij-
locit și extrem de crud al românilor brașoveni, 
cu care aceștia au luptat secole de-a rândul, pe 
viață și pe moarte, în limitele uzanțelor medi-
evale. Secolul al XVIII-lea este exemplar din 
acest punct de vedere. La Brașov el se consti-
tuie într-o avangardă a luptei naționale general 
românești, a acțiunii episcopului Ioan Inocențiu 
Micu-Klein sau a Supplexului. Chiar dacă este 
o acțiune petiționară, cât era îngăduit în epocă, 
ea are dimensiuni impresionante, are în spate 
o ideologie, o doctrină românească, o clasă 
conducătoare – negustorii brașoveni, adevărată 
clasă politică a Ardealului, în lipsa unei no-
bilimi românești cu rol politic. Apoi, ea are o 
diplomație la Viena și-n alte capitale, un  sprijin 
extern în Țările Române transcarpatine, un lobby politic compa-
rabil cu al sașilor, o deschidere reală la Curtea de la Viena sau la 
Guberniul de la Sibiu. Exista și o componentă militară în junii 
brașoveni, pe care Ilie Birt i-a dus pe câmpul de luptă, alături de 
armata imperială, a obținut victorii și intenționa să-i transforme 
într-un regiment românesc brașovean. Acest Ilie Birt se profilează 
ca un lider militar și politic de anvergură, apt să organizeze mili-
tar Șcheiul pentru luptă, apt să înfrunte Cetatea sașilor politic și 
militar, cu relații și sprijin în lumea înaltă a Monarhiei, a gene-
ralilor austrieci, peste capul sașilor de la Brașov.
 Istoriografia națională va trebui să-și asume experiența 
și pionieratul șcheienilor în lupta națională, ca pe o componentă 
și o contribuție majoră, timpurie și deosebit de viguroasă.

 IV. BRAȘOVUL EPOCII NAȚIUNILOR ȘI 
„MARILE LUI INIȚIATIVE NAȚIONALE” (A. A. 
Mureșianu)
 Anul revoluționar 1848 la Brașov este preponderent 
unionist prin el însuși, dar și prin oaspeții munteni și moldoveni, 
mai mult decât oricare oraș românesc, cu excepția poate a Bla-
jului; 1877, lupta și ideea independenței, ca punte spre eliberare 
și unitate, are cotele cele mai ridicate prin „Gazetă” și nu numai; 
mișcarea memorandistă este „preponderent brașoveană”, și nu 
este o exagerare, când de la Brașov, prin Bariț și A. Mureșianu, au 
pornit 8 + 1 memorande. G. Bariț, Iacob și Aurel Mureșianu con-

stitue, cred, tripticul de vârf al mișcării naționale transilvănene pe 
câteva decenii.
 Momentul brașovean de la 1848-1849 are câteva 
contribuții originale de nivel național și de mare anvergură în isto-
ria luptei naționale. Mai întâi că ideea unirii tuturor românilor 
este alimentată „zi de zi” în conștiința românilor și „puternic 
susținută” în deceniile premergătoare de fruntașii și negustorii 
români brașoveni, iar „Gazeta” devenise deja „școala politică 
și literară a toată Dacia”. Apoi, tineretul studios brașovean, în 
număr mare la Cluj, a deturnat spre „românismul deschis” pe 
ceilalți studenți români, ținuți de unguri în „robie morală” de 
maghiarizare. Este chiar și cazul lui Avram Iancu. Burghezia 
românească a Brașovului, înstărită și prosperă, impune obiectiv 
un salt revoluționar spre drepturile și libertățile lumii capitaliste. 
Revoluția română la Brașov opune românilor pe sași, Magistratul 
și patriciatul, conservatori și închistați în stările și privilegiile 
feudale, ostili oricăror cereri ale românilor, atât individuale, cât 
și naționale. Manifestările revoluționare ale românilor, cât și 
voința unor forțe progresiste ale sașilor, vor impune unele re-

forme liberale și democratice semnificative și la 
Brașov, fără confruntări sângeroase între români 
și sași.
 Componenta unionistă a revoluției la 
Brașov este și mai pronunțată, prin contribuția 
revoluționarilor moldoveni refugiați aici, care-
și exprimă deschis opțiunea pentru „restabili-
rea Daciei de odinioară”, ceea ce alarmează 
autoritățile, prin participarea comună la adu-
narea de la Blaj, prin conlucrarea frățească 
entuziastă cu muntenii și moldovenii și prin 
crearea unei asociații secrete sub deviza „Sine 
Dacia Nulla Salus” (Fără Dacia nu este mân-
tuire) care să lucreze efectiv pentru „regatul 
dacic”.
 Opoziția îndărătnică a sașilor, prin 
Magistrat, la orice drepturi și acces la putere 
a nației românești reușește să dărâme orice 
construcție politică și instituțională românească 
la Brașov și Țara Bârsei. Revoluționarii români, 

în frunte cu C. Secăreanu, și Prefectura română a Țării Bârsei, 
au reușit, în schimb, să dea o lecție de democrație, de toleranță 
și de liberalism adversarilor politici. Au instalat o autoritate 
românească după șase secole de dominație săsească exclusivă, 
pe cale pașnică, cu mijloace democratice, fără subminarea intere-
selor celorlalți, deschisă unui viitor de colaborare, coexistență și 
conviețuire modernă, tolerantă cu celelalte etnii, dar și aptă să 
românizeze Țara Bârsei și, alături de tot Ardealul, să facă din 
acesta o țară românească.
 Războiul de independență a României a generat și la 
Brașov, ca-n tot Ardealul, un atașament deplin, o solidaritate 
caldă și generoasă și o speranță tainică dar imensă că va veni 
și o „Plevnă transilvană” eliberatoare și unificatoare. „Gazeta 
Transilvaniei” este oglinda cea mai fidelă a sufletului românilor 
brașoveni cuplat cu toate fibrele la cauza independenței și, mai 
mult ca oricând, „Gazeta” a fost „santinela neclintită a românis-
mului”. Prin Moise Grozea, ea a relatat de pe front, de la fața 
locului, credibil și convingător, printr-un condei de ardelean, re-
alitatea confruntării, a jertfei și a biruinței.
 Solidaritatea materială și umană, prin ofrande pentru 
răniți și voluntari ardeleni pentru front, a fost și aceasta o formă 
distinctă a luptei naționale, alimentată cu o generozitate și o bu-
curie impresionante, dar și cu reacția dură și înspăimântată a 
autorităților austro-ungare.
 Speranța unei „Plevne transilvane” a românilor, cât și

George Bariţiu,
“redactorul de memorande”
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 teama adversarilor de aceasta sunt fenomene fondate, justificate. Au 
existat scenarii, informații reale, pe lângă zvonuri și așteptări tainice. 
Comportamentul politic, militar și diplomatic al Vienei și Budapestei 
este marcat pe toată durata conflictului, până după semnarea păcii, 
de teama unei acțiuni armate româno-ruse în Transilvania. Replica 
retorică a lui Andrassy, ministru vienez de externe, către puterea de la 
București, privind Transilvania, este explicită, înainte de a fi cinică: 
„Voi o vreți, noi n-o putem da. Chestiunea se va rezolva atunci când o 
veți putea lua. Noi, cât putem, o ținem!” Riscau, și se temeau, atunci 
c-o pierd. A mai durat și-a mai costat, dar a meritat! S-a rezolvat 
temeinic și definitiv!
 Prezența brașovenilor în mișcarea memorandistă prin 
prestația lui G. Bariț, cât încă era la Brașov și mai apoi prin Aurel 
Mureșianu, este masivă și hotărâtoare în evoluția acestui fenomen. 
Dacă în perioada mișcării petiționare, brașovenii au excelat în se-
colul al XVIII-lea prin acțiuni și petiții numeroase, pe la toate forurile 
de decizie, precedând acțiunea lui I. Micu Klein, și alimentând timp 
de decenii o mișcare protestatară împotriva patriciatului săsesc de 
mare importanță, în faza memorandistă Brașovul a excelat din nou 
printr-o suită lungă de memoranduri, vreo opt redactate de G. Bariț, 
recunoscut în epocă drept „redactorul de memorande”, la care se 
adaugă proiectul de memorand al lui Aurel Mureșianu, realizat în 
paralel cu cel al lui Iuliu Coroianu, puțin cunoscut în epocă, dar
foarte valoros în aprecierea istoricilor.
 Cei doi protagoniști brașoveni, Bariț și A. Mureșianu și-

au dat măsura militantismului lor foarte dinamic, prin prestații in-
dividuale de excepție, prin texte care vădesc o maturitate politică 
exemplară, o argumentație istorico-juridică impecabilă pentru cere-
rile formulate în numele națiunii române, curaj, demnitate și fermitate 
într-un dialog public cu împăratul atotputernic de la Viena, care este 
sensibilizat dar și atenționat asupra obligațiilor legale, contituționale 
pe care și le-a asumat față de români, asupra nerespectării de către 
guvernele maghiare a edictelor și semnăturii imperiale, cât și asupra 
pericolelor comune venite dinspre Budapesta, atât asupra românilor 
cât și a monarhiei.
 Toate aceste memoranduri brașovene sunt trepte decisive 
în ascendența mișcării memorandiste spre dramaticul deznodământ, 
sunt documente istorice ale luptei naționale cu sorginte în gândirea și 
practica politică a politicienilor, ziariștilor și cărturarilor brașoveni, 
sunt clarificări și definiri programatice și mature într-un proces 
național ajuns la maturitate care știa că se coc condițiile pentru lupta 
finală.

Prof. Univ. Dr. Ioan Vlad

(Urmarea acestui material poate fi citită în numărul
viitor al revistei noastre)

N.R.:  Materialul de mai sus constituie documentul justificativ de 
specialitate, întocmit de Grupul de Iniţiativă pentru sărbătorirea Cen-
tenarului la Braşov, ca parte integrantă a Memoriului către Guvernul 
României pentru atribuirea tirlului de “Braşov, oraş al Marii Uniri”

CANDELE  APRINSE  EROILOR  SĂCELENI CĂZUȚI
PENTRU FĂURIREA ROMÂNIEI MARI

Prof. Corina Bărăgan Sporea
ASTRA  „Buzăul  Ardelean”

laiurile mioritice săcelene, sunt cunoscute din vechime,  
atât petru natura generoasă, cât și pentru vrednicia  locu-
itorilor, a mocanilor săceleni care străbăteau cu turmale de 

oi și hergheliile de cai din Carpați la câmpiile Bărăganului, Dobro-
gea și sudul Basarabiei până spre Crimeea. Mocanii în peregrinările 
lor au consolidat spiritul național, au contribiut la unitatea lui, pe 
tot  spațiul românesc.
 Legăturile de frăție cu românii din exteriorul arcului 
Carpatic au fost cimentate prin participarea săcelenilor la marile 
evenimente ale istoriei Principatelor Extracarpatice la: 1821, 1848, 
1877, când săcelenii au dat sprijin material, dar  au participat și 
ca voluntari la război, însă  cea mai semnificativă  înfrățire cu cei 
de o limbă și-un crez a fost în timpul Războiului Reîntregirii Țării 
1916-1919. Legaturile cu frații din Regat, s-au consolidat prin 
conviețurea lor legată de transhumanță, mulți săceleni stabilindu-se 
în Principate, sau în Dobrogea unde au înființat multe localități, de 
la începutul sec. al XIX-lea, cunoscute, precum: Săcele, Nuntași, 
Băltăgești, Tepeș Vodă, Crucea, etc. Vrednicia, buna gospodărire și 
spiritul ardelenesc al mocanilor au consolidat noile lor așezări, ei 
devenind fruntași ai comunităților, liderii lor, menționați în docu-
mentele vremii, precum: Ion Gurgău, Niță Moțoi, Stoica Gologan, 
Stan Mocanu și alții.1 
 Stabiliți departe în Țara Liberă, nu au uitat de suferințele 
celor de acasă, iar când a sunat goarna „dezrobirii”, a atacării 
graniței spre Transilvania, fiii săcelenilor din „Țara Liberă” au por-
nit alături de  frații de acolo, la asaltul Carpaților pentru libertatea 
Ardealului.    
 În urgia războiului, s-au înfrățit fiii Săcelelor, stabiliți 
peste hotar cu cei care au avut curajul să fugă în România înainte 
de intrarea ei în război. Amintim un grup de fugari, în frunte
cu Gheorghe Măsaru, de Sub Obreji - Satulung, care au intrat vo-

luntari în armata română. Fugarii civili sau militari, voluntari în ar-
mata română, au realizat o puternică unitate de simțire românească. 
Numărul fugarilor din Transilvania la București este apreciat de 
ofițerul ardelean dezertor din armata Austro-Ungară, Octav Codru 
Tăslăuanu, la 100.000 în anul 1916.       
 Și studenții săceleni la București, din dorința fierbinte de 
libertate și Unire cu Țara, au alergat la centrele de recrutare, au 
intrat voluntari, cum a fost studentul erou Paul Pantzu din Turcheș, 
care a fost primul ofițer al armatei române, mort în Valea Jiului „...
în dimineața zilei de 15 august, răpus de un glonte inamic. Moartea 
i-a fost instantanee.  El era în primul rând unde, ca un brav ostaș, 
conducea secția sa de mitraliere. L-am îmormântat cu pompa 
cuvenită unui asemenea erou, în cimitirul român din Petroșani ... 
Aici odihnește sublocotenentul Paul Pantzu, născut la 16 Decem-
brie 1896, căzut la 15 august 1916, în războiul sfânt de întregire a 
neamului.”2 Sunt înformații pe care inginerul Pușcaru, superiorul 
eroului, le scria tatălui acestuia, Alexe Pantzu din Turcheș, despre 
fiul lui, student eminent la Facultatea de Filosofie din București, 
erou la doar 19 ani. Eroismul lui a fost evocat de presa vremii atun-
ci, ca și după. În anul  1923, il pomenea istoricul Vasile Pârvan în 
„Memoriale”3 împreună cu alți eroi din Săcele.
 În anul 1979, îl evoca într-o Coferință despre vite-
jii Săcelelor, prof. univ. dr. Ioan Ghelase la A. S. E. București, 
săcelean și el.4
 Mulți săceleni erau înregimentăți în unitățile militare pra-
hovene, fiind cunoscători ai căilor de acces montan spre Țara Bârsei.

P

1 Cristina Gâlă, Ardeleni stabiliți pe meleaguri dobrogene, în Revista ASTRA 
„Buzăul  Ardelean” 2015, nr.2-3, pg. 28-32
2 J. U. Soricu, Paul Pantzu, în Neamul Românesc, 24 septembrie 1918
3 Vasile Pârvan, Memoriale, Cultura Națională București 1923, pg. 132
4 Ioan Ghelase, Comunicare simpozion „50 de ani de la Marea Unire” Brașov 1968
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La declanșarea atacului României prin trecători spre Ardeal, în 
noaptea de 14/15 august 1916, în Săcele au intrat trupele române 
pe două căi: În trecătoarea Bratocei se aflau Regimentul 32 Mir-
cea și bateriile IV și VI din Regimentul 19 Infanterie, iar dinspre 
Câmpina – Trăistieni și Teșila „Regimentul 7 Prahova și bateria V 
din Regimentul 19 artilerie.” În aceste trupe erau mulți săceleni. 
 La ora 6.00, în dimineața zilei de 15 august primul ofițer 
al armatei române, care a intrat în Satulung, cu trupele române „...a 
fost sublocotenentul Eugen Șt. Butu, care în entuziasmul general, 
s-a prins fericit în hora prieteniei și a unității alături de fete și de 
mocanii locului ... și a murit apoi în Moldova răpus de  tifos e-
xantematic”.5 Acest tânăr ofițer era stabilit de curând cu familia în 
România, fiind încă cunoscut în Satulung.
 Printre săcelenii voluntari în armata română veniți pe 15 
august 1916 a fost și „soldatul Pascu, din Cernatu venit cu Regi-
mentul 7 Infanterie care deasemenea a avut moarte de erou.”6 
Documentele menționează un soldat erou Pascu Gheorghe, (în 
Regimentul 46 Infanterie, Armata română, 1917) și Pascu Nicolae, 
“armata română, mort la Oradea Mare”,7 (probabil, când armata 
română alunga trupele maghiare din Ardeal în anul 1919).
 Unii supraviețuitori au narat despre martiriul celor răniți 
și morți, precum Ștefan Orjan, despre măcelul de la Mărășești  „...
au murit vitejește cu zâmbetul pe buze, de victoria crescândă a 
noastră ... cum a fost bravul erou Ion Aldea, care străpuns în piept 
de baioneta inamicului își dădea obștescul sfărșit alături de el, 
care se chinuia într-o vâlcea având ambele piciore perforate de un 
obuz.”8

 Jurnalistul săcelean J. U. Soricu, contemporan evenimen-
telor, evocă cu multă prețuire și admirație sacrificiul multor săceleni 
„Tu Ivan Cășuț care ai condus prin munți regimentul de Prahova 
și-ai căzut apoi ca un  leu rănit la Mărășești; voi inimoșilor Niță 
Drângă, Iordache Munteanu, Nicolae Mandai, Alexe Romcea; 
Nichita Tudor, D-tru Drângă, Vlăducă Bronea, Lungu, Manole, 
Longhin, voi toți, de cari nu știm, arhangheli luptători ai satului 
meu ...  Tu Oprea, din neamul cel mare și nobil al Trandaburilor 
care nu te-ai mișcat din tranșee, ci ai rămas sentinelă neclintită 
copleșită de mulțimea dușmanilor în Dobrogea, tu mintosule  Nicu 
Roșculeț, care ai salvat de rușine drapelul Reg. 74, trecând Dunărea 
înnot sub ploaia de gloanțe a bulgarilor, tu Ghiță Gurgău fulgerat 
la Predeal, ... George Popa, Tohăneanu, Mireț, Răuț, Gologan. Voi 
toți urmași ai ciobanilor din munții în care a-ți căzut.”9 
 Multe familii săcelene au păstrat documente, poze, 
distincții și orice informațiile despre cei morți în război, ca pe 
niște relicve prețioase, pe care ni le oferă cu pioșenie și prețuire, 
despre părinți, bunici și apropiați ai familiei. De exemplu, familia 
d-lui ing. George Paraipan a păstrat două documete comemora-
tive, „Distincții Onorifice”, primite pentru cei doi frați ai bunicii 
căzuți la Mărășești, gemenii BĂNCILĂ STAICU și BĂNCILĂ  

RADU. Aceste Diplome de Eroi 
sunt personalizate,  date familiei 
ca un omagiu al vitejiei și sacri-
ficiului  lor, cu următorul conținut: 
MORT  PENTRU  ROMÂNIA, 
1916-1919, Soldat erou Băncilă 
Staicu, Reg. 63 Inf. Mort pe front 
la 15 ianuarie 1917 PATRIA 
RECUNOSCĂTOARE.10(foto) 
Document comemorativ identic 
a primit familia și pentru fratele 
geamăn: MORT  PENTRU  
ROMÂNIA,  1916-1919, Soldat 
erou, Băncilă Radu Reg. 23 Inf. 
Mort pe front la 2-V-1917, PA-
TRIA RECUNOSCĂTOARE.11

 Și alte familii mai păstrează di-
verse dovezi ale participării înaintașilor 
la făurirea istoriei. D-na Cornelia Daneș 
din Turcheș păstrează poza bunicului, în 
armata imperială, a veteranului Gheor-
ghe Bobeș (foto), care pe frontul italian 
a trecut la dușmani și a stat prizonier în 
Sicilia cinci ani. În semn de prețuire și 
respect, în anul 1932 a fost ales primar 
al comunei.  A păstrat și poza fratelui 
bunicului, care nu a avut posibilitatea să 
treacă la dușmani, Dumitru Bobeș,  mort 
în Austria la Salzburg.12  
 În Piața Unirii din Turcheș (în față bisericii) se păstrează 
STEJARUL  SECULAR, al biruinței,  plantat în anul 1919. 
Prețuirea acestui simbol se vede prin protejarea stejarului ca să 
supravețuiască. Din grija D-nei Mia Bobeș, s-a fixat pe stejar o 
placă comemorativă cu următoarea inscripție: „ACEST STEJAR  
S-A PLANTAT ÎN ANUL 1919, CA SEMN AL UNIRII AR-
DEALULUI CU PATRIA MAMĂ DIN COMUNA TURCHEȘ 
– SĂCELE.”           

 Cinstirea celor 300  de eroi 
săceleni și recunoștința pentru sacri-
ficiul lor, este simbolizată prin ridi-
carea Monumentului din Cernatu în 
anul 1931, sub auspiciile ASTREI și 
cu sprijinul academicianului Alexan-
dru Lapedatu, săcelean din Cernatu. 
 La direcția Județeană a 
Arhivelor Statului Brașov se găsesc 
tabele cu soldații morți în război și 
chiar tabele cu văduvele lor.           
Fiecare parohie a ridicat cruci 
comemorative în fața bisericilor, in-
scriptionate cu numele eroilor pentru 
a ține treaz spiritul de comemorare și 

cinstire a jertfei lor și de către generațiiile viitoare. 
            Jertfa fiilor Săcelelor și durerea familiilor, a fost prețuită de 
cele mai de seamă personalități și evocată, precum și de Patriarhul 
României, Elie Miron Cristea, care la comemorarea eroilor spu-
nea „...gândul nostru se îndreaptă cu cinste și pietate, către cei 
300 de Eroi Săceleni, pentru întregirea Țării în hotarele ei firești. 
Ținutul Săcelelor poate fi mândru de a fi dat partea sa de jertfă, 
pentru îndeplinirea celui mai sfânt ideal al Românilor: unirea 
lor sub sceptru glorios al Regelui Nostru. Dumnezeu să binecu-
vânteze jertfa Eroilor  Săceleni cât și opera urmașilor lor pentru 
întărirea și Înălțarea Patriei. 
 O odă in versuri dedica eroilor preotul săcelean Zenovie 
Popovici in Revista Viaţa Saceleană în anul 1931, nr. 5-6:
            „Eroi dormiți în pace
              În tainicul  pământ.
              Orinde-ați fi o țară
              Vă plânge la mormânt.”   

Notă:  Prezentul articol conține unele paragrafe, dintr-un studiu al 
autoarei din volumul Acta Carpatica nr. IV.

5 Traian I. Butu, Ocuparea Săcelelor de trupele române în 1916, Revista Viața 
Săceleană, Satulung-Brașov 1931, nr. 5-6, pg.18-20
6 Idem
7 Idem
8 Ioan Ghelase, Eroii săceleni, Revista Viața Săceleană, Satulung-Brașov 1931, pg. 24
9 Al. Stroe Militaru, Revista Viața Săceleană Satulung-Brașov 1931, pg.37 Apud J.U. 
Soricu, Vremea 1918
10  Din arhiva familiei George Paraipan - Distincții Onorifice
11  Idem
12 Din arhiva familiei Cornelia Daneș și a mamei, Mia Bobeș
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MIRCEA ELIADE (1907 - 1986) - UN URIAŞ PESTE TIMP

“Să fii tu însuţi, să surprinzi perfect şi total viziunea 
  ta lăuntrică, să exprimi desăvârşit experienţa ta, trăirea ta!”

e împlinesc în luna martie 111 ani 
de la naşterea unei personalităţi 
enciclopedice de tip renascentist, 

Mircea Eliade, care face parte din familia 
spirituală a lui Dimitrie Cantemir, B. P. 
Haşdeu, Nicolae Iorga.
 Istoric al religiilor, orientalist, et-
nolog, sociolog, folclorist, eseist, nuvelist, 
romancier, memorialist - iată câteva dintre 
multiplele laturi ale activitaţii sale.
 Vom prezenta pe scurt câteva date 
bibliografice despre cel care a fost Mircea 
Eliade, din păcate puţin cunoscut în cultura 
română în perioada de glorie a vieţii sale. 
S-a născut în 13 martie 1907 la Bucureşti ca cel de al doilea fiu 
al căpitanului Gheorghe Ieremia care, din admiraţie pentru Ion 
Heliade Rădulescu, îşi va schimba numele în Eliade. Între 1914 şi 
1917 este elev la şcoala primară din Mântuleasa, din 1917 până în 
1925 urmează cursurile liceului “Spiru Haret”, fiind pasionat de 
ştiinţele naturii, chimie, literatură şi scriind deja, la 10 ani, nuvele 
fantastice.
 Debutul său literar se produce în 1921, la 12 mai, cu arti-
colul Duşmanul viermelui de mătase în “Ziarul ştiinţelor populare 
şi al călătoriilor”. Din 1922 începe un jurnal şi un roman fantastic 
- Memoriile unui soldat de plumb. Tot din 1922, lucrează la prima 
operă mai amplă cu caracter autobiografic - Romanul adolescen-
tului miop. Din 1923 până în 1925, învaţă italiana şi engleza şi 
începe studiul limbii ebraice şi al persanei. Din 1925 până în 1928 
este student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, unde 
îşi ia licenţa în octombrie 1928. În noiembrie pleacă cu un vapor 
românesc în India, intenţionând să se perfecţioneze în sanscrită 
şi în doctrina yoga sub îndrumarea celui mai mare filosof indian, 
Surendranath Dasgupta. În 1929 se consacră gramaticii sanscrite 
şi filosofiei hinduse, redactează romanul Isabel şi apele diavolu-
lui, se hotărăşte asupra tezei de doctorat Istoria comparată a 
tehnicilor yoga, pe care o va publica în 1936, iar în iunie 1933 
devine doctor în filosofie, cu calificativul “Magna cum Laudae”. 
 Îndeplineşte funcţia de suplinitor la Catedra de logică şi 
metafizică a Universităţii din Bucureşti, iar din 1940 este ataşat 
cultural la Legaţia Română din Londra până în 1941, când devine 
consilier cultural la Lisabona, până în 1944.
 Din 1945 se stabileşte la Paris şi ţine cursuri de istoria re-
ligiilor la Sorbona. Prestigiul ştiinţific i se consolidează în ianua-
rie 1949, când îi apare tratatul de istoria religiilor. Ţine conferinţe 
la universităţile din Roma, Paris, Strasbourg, Munchen, luând 
parte la congresele internaţionale de orientalistică şi istoria religi-
ilor din diferite capitale europene.
 Din martie 1957 se stabileşte la Chicago ca profesor de 
istoria religiilor, iar din 1966 devine membru al Academiei Amer-
icane de Arte şi Ştiinţe. Din 1967 încep să apară şi în România 
studii şi articole de şi despre Mircea Eliade, iar în 1969, Editura 
pentru Literatură tipăreşte două volume beletristice: Maitreyi, 
Nuntă în cer şi La Ţigănci şi alte povestiri.
 Ca o încununare a meritelor sale, în 1985, la 15 mai, 
Universitatea din Chicago atribuie numele de Eliade Catedrei de 
istoria religiilor. Este pentru prima oară în lume când unei catedre 
universitare i se atribuie numele unei personalităţi în viaţă.
 Din 1981, opera sa începe să fie cunoscută mai bine şi 

în România prin volumul de nuvele În curte 
la Dionis, apoi prin volumul întâi din Isto-
ria credinţelor şi ideilor religioase, în tra-
ducerea poetului Cezar Baltag. În 1982, pe 
scena Teatrului Naţional din Bucureşti, i se 
prezintă piesa Iphigenia, în regia lui Ion Co-
jar.
 În 22 aprilie 1986, Mircea Eliade trece 
la cele veşnice. I se publică o nouă ediţie a 
volumelor Maitreyi şi Nuntă în cer şi al doi-
lea volum din Istoria credinţelor şi ideilor 
religioase, iar volumul III va apărea în 1988.
 Ca semn de deplină recunoaştere 
a contribuţiei sale în cultura naţională 

şi universală, în iulie 1990, Mircea Eliade a fost ales membru 
post-mortem al Academiei Române. În iunie 1993, la Teatrul 
Odeon, are loc premiera spectacolului La Ţigănci, adaptare de 
Cristian Popescu, iar în iunie 1994, pe scena Operei Române din 
Timişoara, are loc premiera operei Domnişoara Cristina cu un 
libret inspirat din nuvela omonimă al lui Mircea Eliade.
 Din multilaterala operă a lui Mircea Eliade ne vom opri 
asupra celei de eseist, oglindită în cele peste 100 de eseuri referi-
toare la spiritualitatea românească, unde numele cele mai des 
întâlnite sunt: Eminescu, Haşdeu, Iorga, Pârvan şi Blaga. Fasci-
nat în tinereţe de frumuseţea poeziei eminesciene, i-a consacrat 
mai târziu câteva analize, sinteze, recenzii, articole, comemo-
rative. Eminescu nu lipseşte din beletristica lui Eliade. Nuvela 
Domnişoara Cristina are unele asemănări de acţiune cu poezia 
eminesciană şi reproduce versuri din Luceafărul şi Strigoii, sim-
bolul insulei din Cezara e reluat în Şarpele, onomastica unor 
personaje din nuvela fantastică a lui Eliade are rezonanţe emine-
sciene.
 Oprindu-se asupra personalităţii complexe a “magu-
lui de la Câmpina”, B. P. Haşdeu, Eliade subliniază neliniştea 
sa creatoare, aspiraţia spre noi şi necunoscute expereienţe, 
surprinzătoare intuiţii istorice. Studiul Haşdeu şi cultura 
românească, din septembrie 1932, încearcă să sintetizeze şi să 
fixeze locul celebrului învăţat în spiritualitatea noastră, personali-
tatea lui fiind inclusă în tradiţia enciclopedică a literaturii române, 
alături de I.H. Rădulescu şi Nicolae Iorga. Haşdeu este considerat 
al doilea geniu al României moderne după Eminescu.
 Nicolae Iorga a fost idolul adolescenţei şi tinereţii lui 
Mircea Eliade. Preocupările sale enciclopedice şi uriaşa lui putere 
de muncă l-au fascinat. De câte ori se simţea obosit şi deprimat, 
ridica privirea către cele câteva zeci de volume ale strălucitului 
erudit pe care reuşise să le adune în biblioteca sa, în mansarda 
casei din strada Melodiei. Forţele îi reveneau ca prin farmec şi 
“apa vie” a scrierilor lui Iorga îi adăpa puteri nebănuite. În arti-
colul Impulsul poligrafic, din 9 martie 1927, un adevărat poem 
în proză, învăţăcelul îngenunchează în faţa maestrului şi afirmă: 
“… cărţile lui Iorga sunt un şuvoi incandescent, fluid frământat, 
rostogolind stâncile şi pietrişul erudiţiei şi covârşind prin viziu-
nea nesfârşită a amurgurilor apocaliptice ce înfioară adâncimile 
sufletului.” 
 Pornind de la mitul Meşterului Manole, cei doi demi-
urgi, Eliade şi Blaga, au dăruit literaturii noastre opere de excepţie: 
drama lui Blaga în 1927 şi eseul lui Eliade în 1943. Şi unul şi 
celălalt sunt în tinereţe teoreticieni ai sintezelor, punând ideile în

S
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practică la maturitate. Eseişti şi filosofi originali, ei sunt cei mai 
autentici reprezentanţi ai specificului naţional integrat în univer-
salitate. Una dintre obsedantele idei ale eseisticii interbelice a lui 
Mircea Eliade este încrederea nestrămutată în destinul excepţional 
al României, în forţa creaţiei, “acea vână bogată şi peste putinţă 
de secat.”
 O dominantă a spiritualităţii româneşti asupra căreia 
atrage atenţia Mircea Eliade, este prezenţa vie, permanentă a isto-
rie, care a dominat cultura românească încă de la începuturi, de la 
Dimitrie Cantemir.
 Îngemănarea specificului naţional cu cel universal, con-
tinuitatea filonului românesc de-a lungul veacurilor şi creaţia 
populară ca permanent izvor al culturii noastre în muzică, 
plastică, literatură - iată dominantele spiritualităţii româneşti în 
viziunea lui Eliade, aşa cum afirmă într-un articol din publicaţia 

“Vremea”, din iunie 1935:
 “De la folclor la Eminescu şi Blaga, de la arta populară 
la Brâncuşi şi Enescu, de la legendele populare la Creangă şi 
Rebreanu, succesiunea românească este neîntreruptă; literatura 
şi plastica noastră cultă au căutat mereu prezenţa artei populare, 
rădăcinile sale spirituale.”
 Una dintre cele mai puternice personalităţi ale neamului 
românesc, reputat specialist al veacului XX în istoria religiilor, 
Eliade a fost interzis în ţara lui decenii la rând, în vreme ce marile 
personalităţi ale lumii l-au apreciat. După 111 ani de la naştere, 
începe al doilea secol al nemuririi sale. A fost cu adevărat un uriaş 
al culturii universale.

Prof. Florica Lupu

CARTEA CENTENARULUI LA  BRAŞOV

 Istoricul brasovean Ioan Vlad, prezent şi în revista noastră cu articole de istorie, anunţă apropiata apariţie a cărţii BRAŞOVUL 
ŞI MAREA UNIRE - FILONUL BRAŞOVEAN AL LUPTEI, JERTFEI ŞI BIRUINŢEI NAŢIONALE, lucrare de anvergură, 1500 de 
pagini, cu un cuprins bogat şi de real interes pentru bibliografia Marii Uniri şi cu o Prefaţă semnată de Acad. Ioan Aurel POP. Dupa ce 
am publicat deja fragmente din lucrare şi în revista noastră, salutăm şi aşteptăm cu interes evenimentul, iar cititorilor noştri le oferim 
Prefaţa distinsului istoric şagunist braşovean. Cei interesaţi de carte o pot comanda de pe acum prin redacţia noastră.

O altă carte despre „Brașovul de altădată”  

r. Ioan Vlad a scris, cu ani în 
urmă, o carte numită „Brașovul 
și Marea Unire”. Ea se republică 

acum. Unii - grăbiți - se vor fi întrebat 
ce are atât de special orașul situat într-o 
margine a Țării Bârsei încât să merite o 
asemenea evocare plină, de altminteri, de 
căldură. Chiar și numai cuvintele lui Nico-
lae Iorga, așezate drept motto („Unirea s-a 
plămădit în orașul de la poalele Tâmpei”) 
ar putea să le dea de gândit acestor scep-
tici. Este drept că la Brașov nu s-a ținut 
vreo reuniune românească precum Mărita 
Adunare Națională de la Alba Iulia. Nici 
nu s-a pregătit în oraș vreun document precum Declarația de la 
Oradea. La fel, Șcheii nu au găzduit Consiliul Național Român 
Central cum a făcut Aradul. În același sens, după Unire, Consiliul 
Dirigent și Marele Sfat Național au funcționat în alte locuri, mai 
ales la Sibiu. Ce poate să aibă atunci Brașovul atât de special încât 
să fie legat indisolubil – după cum reiese din această carte – de des-
tinul României Întregite ? Pentru a avea un răspuns mulțumitor 
la această întrebare trebuie citită această carte, un adevărat prinos 
adus înaintașilor care au făurit România.
 S-au emis diferite ipoteze despre numele Brașovului și 
mulți au spus că este un toponim slav. Nu, este, se pare, unul 
slavo-român, fiindcă ni l-au transmis în această formă nu slavii
etnici (asimilați demult), ci românii. Regretatul istoric sas Thomas
Nägler, de la Sibiu, a demonstrat  sau  a susținut  în mod 
convingător că numele de „Brașov”, însemnând „orașul ienuper-
ilor” a fost tradus întocmai  în săsește sub forma „Kranestadt” 
(„Krane” este, în săsește, „ienupăr”). Ulterior, când s-a născut 
legenda și orașul a primit privilegii regești, din „Krane” nu a fost 
greu să se facă „Krone” (coroană), prin modificarea doar a unei 
vocale! Astfel, „Orașul ienuperilor” a devenit „Orașul coroa-
nei”, înălțându-și astfel prestigiul, rangul, renumele. Odată cu 
această  înălțare a orașului săsesc înconjurat cu ziduri, s-a produs 
coborârea orașului românesc, devenit o suburbie a înfloritoarei 

cetăți. Și, totuși, românii brașoveni nu 
s-au resemnat cu statutul de supuși și au 
făcut istorie.
 Brașovul nu este doar legat de Unire, 
ci este însăși Unirea! Brașovul i-a unit pe 
toți românii cu mult înainte de a se pregăti 
în mod organizat și conștient evenimentul 
de la 1 Decembrie 1918. Situat în zona de 
confluență a celor trei Țări Române (nu-
mite în mod legitim așa, chiar dacă una 
dintre ele nu a avut, până la 1918, condu-
cere românească), Brașovul a găzduit de-a 
lungul secolelor cele mai reprezentative 
acțiuni pan-românești din întreaga noastră 

istorie. La Brașov, în Șchei, în jurul Bisericii Sfântul Nicolae s-a 
închegat o comunitate urbană culturală românească solidă, unica 
din Transilvania până târziu. Românii brașoveni îi numeau în 
Evul Mediu pe sașii din Cetate - cărora le erau în chip oficial 
supuși, deși nu recunoșteau decât de silă acest statut - „cetățeni”, 
iar pe sine se chemau cu mândrie „orășeni”. Apartenența lor la 
Transilvania era, de asemenea, formală și neconștientizată de 
mulțime și de elită. Această apartenență era aproape neacceptată, 
din moment ce conducerea oficială a voievodatului/ princi-
patului (ca și a „Cetății”) nu era românească. De aceea, pentru 
ei adevărata „țară” era Țara Românească, unde treceau fără să 
simtă și să perceapă granița, unde-și duceau turmele, mărfurile, 
unde aveau moșii, rude, unde-și hirotoniseau preoții, etc. Când 
treceau munții, ei spuneau simplu: „Mergem în Țară”, iar când 
porneau spre nord-vest ziceau: „Mergem la Ardeal”. Tot în „țară”, 
se simțeau și în Moldova. De altfel, cei mai importanți și mai 
mulți ctitori ai Bisericii Sf. Nicolae erau domnii Țării Românești 
și Moldovei. Nu cred că există în spațiul românesc vreun lăcaș 
de cult cu atâția ctitori princiari munteni și moldoveni deopotrivă 
câți are pomenita biserică din Șchei, devenită adevărat panteon 
național. În jilțul său sfânt a stat însuși Domnul Primei Uniri - 
Mihai Viteazul.
 Brașovul a fost martorul și protagonistul unora dintre

D
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marile premiere culturale românești. Aici s-a născut și a funcționat 
în secolul al XVI-lea prima școală românească de pe întreg teri-
toriul României (într-o vreme când România funcționa doar 
în suflete!), adică prima școală în care se preda românește (cu 
litere chirilice, firește). Aici s-a născut prima școală adevărată de 
copiști de manuscrise (în secolele XIV-XV) și de traducători de 
texte slavone, grecești, latinești în românește. Fără această școală 
de copiști și de traducători nici nu poate fi imaginat tiparul co-
resian românesc, născut tot la Brașov. Trecând de la Târgoviște 
la Brașov, diaconul Coresi a trecut „de la slavonie la rumânie”, 
tipărind, în a doua parte a secolului al XVI-lea, primele cărți în 
românește, adică în limba poporului. Indiferent dacă a imprimat 
în Cetate, indiferent dacă a fost stipendiat (susținut bănește) și 
de sași ori de principii Ardealului, Coresi a răspândit cuvân-
tul Domnului printre români și în limba românească. Această 
limbă frumoasă și armonioasă din sudul Transilvaniei și nordul 
Țării Românești (din patrulaterul Brașov-Sibiu-Câmpulung-
Târgoviște) avea să devină baza limbii literare românești, baza 
limbii normate, corecte, bune pentru cea mai largă comunicare. 
Tot la Brașov avem prima școală de preoți, în care veneau elevi 
„din tot Ardealul”.
 Scrisul istoric (cel puțin din Transilvania) în limba 
română este atestat pentru prima oară tot la Brașov – prin „Cro-
nica protopopului Vasilie”, elaborată în prima parte a secolului 
al XVII-lea – înainte de Letopisețul vornicului Grigore Ureche. 
Apoi, în secolul al XVIII-lea, „o dinastie de preoți și protopopi”, 
cu toții numiți Radu Tempea, avea să dea substanță culturală la 
înalt nivel unui secol iluminist ortodox românesc, ivit pe bogata 
tradiție medievală. Mai mult, mișcarea de emancipare națională 
românească transilvăneană din mediile ortodoxe (diferite de cele 
greco-catolice, ale Școlii Ardelene, instruite la Roma și la Viena) 
s-a închegat tot la Brașov. Comunitatea înstărită a Șcheilor a ce-
rut autorităților, de la cele săsești și princiare locale până la cele 
înalte împărătești, drepturi egale pentru națiunea română, prin ex-
tinderea asupra românilor transilvani a privilegiilor „ilirice”, de 

care se bucurau sârbii din Imperiul Habsburgilor.
 Pe acest fond, era de-a dreptul firesc să se nască la Brașov 
o adevărată „universitate românească”, înainte de a ni se permite 
așa ceva și fără să ni se îngăduie, de fapt, să avem universitate 
înainte de Marea Unire. Am numit „universitate” Liceul „Andrei 
Șaguna” (azi Colegiul Național cu același nume), apărut la 1850, 
ca gimnaziu la început, susținut de Biserica noastră tradițională 
răsăriteană (în vremea păstoririi înaltului ierarh care a fost Andrei 
Șaguna) și de comunitatea românilor brașoveni. În lipsă de uni-
versitate aprobată oficial – cum s-a cerut de către revoluționarii 
de la 1848-1849 –, „Școalele Centrale Române” de la Brașov au 
funcționat, cel puțin între 1850 și 1918, precum o universitate, de 
fapt. Elevii și dascălii acestei școli au fost mari personalități ale 
culturii naționale, de la Titu Maiorescu la Ciprian Porumbescu, de 
la Ioan Lupaș la Vasile Goldiș sau de la Octavian Goga și Ștefan 
Octavian Iosif până la Lucian Blaga. Între acești elevi și profesori 
brașoveni s-au aflau și făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, de la 
Oradea, de la Arad, de la Sibiu sau de la Cluj.
 Brașovul a fost astfel, începând cu Evul Mediu, „placa 
turnantă a pământului românesc”, orașul în care meșterii și negus-
torii bogați – îmbogățiți prin munca lor stăruitoare – au știut să 
fie și mecenați, să sprijine cultura, școala și educația, pregătind 
națiunea pentru apoteoza Unirii. Cartea dlui dr. Ioan Vlad scoate 
din uitare acest efort al brașovenilor de fi români și de a con-
strui România. Accentul cade în lucrare pe ceea ce s-a petrecut 
la 1918, adică pe „ora astrală” a poporului român, dar are mereu 
în vedere rădăcinile despre care scriam mai sus. De aceea, vă în-
demn să citiți rândurile acestea și să-l prețuiți pe vrednicul autor, 
care, aducând în atenție, cu știință și conștiință, rolul unei capi-
tale a românității în făurirea României moderne și contemporane, 
binemerită de la noi toți.

Cluj-Napoca, 11 septembrie 2017
Acad. Ioan-Aurel Pop

alonul literar „Darie Magheru” din 
Turcheșul Săcelelui este unul din 
puținele fiefuri spirituale unde se 

perpetuează cultura de calitate. În mod cert, este 
cel mai longeviv cenaclu literar al județului. Și 
nu numai. Din 1983, de la trecerea în eterni-
tate a scriitorului și actorului Darie Magheru, 
o dată pe lună o mînă de oameni îl omagiază 
sistematic. 
 La sfîrșitul lui ianuarie, în anul cen-
tenarului Marii Uniri, dar totodată și la 35 de 
ani de la dispariția fizică a lui Darie, d-na Olga 
Lascu a debutat la venerabila vîrstă de 83 de 
ani cu un volum de amintiri despre fratele său, 
„Aduceri aminte despre Darie Magheru”. Este 
un debut demn de Cartea Recordurilor, după 
cum aprecia d-na Mihaela Malea Stroie în 
cadrul lansării cărții, critic și exeget al scrierilor 
lui Darie. Editura bucureșteană Eikon, unde e 
publicată integrala operei scriitorului săcelean, 
a binevoit și de data aceasta să gireze cu prestanța necesară 
un volum memorabil pentru săcelenii interesați de propriile 
personalități. 

  Cărțile de amintiri, despre oameni 
care au fost, pot fi uneori însingurate, dacă nu 
există fir epic incitant. Cartea d-nei Olga Lascu 
în schimb este un privilegiu pentru orice cititor, 
pentru că evocă un scriitor, actor și om fascinant. 
Un scriitor de un talent ieșit din comun, ce poate 
fi socotit un deschizător de drumuri al post-
modernismului contemporan, înainte cu mult 
ca acesta să fie teoretizat. A debutat îndrăzneț 
în 1941, dînd „cu barda-n porți de veac”. Ulte-
rior, în perioada proletcultistă, inovează versuri 
cu trimiteri textualiste (ca fond și formă), ce au 
făcut școală abia peste o jumătate de veac.
                     „...sunet și liră
                         muriră
                                   -muriră!
                              linii de trup
                                   au curs
                                  precum ploi...

                           să nu privești înapoi!
                                   știi?
                                         mi se zice
                                              euridice...” 

S

LANSARE DE CARTE
„SĂ NU UIȚI, OLGA, SĂ NU UIȚI...”
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 Nu amprenta originalității inconfundabile deranja, nici 
nonconformismul răzvrătit specific geniilor (refuzul de a scrie cu 
majusculă, spre exemplu), Darie era incomod pentru sistemul co-
munist abia instaurat pentru că era inteligent și sincer. Cu aceeași 
sinceritate se manifesta și în viața reală. Intrînd în  restaurantul 
„Ardealul” din Complexul Mic, își aduce aminte d-na Olga, „cîr-
ciuma era plină, mare antren. Un bețiv se ridică și zice: Liniște! 
A intrat poetul nostru, Darie Magheru, care îl înjură, de cîte ori 
vrea pe Ceaușescu, și nu pățește nimic. La care  Darie răspunde: 
Da, nu pățește nimic tovarășul Nicolae Ceaușescu!”. Dar omul 
Darie Magheru fusese prin anii 50 arestat și întemnițat, ca mulți 
alți intelectuali de marcă, era urmărit permanent și avea dosar la 
Securitate. Asta nu-l împiedica să fie spontan. „Într-o dimineață 
vine Adrian Hamzea (Anton Cerbatu) să-l ia în oraș la o vodcă. 
Tocmai atunci se întorceau cursanții școlii de partid de la micul 
dejun. Darie îi spune lui Adrian: Uite, ce mutre de cretini au 
ăștia, că-mi vine să-i latru. Și chiar a început să-i latre...”  Cu 
prostia nu juca teatru, era franc. Ca actor juca doar roluri în care 
se putea exprima prin personalități vulcanice, avea profil de 
voievod și refuza să fie distribuit în roluri secundare de muncitori 
(stahanoviști sau țărani colectiviști). Avusese ca profesori maeștri 
exemplari: George Vraca, Ion Manolescu, Marieta Sadova, etc. 
Dar și colegi excepționali: la Ploiești a jucat teatru sub directora-
tul lui Toma Caragiu, la Arad cu Aristide Teică, iar la Brașov a 
fost coleg cu Mișu Fotino, etc. Nu a făcut frondă și nu a vrut să 
răstoarne regimul comunist, dar așa era Darie. „El își cunoștea 
valoarea și nu permitea nimănui să-i sufle-n față”, precizează 
Olga Lascu, cea care l-a cunoscut cel mai bine.
 Biografia lui romanțată este asemănătoare cu cea 
eminesciană sau stănesciană. În 1944, la 21 de ani, ca student 
militar TR la Spitalul Militar Brașov, pune pariu cu colegii că va 
săruta mîna unei frumoase măicuțe ce îngrijea de răniți. Îi recită 
versuri, vorbesc despre literatură și apoi la sfîrșitul discuției, Da-
rie îi  sărută ceremonios mîna. Și se îndrăgostește, dumnezeiește, 
pentru prima oară în viață. Îi dedică „Balada mîinilor”: 

„soarele-și suie cavalcada prin ram 
nechezau muguri sub smalț de sepale 
și-n primăvara caldă eu sevă eram 
pentru setea din lujerii brațelor tale...” 

 Deși era la mănăstirea Văratec de cînd avea 5 ani și 

era mai mare ca Darie cu 10, anul următor măicuța Melania 
părăsește cinul monahal și se căsătorește cu Darie. Curînd se 
naște și Dăriuță, singurul copil al lui Darie Magheru din cele trei 
căsătorii. Căci, fire de artist, e mai puțin familist decît ar fi vrut 
doamnele, ca atare  iubea cu patimă eminesciană sau stănesciană, 
pînă la tentative de suicid, cînd era părăsit.
 Memoria excepțională a d-nei Olga Lascu reînvie cu fi-
delitate multe episoade reale, pline de savoare, fără a ascunde 
detalii comportamentale uneori greu de înțeles de omul obișnuit. 
Este o prezență activă în cadrul Salonului literar, sufletul de facto 
și condiția sine qua non a existenței singurului cenaclu săcelean. 
Domnia sa poate recita din memorie toate poeziile lui Darie. Ea 
a fost primul auditor a lui Darie, de cînd avea șase ani. Tran-
scria zeci de mii de versuri din literatura română și universală 
sub îndrumarea fratelui său. Darie însuși avea o memorie 
genială, putea recita ore întregi zeci de mii de versuri cu vocea 
sa baritonală pătrunzătoare. De cînd era elev recita cu patos pe 
scena improvizată din Cernatu, de la statuie, poezii patriotice.  
„Darie și-a iubit, mai mult decît orice pe lume, țara și neamul”, 
mărturisește și confirmă sora poetului, era în stare oricînd să-și 
dea viața pentru ele. De aceea nu ar fi plecat niciodată din țară.
 Personalitatea sa fascinantă, cultura de tip renascen-
tist, patriotismul său probat (a făcut cerere de plecare pe front 
împreună cu tatăl său și maiorul Căciulă din Turcheș, dar au fost 
refuzați: tatăl era prea în vîrstă, maiorul era reformat în urma unei 
maladii pulmonare, iar tînărul Darie nu avea vîrsta de încorpora-
re), dar mai ales valoarea operei sale scriitoricești sînt argumente 
puternice pentru recunoașterea posteriorității. Iată de ce propu-
nem, la 35 de ani de la trecerea în eternitate, acordarea titlului 
de cetățean de onoare al Săcelelui. Mai ales  post-mortem, Darie 
Magheru merită recunoștința săcelenilor.
 D-na Olga Lascu a  îndeplinit o misiune providențială. 
Orice scriitor, artist și-ar dori un astfel de suflet dăruit necondiționat 
memoriei celui ce nu mai este. Fără sora sa, Darie ar fi intrat într-
un con de umbră adînc. Aidoma parabolei talanților, Olga Lascu 
nu a îngropat moștenirea primită, ci a multiplicat-o după princi-
piul „dăruind vei dobîndi”. Nu a uitat nimic.
                                                 
                                                    prof. Nicolae Munteanu

NE-A PĂRĂSIT NEAGU DJUVARA, UN SENIOR AL CULTURII ROMÂNEŞTI

e-a părăsit Profesorul 
Neagu Djuvara, una dintre 
personalităţile fermecătoare 

ale culturii noastre contemporane. Am 
avut privilegiul să fim contemporani 
cu Domnia Sa, să-i admirăm discursul 
elevat, să ne încânte prin vorba şi pur-
tarea sa, prin hazul său. A ştiut să ne 
facă să-l iubim şi să-l admirăm pentru 
vivacitatea sa, dar mai ales pentru cum 
a ştiut să valorifice calitatea stirpei sale 
boiereşti şi nobleţea obârşiilor coborâ-
toare în marile familii româneşti ale secolului XVIII. Nu în ul-
timul rând însă, Neagu Djuvara ne-a cucerit prin felul propriu 
de a ne prezenta istoria, diferit de abordarea din tratatele seci, 
în care cititorul neavizat se simte străin, pe un tărâm îngheţat şi 
greu de abordat. Unii l-au acuzat că întreaga sa operă istorică este 
o simplă activitate de popularizare, fără valoare ştiinţifică. Dar, 
“nu de popularizare e vorba la Neagu Djuvara, ci de o pricepută 
stimulare a interesului viu, a curiozității, a dezbaterii. Citești și 

înveți, dar, totodată, citești și te amuzi, 
citești și poftești la mai mult”, cum 
spunea Andrei Pleşu.
  Neagu Djuvara s-a născut în 
anul 1916 în Bucureşti, într-o familie 
aristocrată de origine aromână, aşezată 
în ţările române la sfârşitul veacu-
lui XVIII şi care a dat mulţi oameni 
politici, diplomaţi şi universitari de 
prestigiu. În 1937 a devenit licenţiat la 
Sorbona, în istorie, iar în 1940 şi-a luat 
doctoratul în drept la Paris. Trei ani mai 

târziu, şi-a reluat studiile de filosofie la Sorbona, unde a obţinut 
doctoratul de stat, în mai 1972, cu o teză de filosofia istoriei, sub 
conducerea cunoscutului sociolog şi filosof Raymond Aron. 
 În 1961, pleacă în Africa, în Republica Niger, unde a stat 
douăzeci și trei de ani în calitate de consilier diplomatic și juridic 
al Ministerului Afacerilor Străine din Niger și, concomitent, pro-
fesor de drept internațional și de istorie economică, la Universita-
tea din Niamey.

N
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 În 1987 a obţinut diploma Institutului Naţional de Limbi 
şi Civilizaţii Orientale din Paris.
 Istoricul a participat la al Doilea Război Mondial, la 
campania din Basarabia şi Transnistria, ca elev-ofiţer de rezervă, 
fiind rănit în apropiere de Odessa. 
 Intrat prin concurs la Ministerul de Externe, în mai 
1943, a fost trimis curier diplomatic la Stokholm, la 23 august 
1944, în legătură cu negocierile de pace cu URSS. Numit secretar 
de legaţie la Stokholm, a rămas în Suedia până în 1947, după care 
a ales calea exilului în Franţa şi a militat în diferite organizaţii 
din diaspora. A fost secretar general al Comitetului de Asistenţă 
a Refugiaţilor Români din Paris şi a activat la Radio Europa 
Liberă., Fundaţia Universitară Carol I, Casa Românească, etc. În 
2016 i s-a conferit Ordinul național „Steaua României” în grad de 
Cavaler.

 După revoluţie, Neagu Djuvara a revenit în ţară şi, preo-
cupat în mod special de filosofia istoriei şi de istoria României, a 
semnat mai multe lucrări de referinţă, printre care: Între Orient și 
Occident. Țările române la începutul epocii moderne (Humani-
tas, 1995),  O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, se-
ria Istorie (Humanitas, 1999, 2006, 2008, 2010), Cum s-a născut 
poporul român (seria Humanitas Junior, Humanitas 2001), Mir-
cea cel Bătrân și luptele cu turcii (seria Humanitas Junior, Hu-
manitas, 2001), De la Vlad Țepeș la Dracula vampirul (Humani-
tas, 2003), Ce-au fost „boierii mari“ în Țara Românească? Saga 
Grădiștenilor (secolele XVI–XX), Humanitas, 2010, O scurtă is-
torie ilustrată a românilor (Humanitas, 2013).

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

dată cu apariția Centrului Multicultural și Educațional 
(CME) și cu noua Sală de Spectacole a acestuia, dar 
și cu activitatea din ce în ce mai intensă a asociațiilor 

culturale și sportive, la Săcele viața culturală și sportivă începe să 
devină mult mai vie.
 Pentru anul 2018 s-a alcătuit deja un calendar de eve-
nimente, care urmează să fie completat cu proiectele culturale și 
sportive care vor câștiga concursul de finanțări nerambursabile 
acordate de Primăria Municipiului Săcele și Consiliul Local. 
 Astfel,  în luna ianuarie am avut Ziua Culturii Naționale 
și Unirea Principatelor Române, sărbătorite prin manifestări or-
ganizate de Asociațiile ”Astra”, ”Izvorul” și de Primăria Muni-
cipiulului, iar în luna februarie tradiționalul Bal al Plăcintelor 
organizat de asociația ”Izvorul”, comemo-
rarea lui George Moroianu la mormântul 
acestuia din cimitirul Bisericii ”Adormirii 
Maicii Domnului” din Satulung, în orga-
nizarea aceleiași asociații ” Izvorul” și a 
Liceului Teoretic ”G Moroianu”, și Cupa 
“Babarunca” la Orientare pe schiuri, prima 
competiție de orientare pe schiuri înscrisă 
în calendarul FR Orientare, organizată în 
orașul nostru de către CS “Babarunca”. În 
luna martie, comunitatea maghiară din Săcele a avut două eveni-
mente, omagierea Revoluției de la 1848 și ”Noaptea încondeierii 
ouălor”, în data de 29 martie. Pe 20 martie, asociația “Portavicum” 
a susținut la CME  vernisajul a două expoziții: ”Vitrina Digitală a 
Săcelelui” și ”Săcele de ieri și de astăzi transpus în creații plastice 
contemporane”. Tot în luna martie, la Săcele, ”Festivalul Glo-
ria Domini – Brașovul Pascal” a ținut două reprezentații, filmul 
”Passion” în regia lui Mel Gibson și spectacolul ”Querer!” al 
teatrului ”Andrei Mureșanu” din Sf. Gheorghe.  Același teatru 
din Sf Gheorghe a mai fost prezent în luna martie și cu piesa ”O 
noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale. 
   În luna aprilie va avea loc procesiunea parohiilor orto-
doxe din duminica Învierii, pe 8 aprilie, la biserica ”Sf Nicolae” 
din Baciu. A doua zi, pe 9 aprilie, parohia ortodoxă ”Sfinții Ar-
hangheli ” și asociația ”Astra” vă invită la tradiționalul deja spec-
tacol de Paști, ”Lumină din Lumină”, la Centrul Multicultural și 
Educațional (CME), de la ora 19.00. Spre sfârșitul lunii, pe 28 
aprilie, asociația ”Ghizilor Montani din România” organizează 
ediția a II-a a cursei de alergare montană ”Piatra Mare Trail 
Running”, în masivul Piatra Mare. În luna mai, asociația HMIK 
organizează în 5-6 mai ”Zilele Tineretului Maghiar”. Pe 17 mai 

vor avea loc ceremoniile dedicate Zilei Eroilor în Piața 
Libertății din Cernatu, pe 24 mai Ziua Mondială a Orientării va fi 
din nou la Săcele datorită CS “Babarunca”, iar în ultimul weekend 
Ștefan Lupu și ”Zestrea Săceleană” ne invită la ”Ziua Bunului 
Vecin”.
 Luna iunie este dedicată în special elevilor. Mai întâi 
vor avea loc Zilele Liceului Teoretic ”G Moroianu”, iar în ul-
tima săptămână de școală, la CME, administrația va premia în 
cadrul unui spectacol pe elevii care au avut cele mai bune note. 
Pe 24 iunie, asociațiile culturale din Săcele vor sărbători ca în 
fiecare an ”Ziua iei”. Luna iulie are în prim plan, evident,  ”Sân-
tilia – sărbătoarea tuturor săcelenilor”, care va fi sărbătorită în 
preajma sfântului Ilie, timp de mai multe zile. Fiind anul Centena-

rului administrația pregătește o ceremonie 
specială și de ”Ziua Imnului”, pe 29 iulie.
 Luna august este una dedicată mai 
mult vacanțelor, însă ca în fiecare an pe 
16 august, intrarea trupelor române în Ar-
deal în timpul Primului Război Mondial 
va fi marcată la Pasul Bratocea de o ce-
remonie organizată de municipalitate. Luna 
septembrie este în special luna sărbătorii 
comunității maghiare din cele 7 Sate, ”Sf 

Mihail/Mihaly”, care va avea loc între 25- 30 septembrie. Tot pe 
30 septembrie, va fi omagiat de către asociația “Astra”, profesorul 
Gh. Dragoș, în ziua trecerii sale în eternitate.
 Octombrie este o altă lună a festivalurilor. Se începe cu 
”Festivalul Toamnei la Săcele”, 5-7 octombrie, se continuă apoi 
cu ”Festivalul Piatra Netedă” și se încheie cu ”Festivalul Sport 
Montan Săcele”, care anul acesta, între 19 – 21 octombrie, va 
aduce pe lângă cursele de alergare montană, orientare în alergare, 
parapantă, cursa copiilor și un concurs de bicicletă/MTB. În luna 
noiembrie, comunitatea maghiară sărbătorește în data de 13 no-
iembrie, ziua limbii maghiare, iar cu data de 30 noiembrie , ziua 
Sf Andrei, vor începe evenimentele dedicate Centenarului – 100 
de ani de Unirea de la 1918, evenimente care vor atinge punctul 
culminant, evident în data de 1 decembrie. Luna decembrie va fi 
din nou una plină de evenimente. Pe 5 decembrie vor fi aprinse 
Luminile sărbătorilor de iarnă în oraș și va fi inaugurat patinoarul, 
asociația HMIK va organiza deja tradiționalul “Târg de Crăciun”, 
iar la CME va avea loc un “Festival de Crăciun” în cadrul căruia 
vor avea loc mai multe evenimente, printre care și “Gala Premi-
ilor de Excelență” la Săcele. 

Mădălin Iacob

O

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI SPORTIVE
ÎN MUNICIPIUL SĂCELE, ÎN ANUL 2018
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timați săceleni, 
Dragi ostași,

Unitatea neamului românesc și Unirea pământurilor 
românești au fost și trebuie să fie idealul nostru național suprem. 
Pe noi ne leagă identitatea noastră specifică: limba română, sufle-
tele modelate de plaiul nostru mioritic, datinile pe care strămoșii 
noștri le-au statornicit și îmbogățit de-a lungul secolelor, precum 
și cultul strămoșilor, al martirilor și eroilor neamului nostru româ-
nesc. Noi dăinuim de două mii de ani aici, pe pământul cuprins 
între Tisa, Dunăre, Marea Neagră și Nistru.
 Datele Unirii teritoriilor românești sunt scrise cu litere 
de foc în calendarul nostru, dar mai ales în sufletele și conștiințele 
românilor de pretutindeni: 24 ianuarie 1859, data Unirii 
Moldovei dintre Carpați și Prut cu Țara Românească, 1878 anul 
în care Dobrogea s-a unit cu Țara Mamă în urma Războiului de 
Independență, 9 aprilie 1918 data Unirii Moldovei dintre Prut și 
Nistru (Basarabia) cu România, 28 noiembrie 1918 ziua Unirii 
Moldovei de nord (Bucovina) cu Țara și 1 decembrie 1918, data 
Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 
România.
 Unitatea neamului și Unirea pământurilor românești au 
însemnat biruința dreptății asupra imposturii, triumful libertății, 
al egalității tuturor cetățenilor Țării, al respectului pentru iden-
titatea etnică a fiecăruia și pentru cultivarea acesteia, afirmarea 
drepturilor, dar și a indatoririlor pentru toți locuitorii Țării.
 Aceste zile de sărbătoare să ne fie, mai cu seamă zile 
de mobilizare pentru readucerea la matcă a teritoriilor istorice 
românești rupte din trupul Țării prin rapturi mârșave, să ne fie 
zile de strângere a rândurilor, zile ale solidarității românilor de 
pretutindeni pentru propășirea economică, culturală, socială, 
democratică a Țării și a fiecăruia în parte.
 •  Nu putem admite ca circa patru milioane de români să 
nu își mai găsescă posibilitatea și sensul existenței  în țară și să 
pribegească în toată lumea pentru a-și asigura traiul. O sută de mii 
de copii sunt practic lipsiți de căldura sufletească și supraveghe-
rea părintească, fiind mai mult sau mai puțin abandonați.

 •  Pământul românesc pentru care și-au dat viața 
eroii neamului la Plevna, la Mărășești, la Stalingrad nu 
trebuie vândut străinilor. Subsolul, cu bogățiile lui a fost deja, în 
bună măsură dat. Să nu ne trezim doar când pe solul înstrăinat se 
va înfige alt steag.
 •  Să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Republica 
Moldova să nu se îndepărteze de România din cauză că în țară 
învrăjbirea, corupția și hoția au devenit prioritatea multora dintre 
politicieni. Sărbătorim UNIREA de la 1 DECEMBRIE 1918, dar 
azi jumătate din teritoriul alipit țării la Marea Unire nu mai este în 
România.
 •  În 1997, pentru prima dată de la constituirea României 
Mari, un guvern român a cedat părți ale teritoriului național fără 
a fi amenințat cu agresiunea (ca în 1940) sau fără a se găsi sub 
presiunea ocupantului srăin (ca în 1944 și în 1947). De aceea 
nu putem fi de acord cu tratatul cu Ucraina făcut de Emil Con-
stantinescu, Adrian Severin și Petre Roman care este un act de 
trădare națională. Prin acest tratat s-a acceptat raptul teritorial 
din 28 iunie 1940 și s-a recunoscut alipirea Bucovinei de nord, a 
Ținutului Herța, a Basarabiei de nord și de sud și a Insulei Șerpilor 
la Ucraina. Este o gravă jignire adusă celor morți pentru Țară pe 
câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, o batjocură împotriva 
unei națiuni care crede și luptă pentru dreptate și demnitate, pen-
tru unitatea neamului românesc și Unirea pământurilor românești.

Pe-al nostru steag e scris unire,
Unire-n cuget și simțiri

Și sub măreața lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.

Acel ce-n luptă grea se teme
El însuși e rătăcitor,

Iar noi uniți în orice vreme
Vom fi, vom fi învingători.

24 ianuarie 2018    Traian Florea

N.R.: Materialele publicate la rubrica ”Opinii” conțin aprecierile autorilor
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BALUL PLĂCINTELOR 2018, O AMINTIRE DE NEUITAT

tunci când parfumul sărbătorilor de Crăciun părea a fi 
trecut, păstrătorii obiceiurilor străbune săcelene mai 
simțeau, ca pe o adiere plăcută de vânt, prezența unei 

sărbători străvechi. Cu o săptămână înaintea postului Sfintelor 
Paşti, în data de 10 februarie, ei au trăit şi în acest an bucuriile 
legate de tradiţionalul Bal al Plăcintelor Mocăneşti. Ca şi în ul-
timii doi ani, balul a avut loc la elegantul restaurant Viena din 
Braşov, pregătit şi aranjat pe măsura 
acestei sărbători speciale. Unul dintre 
participanţi a fost însuşi proprietarul 
restaurantului, prietenul săcelenilor, 
domnul Dan Povârnaru. Organizatorii 
balului, membrii Asociaţiei ”Izvorul” 
Săcele, au beneficiat de tot sprijinul 
dânsului în organizare, sprijin fără de 
care raportul calitate/preț al balului nu 
ar fi fost atât de bun.
 După cum s-a putut vedea 
din bogăția evenimentelor derulate pe 
durata balului, ne dăm seama că, pen-

tru organizatori, emoţiile și bucuriile balului au început cu multe 
săptămâni înainte de evenimentul propriu-zis. Într-adevăr, balul 
nu a fost o simplă adunare în care doar s-a mâncat, băut, dan-
sat şi ascultat muzică orchestrală și vocală. Au existat desigur şi 
aceste ingrediente, dar evenimentul a depăşit cu mult acest nivel. 
Aici este marele merit al organizatorilor, care au reuşit să creeze 
o atmosferă în care bunul gust, aerul tradiţional şi elementele mo-

dernismului s-au îmbinat în mod fericit.
 După cum s-a dovedit de-a 
lungul timpului, balul nu este prepon-
derent un eveniment monden, ci un 
eveniment de trăire autentică. Pentru 
orice participant, Balul Plăcintelor este 
o veritabilă sărbătoare, generatoare 
de emoţii şi melancolii. Atmosfera 
sărbătorii se simte încă de acasă, din 
momentele pregătirii, când fiecare îşi 
alege ţinuta vestimentară, cea care va 
exprima în exterior sublimul sufletesc. 
Odată ajunşi în preajma restaurantului

A

AVEM NEVOIE DE UNITATE ŞI SOLIDARITATE !
(Alocuţiune rostită la manifestarea de aniversare a 149 de ani de la Unirea Principatelor Române)
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Viena, grupurile de participanţi, pe a căror ţinută parcă scrie 
„Balul Plăcintelor”, se salută cordial, îşi dau bineţe şi îşi urează 
o seară plăcută. Unii, poate, nu s-au mai văzut de mulţi ani, alţii, 
poate, se cunosc mai puţin, dar bucuria de a fi împreună se vede 
din zâmbetele lor largi şi sincere.
 Pentru mine evenimentul reprezentat de acest bal este 
atât de viu, încât, deşi au trecut câteva zile de atunci, sunt tentat 
să folosesc în exprimare timpul prezent. Poate eroarea temporală 
nici nu este atât de mare, mai ales dacă ne gândim că amintirile 
noastre, de fapt, aduc în prezent evenimentele trecute. În plus, 
amintindu-ne că şi celelalte baluri organizate de către săceleni 
s-au desfăşurat în aceeaşi notă, putem vorbi de o tradiţie, cu ca-
racter de perenitate, adică de durabilitate și persistență. De aceea, 
ca și până acum, în continuare, desfăşurarea evenimentului va fi 
relatată și trăită într-un amestec nostalgic de trecut și prezent.
 La intrare, în holul restaurantului, doamnele sunt pri-
mite cu flori de către organizatori şi domnii cu calde urări de bun 
venit. Înainte de sala de bal, într-un salon aflat pe traseu, este 
organizată o expoziţie având ca temă “Casa mare la mocani”. 
Ni se arată astfel de unde trebuie 
să pornim aşteptările noastre legate 
de bal și din ce surse să ne hrănim 
sufleteşte. Ne readucem astfel 
aminte de unde venim, cine suntem 
noi, care ne sunt rădăcinile şi care 
sunt pilonii valorilor noastre. După 
această cură de trăire autentică, la 
intrarea în sala de bal eşti întimpi-
nat tot cu surprize. Eşti primit de 
o sală somptuoasă, amenajată cu 
eleganţă, iluminată multicolor în 
geometrii care te uimesc. Mesele 
sunt în ţinută impecabilă, spaţiate 
corect, cu ring generos pentru 
dans, totul îndemnându-te parcă să 
te simţi bine. Traseul spre propria 
masă dă, de asemenea, prilejuri de bucurie celor care se recunosc, 
se salută şi-şi exprimă satisfacţia de a se fi văzut. Privind în jur, 
printre saluturi cordiale, ai prilejul să constaţi că o mare parte a 
participanţilor este îmbrăcată în costume populare, marea majori-
tate din Săcele, dar şi din alte zone, mai ales din Transilvania.
 Deschiderea balului se face de către organizatori, în 
aplauzele participanţilor. Au adresat alocuțiuni membrii biroului 
Asociației Izvorul, în numele cărora a vorbit doamna Geta Sauca, 
preşedintele asociaţiei şi domnul Ștefan Moraru, membru în bi-
rou. A urmat la cuvânt domnul Dumitru Voinea, președintele de 
onoare al asociației. Vorbind de vremurile de altă dată, ne-a încân-
tat cu harul său de povestitor. Cuvântul dânsului merge direct la 
inimă şi, stârnind imaginaţia, ne face părtaşi la aerul balurilor de 
altă dată. Câtă eleganţă, câtă demnitate, sensibilitate și bun gust, 
erau în acele vremuri, care nu au fost deloc uşoare. La balul din 
acest an, starea noastră sufletească este pe măsură. După această 
emoționantă deschidere, dansul poate începe.
 Muzica este susţinută de formaţia Kontraband, un grup 
care are pregătirea, repertoriul, şi soliştii care să răspundă la stan-
dardul de calitate cerut de Balul Plăcintelor. S-a demarat cu o 
suită de cântece moderne, pe fondul cărora participanţii la bal au 
umplut ringul de dans. Nu au lipsit, desigur, nici elegantele val-
suri, despre care se spune că sunt veșnic tinere.
 Reprizele de dans sunt întrerupte doar de servirea prepa-
ratelor culinare, care au fost de o calitate demnă de restaurantul 
Viena şi Balul Plăcintelor Mocăneşti. Desigur, vedeta culinară a 
fost plăcinta mocănească, savurată cu mult elan de cei prezenţi, 
știindu-se că plăcintele au fost pregătite de doamnele săcelene. 

Plăcerea de a fi față în față cu plăcinta și încântarea organoleptică 
erau vizibile pe fețele tuturor. 
 Dar cum perfecțiunea nu este posibilă, sunt de părere că, 
mai ales în timpul servirii preparatelor culinare, nu ar fi fost rău 
dacă orchestra ar fi cântat mai multe cântece populare. Se putea 
pune accentul pe specificul zonei, mai ales că, slavă Domnului, 
avem un folclor de o profunzime rară, armonizat complet cu su-
fletul românului. Poate că aceasta este singura notă ceva mai mică 
care s-ar putea da acestui bal.
 Dar totul a fost practic uitat atunci când a avut loc momen-
tul de vârf al balului, demarat de pasionatul şi inimosul săcelean, 
Ştefan Lupu. Mai întâi, la invitația lui, talentata soprană, născută 
în Săcele, Emilia Calefariu-Giol, a interpretat două frumoase 
melodii inspirate din folclor, compuse de Tiberiu Brediceanu. 
Apoi, Ștefan Lupu, acest mare iubitor şi promotor de tradiţii 
autentice, a recitat poezia „Mocanul” publicată de Ioan Alexan-
dru Bran, în revista Plaiuri Săcelene din anul 1934. Momentul a 
fost imediat urmat de o reprezentaţie de excepţie a ansamblului 
folcloric ”Zestrea Săceleană”, care ţine de asociaţia cu acelaşi 

nume.
 Acest grup de săceleni, doam-
ne şi domni, toţi îmbrăcaţi în co-
stume populare autentic săcelene, 
au interpretat, în frumosul stil 
popular, cântecele: Ciobănaş cu 
trei sute de oi, Dragi mi-s oile cor-
nute, Imnul săcelenilor, Vară vară 
primăvară şi Cucuruz cu frunza-
n sus. Printre cântece, grupul a 
prezentat şi două dansuri populare: 
Lezeasca şi Ciobănaşul. Primul 
dans s-a bazat pe strigături origi-
nale culese de învăţătorul Nicolae 
Pană și scrise în revista ”Plaiuri 
Săcelene”. Aceste bijuterii arti-
stice reprezintă valoroase creaţii 

ale culturii săcelene despre mocani şi obiceiurile lor.
 Văzând frumusețea costumelor populare, mi-am reamin-
tit de remarca unui mare patriot, care spunea că acestea ar trebui 
denumite veșminte. Ele au o încărcătură simbolică specială, de-
oarece au constituit pentru sute sau chiar mii de ani fundamentul 
existențial al poporului nostru. Veșmântul popular era purtat de 
copilul mic atunci când făcea primii pași, era purtat de părinți la 
muncă, era purtat în războaie. În veșmânt popular erau îmbrăcați 
mirii în ziua nunții și, de cele mai multe ori, tot în același veșmânt 
erau îngropați. De aceea, fiind asociat cu începutul, parcursul și 
sfârșitul vieții, semnificația lui este vecină cu sacralitatea.
 Mult gustat de participanţi a fost şi deja cunoscutul Imn al 
săcelenilor, o frumoasă transpunere a unui cunoscut motiv muzi-
cal, pe câteva foarte reuşite versuri:

“Săcelean, frumoasă floare,
Săcele eşti rupt din soare
Eu pe tine te-ndrăgesc
Că aici viaţa-mi trăiesc,
Săcele eşti colţ de rai.

În Săcele eu m-am născut
Ş-aicea-m copilărit
Unde cântă colţul ierbii
Şi vin la izvoare cerbii.
Săcele eşti plai de dor.

Oriunde m-a dus norocul, 
Am purtat cu mine focul
Şi pân-am venit-napoi

Mi-a fost gândul tot la voi, 
Săcelenii mei frumoşi.

La noi nime nu-i bătrân
Sărbătorile să ţân, 
Dumnezeu de ocroteşte 
Şi pământul ne rodeşte.
Ţara mea-i Săcele-al meu.

Bogăţii din lumea mare, 
Toate-n viaţă-s trecătoare, 
Dar nimic nu e mai sfânt
Ca-l mocanilor pământ,
Până mor îl port în gând.”

Ansamblul “Zestrea Săceleană” , artă şi performanţă
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MOMENTE DE ANIVERSĂRI ŞI OMAGIERI LA SĂCELE

•    •    •

nirea de la 1859 a fost marcată în Municipiul Săcele 
printr-o manifestare în Piața Libertății. 
 Aceasta a cuprins o slujbă de Te Deum oficiată 

de protopopul Săcelelui, pr. Sorin Șerban împreună cu o parte din 
preoții din Săcele, alocuțiuni prezentate de primarul Municipiului 
Săcele, ing. Virgil Popa, lt-col. George Cornea, prof. Gheorghe 
Munteanu - directorul liceului G. Moroianu și dl. Traian Florea, 

parada militarilor de la UM 01028 Ghimbav și două momente 
artistice susținute de ansamblul folcloric Astra și de asociația 
Zestrea Săceleană.
 La final toți cei prezenți au dansat Hora Unirii și au servit 
o plăcintă mocănească.

Sursa: Săceleanul.ro

U

 Revenind la dinamica balu-
lui, după încă o repriză consistentă de 
dans, organizatorii au ținut să exprime, 
în numele tuturor săcelenilor, aprecierea 
pentru cei care au avut contribuții mai 
substanțiale la reușita acestuia. În aplau-
zele celor prezenți, efortul lor a fost 
răsplătit cu diplome de recunoaștere a 
meritelor. Dar, poate, cea mai puternică 
recunoaștere este cea din inimile 
săcelenilor, pentru cei care nu lasă să 
se stingă flacăra tradițiilor strămoșești. 
Este aici momentul să-i amintim şi pe 
membrii asociaţiei, seniori ai acesteia, care participă cu drag, 
an de an, la această frumoasă întâlnire de suflet care este Balul 
Plăcintelor, conferindu-i un plus de tradiţie şi continuitate: Luţă 
Ştefănescu, Nelu Sulu, Romi Jinga, Tică Voinea, Liviu Barbu, 
Dudu Damian, Fane Lupu, Elena Primăvăruş, Peter Sara, Dumi-
tru Daneş. Dintre cei prezenţi, Ninel Eftimie şi Titi Lungu sunt 
cei care au participat la toate balurile organizate de Izvorul, din 
anul 1993, prima ediţie, şi până în prezent. Să nu-i uităm nici pe 
numeroşii oaspeţi de onoare din Săcele, dar și din alte localități, 
printre aceştia numărându-se şi primarul Brașovului, domnul 

George Scripcaru.
  După acest moment, ambianța 
specială, vinul bun, bucatele alese, 
muzica din ce în ce mai ritmică, au 
continuat chiar și după intrarea în sală 
a tradiționalului tort, care și-a făcut 
apariția însoțit de artificii multicolore.
  La sfârșit, când participanții 
de la unele mese parcă nu mai doreau 
să părăsească sala, cei rămași au avut 
surpriza de a-l asculta în interpretare 
„live”, fără microfon, pe prietenul 
săcelenilor, domnul Ion Cocan. La acest 

moment de final, dânsul i-a entuziasmat pe cei prezenți. Am cân-
tat cu toții frumoase cântece populare, atât din tradiția veche cât și 
din folclorul bun al zilelor noastre. Nici că se putea, la acest bal, 
o mai bună echilibrare a balanței modernism-tradiție. 
 Timpul parcă a zburat! Am părăsit sala Viena cu satisfacția 
unei seri reușite și cu acel sentiment inefabil, exprimat sau nu „La 
acest bal aș mai veni!” 

Prof.univ.dr.ing. Gavrilă Calefariu
Foto: Ion Sulu

•    •    •

espărţământul ASTRA -Fraţii Popeea din Săcele a orga-
nizat şi în acest an o frumoasă manifestare de omagiere 
a lui Mihai Eminescu cu prilejul împlinirii a 168 de ani 

de la naşterea Poetului. Evenimentul s-a desfăşurat în faţa bustu-
lui lui Eminescu din parcul care-i poartă numele şi a marcat, de 
asemenea, Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită în fiecare an la 15 
ianuarie. 
 Cu acest prilej au fost depuse flori şi s-au ţinut scurte 
alocuţiuni care au marcat momentul, printre vorbitori numărându-
se: dl. Sorin Gâdea – viceprimarul Municipiului Săcele, pr. Raul 
Șerban – președintele Despărţământului Astra din Săcele, dl. Du-
mitru Voinea – presedinte de onoare al Asociației Izvorul, prof. 
Emilia Stoian, prof. Liviu Dârjan, dl. Traian Florea și poetul Cor-
nel Vlad. Elevi de la liceele săcelene au recitat versuri din lirica lui 
Mihai Eminescu.

Foto: Paul Sasebes                     Sursa: Săceleanul.ro

ăcelenii au comemorat şi în acest an personalitatea 
deosebită a lui George Moroianu, marele intelec-
tual născut pe aceste meleaguri. Manifestarea a fost 

organizată de liceul săcelean al cărui patron spiritual este George 
Moroianu şi de Asociaţia Culturală Izvorul, care, de-a lungul tim-
pului s-a remarcat prin promovarea marilor valori străbune, cu 
ocazia împlinirii a 72 de ani de la trecerea la cele veşnice a mare-
lui săcelean
 Figură proeminentă a generaţiei sale, economistul, 
diplomatul şi cărturarul George Moroianu s-a remarcat prin 

excepţionala deschidere spre valorile lumii civilizate, fiind un 
aprig luptător pentru emanciparea românilor transilvăneni de la 
sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea.
 Instruit în spiritul marilor idei europene din şcolile su-
perioare din Anvers şi Paris, cu studii de doctorat în Germania, 
George Moroianu a fost una dintre personalităţile care şi-au adus 
contribuţia la înfăptuirea Marii Uniri, îndeplinind apoi funcții im-
portante în diplomaţia românească.
  Din 1921 a fost numit profesor la Academia de Înalte Stu-
dii Comerciale şi Industriale de la Cluj, instituţie de învăţământ

D

S
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superior al cărei rector avea să fie între anii 1929 - 1936. A avut, 
de asemenea, o activitate remarcabilă pe tărâmul scrisului, fiind 
autorul a numeroase studii şi lucrări de specialitate, ca şi a bine-
cunoscutelor sale lucrări despre satul natal: Din ţinutul Săcelelor 
şi Chipuri din Săcele.
 Evenimentul organizat în acest an la Satulung, în ci-
mitirul bisericii Sf. Adormire, acolo unde se află mormântul lui 
George Moroianu, a constat în depunerea unor coroane de flori 
din partea Despărţământului ASTRA-Fraţii Popeea, a Asociaţiei 
Izvorul, a Liceului George Moroianu, a Primăriei, urmată de o 
slujbă la care au fost pomeniţi toţi preoţii sfântului lăcaş şi marii 
cărturari săceleni Nicolae Popeea, Alexandru Lapedatu, Ion La-
pedatu, Gheorghe Dragoş, Victor Jinga, Nicolae Colceag, Victor 
Tudoran.
 Despre viaţa şi opera lui George Moroianu au vorbit dl. 
Primar Virgil Popa şi dl. Prof. Ionuţ Tănase. Vă prezentăm în con-
tinuare alocuţiunea domnului Primar:

 “Preacucernici părinţi, doamnelor şi domnilor,

 În acest început de an, când sărbătorim Centenarul Marii 
Uniri, este semnificativ pentru noi, pentru săceleni, că ne aflăm 
aici, la mormântul unuia dintre românii care a contribuit major la 
evenimentul cel mai important al istoriei noastre moderne, Unirea 
de la 1918.
 Viaţa lui George Moroianu o cunoaştem toţi cei prezenţi 
la mormântul său. Aş vrea însă să remarc un lucru din biografia 
profesorului săcelean. La doar 22 de ani, în anul 1892, pe când 
era student la Paris, înfiinţează o secţie a Ligii pentru unitatea 
culturală a românilor. Tânărul student înţelesese încă de atunci 
faptul că unitatea politică a românilor are la bază, ca rădăcină, 
unitatea culturală, unitatea spirituală. Pentru formarea tânărului 
George Moroianu au contat nu numai studiile economice şi poli-
tice din Anvers, Paris şi Tubingen, ci şi idealul naţional, căruia i-a 
slujit întreaga sa viaţă. Să nu uităm că în anul 1918 a fost consilier 
tehnic principal al delegaţiei române la Conferinţa de pace de la 
Paris, iar apoi a devenit profesor şi rector, chiar în noua provincie 
a României, în Transilvania, la Academia de Înalte Studii Comer-

ciale şi Industriale de la Cluj.
 Când privim viaţa acestor înaintași ai noştri, precum 
George Moroianu, înţelegem că existenţa unui ideal este pro-
babil lucrul care ne lipseşte cel mai mult nouă, urmaşilor celor 
care au înfăptuit Marea Unire. Astfel, viaţa acestor personalităţi 
devine un bun moment de reflecţie referitor la modul în care ne 
raportăm astăzi la noţiuni precum ţară şi neam. Sper ca acest an, 
al Centenarului, să fie un bun prilej de înţelegere a rostului pe 
care fiecare dintre noi îl avem în comunitatea în care trăim şi a 
responsabilităţii pe care o avem faţă de înaintaşii noştri.
 În municipiul nostru, administraţia a alocat în acest an 
al Centenarului o sumă importantă de bani, 100.000 lei, pen-
tru a amplasa un bust al profesorului George Moroianu chiar în 
vecinătatea liceului care îi poartă numele. Prin acest gest al nostru 
încercăm nu numai să ne arătăm recunoştinţa faţă de cei care au 
realizat Marea Unire, dar şi să readucem aminte săcelenilor de 
adevăratele modele ale comunităţii.”
         Redacţia “Paiuri Săcelene”
Foto: Miklos Levente

PATRU TINERI ŞI CADOUL LOR MINUNAT PENTRU SĂCELE

n preajma Crăciunului trecut, campania “Din Săcele, 
cu drag” ne-a făcut cadou o minunată broşură ilustrată 
în care ne-a prezentat OAMENI ai comunităţii noastre. 

Scriem OAMENI, cu majuscule, deoarece voluntarii angrenaţi 
în acest proiect, cu sprijinul asociaţiei CAN Braşov, al fundaţiei 
ERSTE și al Primăriei Municipiului Săcele au nominalizat în 
acest album săceleni care s-au remarcat în viaţa socială, culturală, 
educaţională şi economică a ora-
şului nostru.
 Scopul acestui album, aşa 
după cum afirmă chiar realizatorii 
lui, este acela de a arăta lumii “şi în 
special tinerilor, că avem la Săcele 
oameni valoroşi, modele demne de 
urmat, fie că sunt oameni dedicaţi 
implicării comunitare, fie că sunt 
oameni cu realizări personale, care 
au dus numele oraşului nostru la 
nivel naţional.”
 Este o intenţie nobilă, 
contrară obişnuinţelor din peisa-
jul media de astăzi, în care abundă 
exemplele caracterizate prin non-

valoare, căpătuială cu orice preţ şi incultură, pe care tinerii, în 
lipsă de alte oferte, sunt în pericol de a le lua drept modele.
 Tocmai de aceea, trebuie salutată din inimă iniţiativa a-
utorilor albumului care prezintă 28 de portrete de săceleni, care, în 
opinia voluntarilor, şi-au adus contribuţia la cunoaşterea oraşului 
nostru şi la valorificarea resurselor sale spirituale, geografice şi 
economice. Trebuie spus că această selecţie nu poate fi exhaustivă 

şi autorii ei recunosc şi îşi asumă 
faptul că “selecţia din acest album 
nu este una integrală şi că aceşti 28 
de localnici reprezintă doar o parte 
dintre cei care au adus o contribuţie 
valoroasă oraşului Săcele.”
 Cu toate acestea, cititorul o-
biectiv, care parcurge acest volum, 
ajunge la finalul lui la concluzia 
că Săcelele este un oraş iubit şi 
apreciat de cei mai mulţi dintre 
locuitorii lui. Cei 28 de săceleni 
prezenţi în paginile albumului îl 
iubesc şi se străduiesc să contri-
buie la afirmarea sa, fie că este 
vorba despre latura culturală,

Î
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cea sportivă, educaţională sau economică. Pentru ei, Săcelele 
este oraşul lor drag, pe care îl iubesc pentru trecutul său
bogat în tradiţii, obiceiuri şi valori spirituale, pentru spiritul euro-
pean ce caracterizează convieţuirea dintre etnii, pentru peisajele 
sale încântătoare şi potenţialul turistic remarcabil, pentru oame-
nii săi frumoşi, cu aspiraţii înalte şi visuri îndrăzneţe. Pentru ei 
Săcelele înseamnă acasă, înseamnă locul lor de suflet, locul în 
care îşi doresc să trăiască şi să-şi împlinească destinul.
 Este minunată lecţia de patriotism local pe care acest 
album ne-o oferă prin scurtele confesiuni ale celor prezentaţi, 
oameni de vârste diferite, de etnii diferite, cu pregătire diferită, 
dar toţi uniţi de dragostea pentru locul în care s-au născut şi au 
crescut. 
 Merită cele mai sincere felicitări tinerii iniţiatori ai cam-
paniei “Din Săcele, cu drag” realizatori ai albumului “Oameni ai 

oraşului Săcele” şi ne facem datoria de a-i aminti aici: Ruxandra 
Oprică, Kinga Gosuly, Orsolza Domby şi Zsófia Szekely. Aceşti 
minunaţi tineri sunt voluntarii care au colectat materialele pen-
tru album, realizând o nouă etapă în lăudabila lor iniţiativă de 
promovare a locurilor, oamenilor, valorilor şi faptelor din locali-
tatea noastră. Acest album vine în completarea celui din 2016, în 
care au fost prezentate “biserici de diferite confesiuni, case cu 
arhitectură tradiţional mocănească, porţi mocăneşti şi străzi care 
te poartă spre poveştile locului.”
 Aşteptăm cu plăcere şi nerăbdare să vedem ce surprize ne 
mai oferă aceşti talentaţi şi întreprinzători tineri în acest an, mai 
ales că Săcelele are nebănuite resurse cu care se poate mândri.

Horia Bârsan

iua de duminică, 25 martie, când credincioşii creştini 
sărbătoresc Buna Vestire, nu a fost o zi de sărbătoare 
obişnuită pentru enoriaşii bisericii “Sfânta Adormire” 

din Satulung. În acea zi, un număr impresionant de credincioşi 
din Săcele, dar şi din Augustin şi Comăna, s-au adunat pentru a-i 
întâmpina pe cei trei noi preoţi ai parohiei, numiţi prin hotărârea 
Arhiepiscopiei Sibiului să ia locul vrednicilor părinţi parohi Ioan 
Cornea şi Mircea Leb, ajunşi la vârsta simbolică a pensionării. 
 La ceremonie au participat părinţii protopopi Gheorghe 
Dănuţ Benga, protopop de Braşov, şi Sorin Şerban, protopop de 
Săcele, domnul primar Virgil Popa, domnul viceprimar, consi-

lieri săceleni, precum şi  domnii primari din Augustin şi Comăna, 
localităţi în care doi dintre noii preoţi au slujit. 
 După slujba de vecernie, săvârşită de un sobor de 10 
preoţi, părintele prof. dr. Sorin Şerban a luat cuvântul şi a in-
sistat asupra importanţei momentului festiv în care credincioşii 
se despart de foştii lor părinţi duhovniceşti şi fac cunoştinţă cu 
cei alături de care vor păşi, în continuare, pe drumul desăvârşirii 
lor spirituale. În cuvântarea sa, părintele protopop a subliniat 
strădania depusă de preacucernicii părinţi Ioan Cornea şi Mir-
cea Leb, în cei peste treizeci de ani de slujire la altarul biseri-
cii “Sfânta Adormire”, perioadă în care aceasta, prin activitatea

MOMENTE DE SĂRBĂTOARE
LA BISERICA “SFÂNTA ADORMIRE DIN SATULUNG”

Z

”FAMILIA, ELEMENT CENTRAL ŞI DETERMINANT
ÎN VIAŢA MOCANULUI SĂCELEAN”

sociaţia “Mocani Săceleni” 
a organizat în toamna anului 
trecut un eveniment de suflet, 

de promovare a prezentului săcelean, 
cultural şi educativ totodată, sub ge-
nericul “Familia, element central şi de-
terminant în viaţa mocanului săcelean”. 
 Şi, pentru că un asemenea 
eveniment trebuia să aibă şi un punct de 
pornire, asociaţia a ales pentru această 
primă ediţie exemplul familiei Stoea, 
din Satulung, o familie numeroasă, cu 
rădăcini adânci pe aceste locuri, ai cărei 
fondatori sunt, în 1929, Ioan Stoea şi 
Stana Băilă, la rândul lor urmaşi din viţă mocănească, şi care au 
avut 14 copii. Astăzi, familia Stoea numără 175 de membri, rude 
de sânge, iar dacă adăugăm şi soţii şi soţiile acestora, se ajunge 
la 175 de membri. O familie frumoasă, numeroasă şi respectată 
în Săcele, formată din oameni muncitori, la casele lor, crescuţi în 
credinţă şi respect pentru lege şi tradiţiile comunităţii.
 Aşadar, ediţia de anul trecut a manifestării organizate 
de Asociaţia “Mocani Săceleni” a purtat numele “Ziua Neamu-
lui Stoea” şi a avut un program bogat care a cuprins: o slujbă 
de pomenire a strămoşilor, la cimitirul vechi al bisericii “Sfinţii 
Arhangheli”, un spectacol de teatru susţinut de actorii Ioan Isaiu, 
de la Teatrul Naţional Bucureşti, şi Sorin Misirianţu, de la Teatrul 
Naţional din Cluj-Napoca, la Centrul Multicultural din Cernatu, 
şi o frumoasă expoziţie de costume populare mocăneşti şi de foto-

grafie, organizată în foaierul aceluiaşi 
centru.
 Sărbătoarea a continuat într-
un cadru plăcut, bucurându-se de 
prezenţa unor personalităţi săcelene, a 
ansamblului “Zestrea Săceleană”, con-
dus de Ştefan Lupu, ansamblu care a şi 
prezentat un frumos program de cân-
tece foarte apreciate de asistenţă, de 
membri ai familiei Stoea, de prieteni 
şi cunoscuţi.  Au luat cuvântul pe par-
cursul sărbătorii, pe tema importanţei 
familiei in societate, dl.primar Virgil 
Popa, dl. Dumitru Voinea, fost primar 

al Sacelelor, părintele prof. dr. Ioan Voineag,  părintele Şerban 
Raul Valer,  preot paroh al Bisericii “Sf.Arhangheli”, dl.prof. 
dr Neculae Cristea, din Bucureşti, şi mulţi membri şi prieteni ai 
familiei Stoea.
 Momentul culminat al evenimentului l-a constituit de-
cernarea de diplome de excelenţă şi onoare, medalii şi insigne 
personalizate personalităţilor prezente, prietenilor şi membrilor 
familiei. 
 Sărbătoarea s-a încheiat într-o atmosferă caldă şi 
emoţionantă, iar d-na Kocsis Maria, preşedinte al Asociaţiei 
“Mocani Săceleni”, a făcut invitaţia ca pentru anul 2018 să fie 
sărbătorită o altă familie din Săcele.

Asociaţia “Mocani Săceleni”

A
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sociaţia săceleană “Portavicum”, cu cofinanţare de 
la Primăria Municipiului Săcele, a realizat două inte-
resante proiecte menite să valorifice bogata tradiţie 

săceleană în domeniul arhitecturii şi să atragă prin prezentarea 
acesteia cât mai mulţi turişti români şi străini.
 Primul dintre aceste proiecte s-a concretizat printr-o 
interesantă expoziţie de artă sub genericul “Săcele de ieri şi de 
astăzi transpus în creaţii plastice contemporane” şi cuprinzând 
130 de lucrări de artă, realizate în acuarelă, ulei sau tuş. Autorii 
acestor frumoase lucrări de artă sunt artişti plastici cunoscuţi: Eu-
gen Moga, Răzvan Iordache, Valeriu Năstase şi Marian Bobei care 
au transpus în lucrările lor câteva dintre monumentele săcelene: 
biserici româneşti şi maghiare, troiţe, case din Săcele, portrete. 
Interesant este faptul că printre temele de inspiraţie prezente în 
expoziţie se numără şi clădiri din Hârşova, localitate dobrogerană 
asupra căreia strămoşii noştri mocani şi-au lăsat o puternică 
amprentă.
 Vernisajul expoziţiei s-a bucurat de prezenţa unui număr 
mare de săceleni, atraşi de ineditul temei acesteia, ca şi de prezenţa 
autorităţilor locale, în frunte cu domnul primar.
Cel de al doilea proiect, denumit “Vitrina digitală a Săcelelui”, 
urmăreşte reinserţia a 14 monumente din oraşul nostru, în princi-
pal biserici ortodoxe şi ale comunităţii maghiare, mai vechi de 100 
de ani. Este vorba despre bisericile ortodoxe din Baciu, Turcheş, 
Cernatu, Satulung, cele evanghelice luterane din Baciu, Cernatu, 
Satulung şi biserica romano-catolică din Turcheş.

 Aşa cum spuneam şi la început, cele două proiecte 
urmăresc mai buna cunoaştere a istoriei locale a celor două etnii, 
română şi maghiară, locuitoare pe aceste meleaguri, tradiţiile şi 
moştenirea lor spirituală, aşa cum reiese aceasta din frumoasele 
monumente ridicate, din portul şi obiceiurile lor.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”
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dânşilor, a devenit o prezenţă vie şi călăuzitoare în strădania de 
îmbogăţire duhovnicească a enoriaşilor săi. Spunea părintele pro-
topop că acum este timpul ca cei trei noi preoţi învestiţi în această 
zi să preia munca de îndrumare a credincioşilor de la vrednicii lor 
înaintaşi. Pentru aceasta, le-a înmânat Sfânta Evanghelie, Sfânta 
Cruce și o cheie simbolică a bisericii, ca semne ale întreitei misi-
uni a preotului: vestirea Cuvântului, săvârșirea Tainelor lui Hris-
tos cu jertfelnicie și îndrumarea credincioșilor către Împărăția lui 
Dumnezeu.
 În continuarea ceremoniei, au fost prezentaţi asistenţei 
cei trei preoţi învestiţi să slujească de acum încolo în biserica 
“Sfânta Adormire” din Satulung. Este vorba despre: părintele dr. 
Alexandru Ioan Petrica, fost până de curând protopop de Rupea, 
părintele Antonio Cristian Aronesei, fost preot paroh la Augustin 
şi părintele Alexandru Morogan, hirotonit recent, doctorand în 
teologie.
 Din partea acestora a spus câteva cuvinte părintele A-
lexandru Ioan Petrica. Dânsul a subliniat importanţa comuniunii 
între preot şi credincioşi, având în vedere că numai împreună 
aceştia pot lucra pentru mântuirea lor sufletească şi a insistat 
asupra simbolisticii celor trei daruri primite la învestire: Sfânta 
Evanghelie, Sfânta Cruce și cheia bisericii.
 Părintele Ioan Cornea le-a urat bun-venit noilor preoţi 
şi, în cuvinte emoţionante, a făcut o scurtă trecere în revistă a 
celor treizeci şi şapte de ani în care a slujit la biserica “Sfânta 
Adormire”. De atunci, spunea părintele, doar zidurile au rămas 
pe loc, pentru că, în rest, s-au făcut schimbări importante, prin-
tre care recondiţionarea picturii interioare, noi strane şi obiecte 
de mobilier bisericesc, repararea şi reamenajarea clădirii care 
adăposteşte casa-rece, zid împrejmuitor şi trotuare în cimitir, 
înfiinţarea unui nou cimitir şi multe, multe altele. În tot acest 
timp, împreună cu părintele Mircea Leb, au fost mereu prezenţi în 
mijlocul enoriaşilor, gata să răspundă la nevoile lor duhovniceşti, 

păstrând tradiţiile şi obiceiurile de la acest sfânt lăcaş, ridicat de 
mocanii din Satulung la începutul secolului XIX. S-au străduit să 
continue munca duhovnicească a vrednicilor de amintire preoţi 
Gheorghe Şerbu şi Ioan Bădiţoiu, predecesorii lor, şi a tuturor 
celorlalţi preoţi de la această biserică. Cuvintele pline de emoţie 
ale părintelui Cornea au fost răsplătite cu un ropot de aplauze, 
semn al legăturii stabilite cu credincioşii din parohie, care şi-au 
iubit şi apreciat păstorii sufleteşti.
 Părintele protopop Dănuţ Benga a mărturisit în cuvântul 
său că îi face plăcere să onoreze cu prezenţa sa ceremonia de în-
vestire a celor trei noi preoţi, de care îl leagă colaborări anterioare 
pe linie administrativă sau duhovnicească, aşa cum îl leagă fru-
moase amintiri de preoţii Cornea şi Leb, din perioada când a slujit 
la Săcele.
 Se cuvin şi pe această cale mulţumiri părinţilor Ioan Cor-
nea şi Mircea Leb pentru strădania şi efortul de a fi fost mereu 
un exemplu de vrednici păstori pentru credincioşii din partea 
de sus a Satulungului, în zilnica lor preocupare de îmbogăţire 
duhovnicească, pentru strădania de a fi păstrat neatinse obiceiuri-
le şi tradiţiile moştenite din strămoşi la această minunată biserică 
şi pentru munca depusă să păstreze frumuseţea şi autenticitaea 
acestui frumos şi valoros monument istoric ce face cinste întregu-
lui nostru oraş.
 Urăm noilor preoţi parohi spor în muncă şi împliniri în 
activitatea lor misionară, alături de enoriaşi.

N.R. Cu o sptămână în urmă, în ziua de duminică, 18 martie, o 
ceremonie asemănătoare a avut loc la biserica “Sfinţii Arhang-
heli” din Satulung, prilej cu care a fost învestit ca preot paroh 
părintele Cătălin -Nicolae Necula, care va sluji alături de părintele 
Raul Şerban la această frumoasă biserică.

Horia Bârsan
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.I 2018

1 Agache Adrian
2 Aldea Georgeta
3 Alexandrescu Dana
4 Arion Mircea
5 Balan Eugen
6 Banciu Maria
7 Banciu Neculai
8 Bandi Şeitan Maria
9 Barbat Claudiu

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

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

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

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

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

239 Zbarcea Maria
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Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în
suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste 

clipe magice alături de cei dragi. 
Hristos a înviat!

Comitetul de conducere al Asociaţiei “Izvorul”
Redacţia revistei “Plaiuri Săcelene”


