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BRAȘOVUL -  ORAȘUL MARII UNIRI ( II )
(continuare din numărul trecut)

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

trategia luptei naționale din Transilvania, greu de for-
mulat în epocă și mai ales de implementat, la Brașov 
a avut o soluție practică, realizabilă și realizată, deși 

în condiții vitrege: soluția instituțională, crearea și întreținerea 
de instituții legale, dar naționale, luptătoare, adevărate motoare 
ale luptei naționale: „Gazeta Transilvaniei”, Gimnaziul „Andrei 
Șaguna”, „Casina română”, „Reuniunea femeilor române”, „As-
tra”- Despărțământul Brașov, teatrul cu Societatea pentru fond de 
teatru român, „Orientul latin”, junii, etc., care au luptat sistema-
tic, legal, dar profund național, contribuind la umplerea paharului, 
la maturizarea condițiilor, la spargerea buboiului.
 Prima din aceste instituții, fără a face o ierarhie pentru că 
fiecare și-a avut culoarul său, aportul 
său în mecanismul național, „Gaze-
ta Transilvaniei” are o prestație 
hotărâtoare, este farul diriguitor, tru-
ditorul de fiecare zi în ringul luptei 
naționale, dascălul mulțimii, for-
matorul de opinie, instituția forma-
toare, dar și luptătoare nemijlocită. 
Iar frontul ei este deopotrivă politic, 
ideologic, educativ-formativ, social, 
de comunicare, de solidarizare, de 
menținere și fortificare a moralului, 
etc. 
 În alt plan, Gazeta este arhi-
va cea mai amplă a luptei naționale, 
dar și reazemul cel mai solid în 
epocă pentru falanga luptătorilor din 
câmpul tactic. Prin ea liderii conduceau, comunicau, primeau 
răspunsuri, testau apărarea sau ofensiva adversarului, stabileau 
direcții și acțiuni de luptă, linii de apărare, etc. Nu doar longevi-
tatea este impresionantă ci și rigoarea, echilibrul între moderație 
și agresivitate, tactica și strategia mediatică, profesionalismul 
redactorilor ca luptători naționali, dăruirea lor dezinteresată, 
chiar jertfelnică idealului național prin Gazetă, creativitatea și 
originalitatea lor ca presă politică aflată la primul experiment 
în spațiul românesc. Cei trei mari redactori (șefi) ai Gazetei – G. 
Bariț, Iacob Mureșianu și Aurel Mureșianu, acesta din urmă și 
primul ziarist profesionist român, au fost nu doar mari ziariști, ci 
mari cărturari, Bariț chiar un titan de talie renascentistă, și mari 
luptători naționali. Chiar dacă nu toți și totdeauna au considerat 
Gazeta un model, ba chiar au și criticat-o atunci când li s-a părut 
că pot face treabă mai bună, văzută la scara istoriei și în peisajul 
luptei naționale, truda Gazetei și a redactorilor ei este de nee-
galat, impresionantă prin profunzime și anvergură, prin impactul 
multiplu asupra destinului luptei naționale la scară națională. Ea 
este nu doar a românilor brașoveni, nu doar a Transilvaniei, ci 

a românimii întregi și a întregii etape pe care o străjuiește 80 de 
ani a luptei naționale. Percepția importanței prestației Gazetei în 
lupta națională crește în timp, pe măsura asimilării istoriografice 
și prin instrucție a valorilor ei.
 Caracterul național al Casinei române este, aparent, mai 
greu de descifrat și a fost și în epocă pentru autoritățile potri-
vnice, dar se poate face pe deplin demonstrația că și nevinovata 
societate de „cultură și petrecanie” a negustorilor brașoveni era 
profund angajată în mișcarea națională, că era locul de întâl-
nire a militanților, de informare, de comunicare și dezbatere a 
problemelor românești, de soluționare prin decizie colectivă și de 
opțiune pe o cale sau alta a rezolvărilor necesare. Promovarea 

lecturii și a cărții românești, acce-
sul colectiv la presa vremii, mai ales 
românească, puțin și greu adusă la 
Brașov, primirea oaspeților din restul 
Transilvaniei și din Principate într-
un mediu protejat și exclusiv româ-
nesc, consfătuirile și conlucrările cu 
aceștia în situații de criză sau con-
flicte în siguranță aici, și multe alte 
facilități sunt modalități de derulare 
și dezvoltare a luptei naționale, dis-
cret, în liniște dar consecvent, zi de 
zi, din ce în ce mai mult.
 Liceul „A. Șaguna”, în di-
mensiunea lui națională, ca instituție 
neoficială a românismului, are o 
prestație impresionantă, relevată de 

cărturari, mai ales de către elevii și profesorii lui, dar niciodată 
dezvăluită pe deplin. Dimensiunea națională a acestei școli 
este grandioasă încă din faza de proiect în mintea ctitorilor, a 
românilor simpli din Șchei în frunte cu protopopul Popazu și nu 
mă refer la clădire ci la școală ca sursă de învățătură, de lu-
minare, de eliberare și mântuire a neamului. Hotărârea acelor 
oameni pentru ridicarea școlii lor, inclusiv a clădirii, dusă la 
extremă și la jertfă materială și nu numai, solidaritatea pornită 
de jos într-o luptă disproporționată cu împotrivirile, renașterea 
din cenușă a curajului și generozității doar de dorul și dragul 
învățăturii, credința în izbândă și dârzenia în urmărirea scopului 
au impresionat în epocă pe toți din jur. Iar pe mitropolitul Șaguna, 
care pornise pe alte căi în problema școlară, mizând pe monarh, 
pe banii statului, chiar cu sacrificarea autonomiei școlilor, și 
pesimist la soluția brașovenilor, aceștia l-au adus, târâș-grăpiș 
pe calea lor, cu tactul special al lui Popazu, l-au câștigat până la 
urmă și sufletește pentru acest proiect și l-au convins ca, pe lângă 
binecuvântare și piatră de temelie, să doneze și o mare sumă de 
bani. Sunt însă mulți brașoveni de rând, aproape necunoscuți,

S

Numărul din 10 ianuarie 1917 al Gazetei
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care au donat mai mult. Reușita eroică a brașovenilor, l-a obligat 
pe Șaguna să așeze liceul brașovean drept „coroană” la întreaga 
reușită școlară a românilor ardeleni din timpul său.
 Brașovenii mai au meritul de a fi înțeles paritatea 
biserică-școală, complementaritatea celor două în formarea 
pentru viață. Una ne învață „să fim buni, să fim drepți”, prin 
exemplul și învățăturile lui Hristos, cealaltă „să fim înțelepți”, 
prin cunoaștere și instruire. Și toate acestea și spre mântuirea 
neamului românesc, crucificat de secole de un dușman crud.
 Profesorii și elevii, generație de generație, s-au dovedit 
la înălțimea aspirațiilor și așteptărilor ctitorilor și susținătorilor, 
dar și ale imperativelor cauzei naționale. Educația națională 
românească lipsea din programă, din manual, din lecția oficială, 
dar era omniprezentă în inimi, în cugete, în respirația cotidiană, 
în gesturile obișnuite, în acțiunile extradidactice, extrașcolare, 
în comunitatea dascălilor și cea a elevilor. Ea progresa fără note 
și fără examene, nu atât se preda cât se asuma, nu se etala, ci se 
trăia. „Tricolorul din chipiuri” ieșea din interior, din inimă și din 
mintea care-l găzduia cu toată prețuirea.
 Liceul românesc brașovean, cu dascălii și absolvenții 
lui, cu întreaga lui operă națională, a fost un stâlp strașnic, de 
neclintit al ctitoriei naționale sfințită la 1 Decembrie 1918.
 Instituția prin care se manifestă feminismul la Brașov, 
de la 1850 până la război, Reuniunea femeilor române, aparent 
nu s-ar putea atașa ideii naționale, mișcarea feministă, și atunci 
ca totdeauna, având cu totul alte obiective. Surprinzător, femi-
nismul brașovean s-a dovedit a fi o forță considerabilă în fron-
tul național, riguroasă și dârză, chiar dacă bine mascată, cu o 
contribuție remarcabilă în serviciul interesului național, pe căi și 
cu mijloace specifice, pentru formarea și sprijinirea luptătorilor 
prin familie, prin educația și pilda maternă, prin solidaritatea 
mamei, soției, sorei sau iubitei cu lupta bărbatului, prin asuma-
rea unor responsabilități și acțiuni speficice destinului feminin, 
care au potențat substanțial efortul general.  

 De la Brașov a ra-
diat în toată Transilvania 
și-n Regat modelul orga-
nizatoric, sprijinul moral 
și adesea material, până 
când s-a realizat o rețea 
densă de reuniuni ale fe-
meilor cu contribuții re-
marcabile în localitățile 
lor și care în 1912 se u-
nesc într-o Uniune cu se-
diul la Brașov și condusă 

de sufletul mișcării naționale feministe din Ardeal, brașoveanca 
Maria Băiulescu.
 ASTRA ca instituție a potențialului național transilvan, 
a funcționat la Brașov prin despărțământul de aici, prin uriașa 
prestație a lui G. Bariț, prin revista „Transilvania”, creată de As-
tra, tot prin Bariț, aici, și producând cultură, știință și românism 
în primul ei deceniu, prin memorabilele adunări generale ale As-
trei la Brașov, prin inițiativele și pionieratele astriste brașovene, 
cum este fenomenul bibliotecilor ambulante, prin personalitățile 
care au lucrat și conferențiat pentru astriștii, cu zecile de mii, 
din cercurile și agenturile despărțământului, prin două mari 
personalități brașovene care marchează începuturile Astrei: Ioan 
Pușcariu, inițiatorul sau autorul „primului implus” și principa-
lul ctitor prin crearea statutelor Asociațiunii și, în etapa finală 
a luptei naționale, Andrei Bârseanu, marele președinte (1908-
1922), deplin merituos și profund dăruit idealului astrist.
 Prestația teatrului ca instituție națională în Transilva-
nia începe tot la Brașov, unde vin primele trupe de teatru din 

România și unde publicul descoperă marea forță creatoare de 
simțăminte naționale a teatrului, iar actorii români din regat 
descoperă un public românesc însetat de artă, dar mai ales de 
mesajul ei național, de frumusețea artistică a limbii române și de 
regăsirea frățească prin teatru, poezie, cântec și umor național. 
Cei doi titani ai mișcării teatrale românești ardelene, Zaharia 
Bârsan și A. P. Bănuț, profund legați și îndatorați Brașovului, au 
o prestație profesională admirabilă, o dăruire exemplară pentru 
progresul prin teatru al cauzei naționale și o creație artistică pe 
scenă și în scris de valoare istorică.
 Brașovul mai are meritul de-a fi oferit cadrul favorabil 
și suportul material și uman pentru Societatea pentru fond de 
teatru român, după ce aceasta a vegetat zece ani în alte părți 
ale Transilvaniei. Brașovul a făcut din ea și din toată mișcarea 
teatrală transilvană o instituție și o forță considerabilă în fron-
tul național. Pe drept și pe merit brașoveanul Zaharia Bârsan va 
crea și va conduce Teatrul Național din Cluj.
 Suita instituțiilor a început cu un organ de presă, foar-
te longeviv și însemnat, „Gazeta ...” și se încheie, tot cu presă, 
„Orientul latin”, o publicație meteorică în jurnalistica ardeleană, 
de doar 18 luni, dar cu un impact major, rezultat dintr-o alt-
fel de abordare a cauzei naționale, mai tinerească, mai vioaie 
și incisivă, mai curajoasă, după modele franceze, mai ales, și 
simetrică revirimentului Occidentului latin, trăit de Italia, recent 
unificată (1871) și de Franța purificată și trezită după războiul 
franco-prusac. Replica românească, „Orientul latin”, trebuia să 
genereze același reviriment, la aceleași cote și să realizeze priori-
tar „unitatea latină a răsăritului” în limitele unității poporului 
român. Toți cei patru creatori și realizatori ai publicației, buni 
condeieri și aprigi luptători naționali, cu planuri mari și un pro-
gram național ambițios, au stârnit repede adversități, chiar și-
ntre confrați și ceilalți luptători, iar constrângerile materiale au 
fost decisive pentru viața scurtă a „Orientului latin”.
 Cea de-a doua direcție de acțiune brașoveană vizează 
unirea „în cuget” și „în simțuri” prin apărarea și promova-
rea în legalitate a limbii române, prin evoluția scrisului, a 
cărții românești, a tiparului în slujba cauzei naționale, a artelor 
brașovene, implicate și acestea în fenomenul național, toate încu-
nunate cu nașterea la Brașov a marseillezei românești, și aceasta 
un adevărat program politic național până în zilele noastre când, 
justificat istoric și valoric, a devenit imn național. 
 În „războiul” transilvan secular al limbilor, apărarea 
limbii române și rezistența românilor prin limba maternă sunt 
fenomene impresionante, de largi reverberații și cu episoade 
reprezentative și în istoria brașoveană. Românii făgărășeni au 
excelat în rezistența prin limbă și chiar au reușit să impună, în 
regimul liberal (1860-1867) limba română ca limbă oficială la 
Făgăraș și să asigure democratic și echitabil uzul limbii materne 
și pentru minorități. I-au urmat și brănenii, cu mai puțin succes, în 
relația cu Magistratul săsesc brașovean.
 În dezbaterile dietale de la Sibiu (1863) pentru impune-
rea limbii române „tertio egal îndreptățită”, pledoariile deputaților 
brașoveni și făgărășeni, de înaltă ținută democrat-parlamentară, 
excelează și sub aspect juridic, istorico-lingvistic dar și în res-
pectul democratic al dreptului minoritaților. G. Bariț a demonstrat 
cu autoritate istorico-juridică dreptul limbii române de a sta lângă 
germană și maghiară ca limbă oficială în Transilvania.
 Episodul final al „războiului limbilor”, cel din epoca 
dualistă, al maghiarizării forțate, prioritar prin impunerea lim-
bii maghiare, este cel mai dramatic, mai crâncen. Rezistența 
românească și apărarea limbii române lovită năpraznic, și-a 
dovedit forța, spiritul de jertfă, dar și vocația de învingător a 
neamului românesc și a limbii sale.
 Arta brașoveană, mai ales prin pictură și poezie, este

Maria Baiulescu, 1860-1941
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atașată idealului național prin creatori cu vocație națională și 
unionistă și prin opere care exprimă direct și tranșant idei, fapte 
și personaje ale luptei naționale. Picturile lui Constantin Lecca 
și Mișu Popp, poezia lui A. Bârseanu sau Ioan A. Lapedatu sunt 
expresia artistică explicită a sentimentului național. Un loc aparte 
îl ocupă poezia brașoveană a lui Eminescu „Învia-vor voievo-
zii”, care exprimă cu atâta maturitate o înțelegere profundă a 
realităților politice și interetnice de la Brașov, a istoriei dure a 
relațiilor români-sași în multele secole de conviețuire. Emines-
cu a înțeles ca nimeni altul, și a exprimat-o la fel, marea durere 
provocată de dominația seculară a sașilor asupra românilor. Pro-
fetica lui poezie a direcționat și etapizat lupta națională la Brașov.
 Din spiritul profund militant al artei brașovene, 
angrenată deplin în realizarea „unirii în cuget și-n simțiri”, s-au 
născut la Brașov Imnul național „Deșteaptă-te române”, din 
părinți brașoveni, poetul Andrei Mureșan şi muzica G. Ucenescu; 
apoi „Tricolorul” lui Ciprian Porunbescu, „Pe-al nostru steag” 
sau “Imnul Unirii” de Andrei Bârseanu și Ciprian Porumbescu, 
„Imnul Astrei” de Andrei Bârseanu și Iacob Mureșianu, dar și 
marșul ostășesc „La arme”, pe versurile poetului brașovean Șt. O. 
Iosif.
 Tot în sfera mesajului artistic național am inclus și pe 
junii brașoveni, care, între alte valențe, le au prioritare pe cele 
naționale și pe cele militare. Ei nu fac artă pentru artă, tradiție 
de dragul tradiției, ei au obietive bine definite, circumscrise lup-
tei naționale, o întrețin și o alimentează cu manifestări evident 
naționale, cu simboluri și imagistică națională, țin treaz spiritul 
național, dar și pe cel militar, războinic la românii din Șchei, ei 
sunt partea vizibilă de sărbătoare a unui potențial uman și spiri-
tual gata să intre în luptă. O știu și adversarii, dar n-au ce face, cât 
junii se încadrează în limite legale.
 Un prim mare rezultat al luptei naționale a românilor 
brașoveni, foarte vizibil la cumpăna secolelor XIX-XX, și fru-
mos exprimat de Valeriu Braniște, era acela că deja „Brașovul 
trăia sufletește în România”, se desprinsese sau nu fusese 
niciodată pe orbita Vienei sau a Budapestei și gravita pe o orbită 
a Bucureștiului din vremuri medievale, dar acum trăia realmente 
în România. Atașamentul sufletesc al Brașovului la București și 
la regatul român l-am identificat în multiple domenii, acelea pe 
care poliția austro-ungară, organele administrative maghiare nu le 
puteau stăpâni și controla pe deplin. Ele țineau de sufletul româ-
nesc, de sentimentele naționale, de faptele din umbră, de cultură, 
academismul, școala națională, „poruncile sângelui”, de truda 
subversivă, chiar dacă aparent sisifică, a păstorilor transhumanzi 

sau a „agenților Ligii Culturale”.
 Prezența ardelenilor și a brașovenilor pe loc fruntaș 
la serbările aniversare de la București, 1906, a fost un fericit 
prilej de exprimare emoționantă a bucuriei reciproce pentru întâl-
nire, regăsire și redescoperire a valorilor comune într-o mare 
sărbătoare a artei, folclorului, culturii, muzicii, trăirii naționale 
și a frățietății românești. În sfera faptelor din umbră – servicii 
informative, circulația armelor, pregătiri militare și revoluționare, 
subminarea autorității militare și administrative austro-ungare, 
consolidarea poziției de lider a Brașovului în lupta națională din 
zonă, intensificarea luptei naționale și în sfera propagandei pentru 
ideea națională, angrenarea societății civile, dar și a guvernului 
român, discret desigur, în toate acestea, dar suficient de sigur ast-
fel încât fenomenul să progreseze spre o rezolvare mult așteptată.
 Tot edificiul academic românesc, începând de la 1867, 
cu contribuții și inițiative brașovene remarcabile, are ca temei 
și ideal ideea unității politico-statale românești, iar membrii 
brașoveni ai Academiei își binemerită locul în Academie mai 
întâi pentru prestația lor în progresul cauzei naționale.
 O altă dimensiune a gravitării Brașovului spre Româ-
nia o reprezintă lucrarea „descălecătorilor” în cultura și școala 
din Principate și apoi din Regat, între care brașovenii, bârsanii, 
făgărășenii constituie un detașament considerabil. Ei au dus 
dincolo de școala națională, o cultură unionistă, demnitate 
națională, solidaritate, dăruire și hărnicie pentru progresul 
neamului și al idealului său prioritar.
 O altă probă a faptului că brașovenii „trăiau sufletește”, 
dar și trupește, fizic în România, o aduc oierii bârsani care cir-
culau de milenii dincolo cu oile lor, până la hotarele limbii 
române în sud și în răsărit, iar în epoca modernă ei devin și agri-
cultori desțelenitori ai Bărăganului și Dobrogei, mari comercianți 
de grâne, investitori în agricultură, mari proprietari nu doar de 
turme și stâne, ci de moșii întinse, de ferme agricole moderne, și 
prin toate acestea ei au fost adevărați „descălecători de țară în 
pragul mării”, în Dobrogea, până la revenire, dar mai ales după 
revenirea ei în componența statului român.

Prof. Univ. Dr. Ioan Vlad
(continuarea în numărul viitor)

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

 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 ridi-
cat 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.

FRAŢII LAPEDATU  – 
ARTIZANI AI ROMÂNIEI MODERNE ÎN

GENERAŢIA MARII UNIRI ( I I )

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

Dr. Andreas Wild, Vicepreședinte al Fundației Lapedatu
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Începutul primului război mondial
Alexandru obține cetățenia română în 1913, printr-o 
lege specială votată în cele două camere ale Parla-

mentului1 și continuă să se afirme în lumea academică. Ion, la 
rândul său, este cooptat în Consiliul de administrație al Băncii 
Albina și este ales în sinodul diocezan al Bisericii ortodoxe din 
Transilvania.

 Pe 3 septembrie 1914, Consiliului de Coroană reunit 
la Sinaia decide că Regatul României va rămâne neutru, în ci-
uda înclinației Tronului de a se alătura Triplei Alianțe. Printr-o 
coincidență, exact în aceeași zi, cei doi frați și soțiile lor se întâl-
nesc la Predeal, pe frontieră. Ion vine de la Săcele, din Austro-
Ungaria, țară care se află deja în război; Alexandru vine de la 
Brăila, din România neutră. Nici unul nu relatează în memorii 
discuția avută în acest consiliu de familie, dar concluziile se pot 
bănui observând evoluțiile lor ulterioare. Ion se întoarce la Sibiu, 
unde continuă să-și exercite funcțiile în consiliile de administrație 
ale băncilor române. Alexandru, care este convins că intrarea 
României în război va fi, mai curând sau mai târziu, inevitabilă, 
se ține la distanță de manifestațiile și de asociațiile belicoase și 
devine secretar al Comitetului de ajutorare înființat la București 
pentru numeroșii refugiați din Transilvania, Banat și Bucovina, 
oferindu-le ajutoare materiale și ajutându-i să găsească de lucru.
 Într-adevăr, România declară război Germaniei în Au-
gust 1916. Trupele române intră în Transilvania și ocupă Brașovul 
și împrejurimile, ajungând pînă în fața Sibiului. Ion trăiește zile 
dramatice, descrise într-un „jurnal de război”. Membrii consiliu-
lui de administrație al Băncii „Albina” părăsiseră unul câte unul 
orașul, dar nu și Ion: el și directorul general rămân la Sibiu și 
luptă pentru salvgardarea activelor Băncii.
 Însă trupele române sunt reorientate spre o ofensivă 
în Bulgaria care eșuează. Forțele germane se regrupează și res-
ping armata româna: generalul Eric von Falkenheyn forțează 
trecătoarea Carpaților iar generalul August von Mackensen 
traversează Dunărea. Guvernul român părăsește Bucureștiul care 
nu mai poate fi apărat și se refugiază la Iași. Alexandru se mută cu 
guvernul.
 Ion este convocat la Budapesta pentru a fi investigat judi-
ciar sub suspiciune de trădare pentru că nu organizase refugierea 
Băncii Albina către Budapesta la apropierea trupelor române, dar 
ancheta nu găsește motive de inculpare. Pe de altă parte, mama 
gemenilor este acuzată de trădare și este încarcerată la Cluj pentru 
că arborase în Săcele tricolorul românesc și oferise ospitalitate 
soldaților români.
 1.2 Alexandru: Tezaurul României la Moscova
 Armatele germane ocupă Bucureștiul și avansează spre 
Iași. Guvernul refugiat decide să pună la adăpost tezaurul țării la 
Moscova, contând pe relațiile de rudenie dintre casa de Hohen-
zollern și familia Țarului. Un prim transport este trimis la Mosco-
va în decembrie 1916. Alexandru este delegat să însoțească un 
al doilea transport care include și bunuri culturale (manuscrise, 

obiecte arheologice etc.). El pleacă la Moscova la sfârșitul lui 
iulie 1917, află că ofensiva germană a fost oprită și se bucură de 
excelentul ecou internațional al eroismului soldaților români în 
bătăliile de la Mărășești și Oituz. Membrii delegației care însoțea 
tezaurul se întorc unul câte unul în România; Alexandru rămâne 
ultimul pe poziție. Scrie un jurnal captivant, pentru că este încă la 
Moscova în timpul revoluției bolșevice și asistă la sosirea aces-
teia și la luarea în stăpânire a orașului.
 Alexandru părăsește Moscova pentru a sărbători 
Crăciunul la Kiev și a face revelionul la Odesa. 
 1.3 Alexandru: Comitetul național al refugiaților 
români și pregătirea păcii
 La Odesa se înființează în ianuarie 1918 Comitetul 
național al refugiaților români din Austro-Ungaria care îl alege 
pe Alexandru inițial ca vicepreședinte și după puțină vreme ca 
președinte. 
 De fapt, în acest moment iau ființă comitete care militează 
pentru unirea diferitelor provincii cu România: la Washington; la 
Paris; în Italia la Cittaducale; la Timișoara; la Cluj; la Cernăuți; 
și chiar la Budapesta pe 17/30 octombrie - acesta din urmă este 
Comitetul Național Român Central (CNRC) care își mută sediul 
la Arad patru zile după înființare. 
 Pe 6 februarie 1918 Alexandru revine la Iași și asistă la 
instalarea Misiunii militare germane. Este consecința prăbușirii 
frontului de est după dezangajarea armatei ruse în urma „De-
cretului asupra păcii” emis de Lenin. România nu are de ales și 
acceptă un armistițiu pe 9 decembrie 1917. Rusia semnează Tra-
tatul de la Brest-Litovsk din 3 martie 1918 care are ca rezultat 
încetarea ostilităților pe frontul de est. Puterile Centrale sunt în 
poziție de forță și impun României imediat și cu toată energia 
condițiile armistițiului, fără să mai aștepte semnarea Tratatului 
de pace de la Buftea-București din 7 mai 1918 (Regele va refuza 
să-l promulgheze). În disperarea generală, Alexandru publică 
în ziarul lui Iorga „Neamul Românesc” articolul „Chestiunea 
Transilvană”, susținând că armistițiul cu Puterile Centrale este 
doar un episod trecător în lupta pentru emanciparea națională: 
chestiunea naționalităților din Austro-Ungaria se va pune în mod 
inevitabil la sfârșitul războiului când se va găsi soluție și pen-
tru români. Din acest moment, Alexandru se concentrează în ex-
clusivitate asupra contribuției pe care el o va putea aduce pentru 
pregătirea poziției României într-o viitoare Conferință de pace. 
Ca președinte al Comitetul înființat la Odesa, reactivat sub nu-
mele de Comitetul Național al Românilor din Austro-Ungaria, el 
se adresează lui Ion I.C. Brătianu, președintele Partidului Lib-
eral, propunând o documentare care să descrie concis: situația 
geografică, etnică, socială, culturală și politică a românilor 
din Austro-Ungaria; evoluția relațiilor între români și unguri; 
desnaționalizarea practicată în Transilvania și Bucovina, ca și 
necesitatea dezmembrării monarhiei austro-ungare ca premiză 
necesară pentru reconstrucția postbelică. Brătianu îl însărcinează 
să elaboreze un memoriu cu aceste subiecte care va deveni o 
referință esențială pentru delegația română la tratativele de pace.
 Dar Alexandru nu este, evident, singurul care anticipează 
sfârșitul apropiat al războiului și necesitatea participanților la 
viitoarele tratative de a-și defini pozițiile. Proiectele diferitelor 
părți interesate nu sunt întotdeauna convergente. În Basarabia, 
Sfatul Țării proclamă independența de Rusia în ianuarie 1918 și 
votează pe 27 martie / 9 aprilie unirea cu România. Congresul 
General al Bucovinei înființat de români cu sprijinul germanilor 
și polonezilor adoptă pe 15/28 noiembrie o moțiune declarând 
unirea necondiționată cu România, dar ucrainenii împreună cu 
minoritatea evreiască formează un Comitet propriu care votează 
unirea cu Ucraina. Germanii din Banat (șvabii) înființează un 
comitet la Timișoara care propune transformarea provinciei într-un

Alexandru obține cetățenia română pe 25 mai / 7 iunie 1913

1 Aceasta era procedura normală.

1.1
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Stat independent de tip elvețian compus din cantoane în care 
diferitele naționalități stabilesc o administrație proprie autonomă. 
La Cluj, Comitetul Național din Transilvania, înființat de unguri, 
încearcă să câștige sprijinul românilor și al sașilor promițând 
toleranța față de naționalități, dar nu reușește să depășească neîn-
crederea românilor care înființează un Senat propriu – cele două 
organizații vor reuși deseori să colaboreze constructiv pentru a 
asigura pacea publică, în ciuda inevitabilelor suspiciuni reciproce 
și a faptului că urmăresc, evident, țeluri diferite. 
 România reintră în război pe 10 noiembrie 1918 la ce-
rerea lui Clemenceau. Este ultima zi oficială de război, chiar dacă 
ostilitățile nu încetează imediat și peste tot.
 1.4 Sfârșitul primului război mondial și Marea Adu-
nare Națională de la Alba Iulia
 În toamna anului 1918, primul război mondial ia sfârșit. 
Primul armistițiu este semnat pe 28 septembrie de către Bulga-
ria cu forțele sub comandă franceză. Imperiul otoman semnează 
armistițiul cu forțele britanice pe 30 octombrie. Austro-Ungaria
se dezmembrează: cehii își proclamă independența pe 28 oc-
tombrie la Praga; croații, slovenii, sârbii din Autro-Ungaria își 
proclamă independența pe 29 octombrie și anunță pe 1 noiem-
brie unirea cu Serbia; slovacii se separă de Ungaria pe 30 octom-
brie și cer unirea cu cehii; pe 31 octombrie, ucrainenii din Galiția 
își proclamă la rândul lor independența; însăși Ungaria anulează 
sistemul dualist și se declară Stat independent. Austria semnează 
pe 3 noiembrie armistițiul cu forțele italiene. Germania semnează 
armistițiul cu forțele franceze pe 11 noiembrie; această dată este 
considerată de regulă ca marcând sfârșitul războiului.
 Ungaria nu semnează armistițiul decât pe 13 noiembrie 
în fața generalului francez Franchet d’Espèrey, reprezentant al 
Antantei pe frontul de est, care sprijinea sârbii din Banat. După 
cum se va vedea mai târziu, armistițiul este semnat, dar ostilitățile 
vor reîncepe.
 În acest context efervescent, CNRC cheamă românii la 
o Mare Adunare Națională la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 (stil 
nou), unde se decide unirea cu România 
și se înființează un Mare Sfat Național 
ca organ legislativ și un Consiliu Diri-
gent ca organ executiv pentru regiunile 
care s-au exprimat în favoarea unirii 
cu România. Ion este delegat la Ma-
rea Adunare Națională; el este ales în 
Marele Sfat Național și este numit Se-
cretar General al Resortului finanțelor 
din Consiliul Dirigent.
 Pe 8 ianuarie 1919 Consiliul 
Central al sașilor din Transilvania și 
Consiliul Național al șvabilor din Banat 
se reunesc la Mediaș și aprobă deciziile
luate la Alba Iulia; Comunitatea Evangelică 
din București își exprimă solidaritatea cu 
deciziile de la Mediaș printr-o Declarație la a cărei redactare 
colaborează și Alexandru. Ungurii afirmă în Adunarea Generală 
de la Cluj loialitatea lor față de Ungaria, dar fără rezultat: majori-
tatea se impune.
 1.5 Tratativele de pace și ultimele ostilități
 Sfârșitul abrupt al primului război mondial precipită eve-
nimentele. La propunerea lui Ion I.C. Brătianu, Regele îl numește 
pe Alexandru ca membru al delegației române la tratativele de 
pace. Alexandru trebuie să plece la Paris în cel mai scurt timp. 
Înainte de a pleca urmează sfaturile primite și cere o audiență 
regală care îi este acordată imediat. La audiență se scuză că a 
venit în sacou, neavând jachetă, dar Regele exclamă: „Acum nu 
ne mai uităm la protocol!” 

 Alexandru pleacă la Paris cu delegația română în de-
cembrie 1918. Tratativele au loc între cele patru mari puteri vic-
torioase, celelalte țări beligerante mai mici fiind invitate din când 
în când pentru a-și argumenta poziția. Alexandru contribuie cu 
inestimabila sa cunoaștere în profunzime a datelor statistice, a 
faptelor istorice și a situației pe teren.
 Fratele său Ion primește și el misiuni internaționale: pri-
ma este la Budapesta în 1920 ca președinte al delegației române 
care propune demararea discuțiilor pentru lichidarea problemelor 
publice și private cu Ungaria. În același timp el începe să participe 
la conferințele Statelor succesorale ale monarhiei Austro-Ungare 
care vor dura mai mulți ani. Ion apără interesele României și con-
tribuie la adoptarea unor soluții judicioase pentru numeroasele 
probleme contencioase de rezolvat.
 Deși tratativele de pace sunt avansate, Ungaria consideră 
că frontierele stabilite de Antantă sunt inacceptabile. Guvernul 
liberal demisionează. Comuniștii sub Bela Kun iau puterea, 
instaurează o Republică sovietică și nu ezită să declanșeze un 
conflict armat cu vecinii. După câteva operațiuni încununate de 
succes în Serbia, reușesc să instaureze o Republică sovietică în 
Slovacia, dar în Transilvania întâlnesc o armată română care, 
susținută de misiunea Berthelot trimisă de Franța, își dovedește 
superioritatea pe câmpul de luptă, străpunge pozițiile armatei un-
gare, ocupă Budapesta pe 4 august și alungă guvernul comunist. 
Antanta este de fapt mulțumită de înfrângerea revoluției, dar îi 
cere României să respecte frontierele stabilite la tratativele de 
pace. Armata română părăsește Budapesta în septembrie 1919 și 
își încheie retragerea de pe întregul teritoriu atribuit Ungariei în 
februarie 1920: ordinea este restabilită.
 1.6 „România Mare”
 Tratativele de pace consfințesc pentru România o 
importantă creștere teritorială: tratatul de la Saint Germain en 
Laye din 10 septembrie 1919 îi acordă Bucovina în detrimen-
tul Austriei cisleithane; tratatul de la Neuilly sur Seine din 27 
noiembrie 1919 îi lasă Dobrogea în întregime, inclusiv partea sa 

meridională (Cadrilaterul), în defavoa-
rea Bulgariei; tratatul de la Trianon din 
4 iunie 1920 îi concede în detrimentul 
Ungariei transleithane Transilvania, Ba-
natul și ținuturile la vest de Carpații oc-
cidentali numite Partium (după Tratatul 
de la Speyer) până la frontiera stabilită 
de Comisia Lang; și, în final, tratatul de 
la Paris din 28 octombrie 1920 confirmă 
uniunea cu Basarabia care se separase de 
Imperiul Rus. În raport cu vechiul Regat, 
suprafața României crește de la 137.000 
km2 la 295.000 km2 și populația sa de 

la 7.2 milioane la 18 milioane de locuitori: 
se creează „România Mare”. 
 Românii nu sunt singurii care și-au 

împlinit aspirațiile naționale: este cazul croaților, slovacilor, slo-
venilor, sârbilor… Ungaria, ca Stat succesoral al Austro-Unga-
riei, trăiește o tragedie. La numai cincizeci de ani de la reconsti-
tuirea míticei coroane a Sfântului Ștefan, Ungaria pierde 71% din 
teritoriu și 63% din populație.
 În 1921, frații Lapedatu au 45 de ani; visurile lor s-au re-
alizat mai presus de așteptări, dar munca lor – ca și a congenerilor 
lor – abia începe.

(urmarea în numărul viitor al revistei)

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

Legitimația lui Ion ca Secretar General al Resortului
 finanțelor din Consiliul Dirigent
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n războiul pentru întregirea neamului, Săcelele au dat, 
în raport cu numărul locuitorilor români, cel mai mare 
contigent de eroi cu care se poate mândri vreo regiune.

 În înfrigurarea ce ne-a cuprins după unire, ne-a făcut să 
cădem în păcatul de a ne uita de sfânta jertfă a celor mai străluciţi 
mucenici. Ne-am preocupat de voturi, de partide şi de nimicuri. 
Nimenea n’a vorbit despre eroismul acelor aleşi ai noştri.
 Şi doar, din mormântul lor, eroi ca Gheorge Popa, Ghiţă 
Gurgău, Oprea Trandaburu şi Nicu Roşculeţ îşi cereau pomenirea 
vitejiei lor. Şi doar, nefericitul nostru general G. Eremia apărase 
cu tunurile lui trecătoarea Oituzului. Şi doar, Nae Roşculeţ a tre-
cut Dunărea înot, prin ploaia de gloanţe a bulgarilor, ducând cu el, 
ca să-l salveze de ruşine, steagul regimentului 74.
 Aceştia sunt eroii noştri. Pe ei să-i cinstim. Lor să le 
aducem laudă, nu spurcăciunilor, pe cari minciuna şi laşitatea i-a 
aruncat în sus ca pe nişte gunoaie suflate de vânt. Sunt mulţi cei 
aleşi şi demni de preamărire ai noştri. Puţini vor fi ştiind însă că 
ofiţerul care a murit cel dintâi moarte de erou, în sfântul războiu 
de întregirea neamului a fost un fiu drag al Săcelelor noastre. 
A fost sublocotenentul Paul Pantzu, fiul lui Alexe Pantzu din 
Turcheş. Familia acestuia este astăzi stabilită la Bucureşti.
 Reproducem din Neamul Românesc, ziarul d-lui N. Ior-
ga, articolul publicat în n-rul din 24 Septembre 1916 de dl. I. U. 
Soricu despre sfârşitul acestui erou.
 Iată acest articol:
 «În discuţia urmată în jurul unei bucăţi literare sim-
boliste, s-a relevat, prin bogăţia cunoştinţelor sale literare, prin 
puterea de pătrundere a spiritului, prin logica argumentaţiei, 
tânărul student al facultăţii de filosofie din Bucureşti, Paul Pantzu.
 Nu este ceva obişnuit un tânăr care la nouăsprezece ani 
cunoaşte în cele mai amănunţite detalii literatura franceză, prin-
cipalii autori ai literaturii universale şi literatura neamului său, 
din care cu deosebire pentru cea populară avea un adevărat cult. 
Bogăţia spiritului lui şi o maturitate precoce în aprecierea tu-
turor chestiunilor care privesc situaţia noastră ca popor, îl făcea 
nespus de simpatic. În corpul lui mic, dar vânjos bătea o inimă 
mare, curată, dornică de bine şi pornită cu un cald avânt pentru 
înfăptuirea unui ideal, pentru care ai lui suferiseră şi mai suferă şi 
astăzi.
 Era dintre acei idealişti cari simt suprema mândrie în 
jertfa pe care o aduc gândului bun ce-i încălzeşte.
 Crescut de mic în aspiraţiile a căror împlinire ne cere 

astăzi atâtea jertfe sfinte, elevul eminent al liceului din Ploieşti şi 
al liceului Lazăr, devenit student, simte apropierea ceasului celui 
mare şi intră voluntar în armată. Aici îşi vede rostul adevărat al 
vieţii lui: “…Aşa-dară iată-mă bacalaureat. Un titlu, o foae de 
hârtie imprimată şi s’a isprăvit cu liceul. Acum nu-mi mai rămâne 
decât grija milităriei”-scrie el după terminarea liceului.
 Şi această militărie, departe de a-l obosi, o privea cu dra-
gostea celui ce, odată cu laptele mamei, sugea dragostea de Ar-
dealul părinţilor şi al moşilor lui.
 Toate scrisorile lui din timpul stajiului militar destăinuesc 
aceiaş dragoste de armată, al cărei rost îl înţelege în întreaga 
măreţie a strălucirei lui.
 Era cu regimentul la graniţă. Ochii lui strălucitori de 
inteligenţă şi de focul unei tinereţi gata de jertfă priveau cu durere 
piscurile Carpaţilor, cari sfâşiau în două corpul naţiei noastre. 
 Ce frumos descrie el într-o scrisoare chemările duioase 
ale Oltului care de atâtea ori s’a cutremurat de jale la auzul doinei 
îndurerate:

Poruncit-au poruncit
Feciorii’mpăratului

La fetele satului
Să nu mai poarte mărgele.
Că’n Ardeal e mare jele,
Să nu mai sădească flori

Că n’au mai rămas feciori.
 Ochii mei se aştern cu duioşie peste rândurile lui. În fie-
care bate ceva din acest nespus de frumos: “…La câţiva paşi 
curge Oltul pe care-l aud într’una. Geme, plânge, urlă. Uneori mă 
întreb de nu va fi obosit, chemând zadarnic pe Români să aline 
durerile Ardealului însângerat?…”
 Nu dragul meu prieten. Chemările n’au fost zadarnice. Şi 
aceasta ai simţit-o tu cel dintâiu, când, ca un erou, împroşcând în 
duşman dreapta pedeapsă a dreptăţii răstignite, ai îngenunchiat 
fulgerat de gloanţele streine, cu mitraliera în braţe, pe pământul 
sfinţit de durere, sfinţit de sângele tău şi al dragilor tăi fraţi de 
arme, ai Ardealului descătuşat prin vitejia voastră.
 Ai simțit-o atunci când îngerul odihnei de veci a ridicat 
sufletul tău nobil, drept şi frumos, spre Dumnezeul părinţilor 
noştri.
 Şi-ai simţit-o mai apoi, când dela Petroşanii grănicerilor 
baronului Urs de Margina porneau către părinţii şi surorile tale 
rândurile care vesteau trecerea ta în şirul celor ce pentru neamul 

RESTITUIRI

ʺZIUA EROILORʺ

 Semn al jertfelor noastre milenare, “Ziua Eroilor” s’a impus ca una din cele mai mari sărbători naţionale ale Românilor.
 Evocând pe mucenicii noştri, căzuţi de o parte şi de alta a Carpaţilor pentru dezrobirea Neamului, să ne înălţăm sufletele şi 
minţile spre a păstra, cu vrednicie, moştenirea sfântă ce ne-au lăsat strămoşii.
 Astfel vom fi ştiut să preţuim, cum se cuvine, jertfa glorioşilor noştri înainte mergători.
 Tot astfel, în această zi, gândul nostru se îndreaptă, cu cinste şi pietate, către cei 300 Eroi Săceleni, căzuţi pentru întregirea ţării 
în hotarele ei fireşti.
 Ţinutul Săcelelor poate fi mândru de a fi dat partea sa de jertfă pentru îndeplinirea celui mai sfânt ideal al Românilor: unirea lor 
sub sceptrul glorios al Regelui nostru.
 Dumnezeu să binecuvânteze jertfa Eroilor săceleni cât şi opera urmaşilor lor pentru întărirea şi înâlţarea Patriei.

Miron
Patriarh al României

PAUL  A.  PANTZU

Cel dintâiu ofiţer care a murit moarte de erou 
în sfântul război al unirei, a fost un săcelean

Î
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românesc nu vor avea nici odată moarte:
 “Fiul şi fratele D-voastre, pen-
tru cari păstrăm o deosebită simpatie, aşa 
că uşor vă puteţi închipui durerea ce mi-a 
pricinuit-o moartea lui, a încetat viaţa în 
dimineaţa zilei de 15 August, răpus de un 
glonte inamic. Moartea i-a fost instantanee. 
El era în primul rând, unde ca un brav ostaş, 
conducea secţia sa de mitraliere. L-am în-
mormântat cu pompă cuvenită unui aseme-
nea erou în cimitirul român din Petroşani...”
 Ai simţit-o acolo sus în înălţimea 
la care te-a ridicat idealismul tău, când 
bătrânul tău părinte îşi ştergea ochii de du-
rerea mândriei de a fi dat patriei un erou, 
ascultând de la inginerul Puşcaru actele 
de bravură ale unicului său fiu: “A murit 
râzând. Opera singur cu o mitralieră şi râ-
dea, văzând cum secera mitraliera sa printre 
duşmani. Un glonte duşman l-a lovit însă în 
frunte şi el căzu fulgerat.”
 Ai simţit-o atunci când tatăl tău
scrie surorilor tale despre “iubitul nostru Paul”:
 “Pentru noi este dureroasă pierderea lui. Totuşi, să ne 
resemnăm ştiind că a murit ca un adevărat fiu al patriei. Să dea 
D-zeu ca patria noastră să meargă din victorie în victorie...”
 Şi acum, dragă prietene, odihneşte mulţumit că ţi-ai 
văzut visul cu ochii. Pe crucea vremelnicului tău mormânt stă 
astăzi scris: “Aici odihneşte sublocotenentul Paul Panţu, născut la 
16 Decembrie 1896, căzut la 15 August 1916, în războiul sfânt al 
întregirei neamului.”
 Anii vor şterge în decurs de un veac inscripţia. În cartea 
de aur a eroilor noştri, în sufletele generaţiilor ce vor veni, numele 
tău va străluci însă în toată măreţia jertfei lui...»

(I. U. Soricu, “Neamul Românesc”, 24 Septembrie 1916)

 După unirea neamului nostru, în 
strălucitul imn pe care uriaşul gândirei şi 
simţirei româneşti care a fost Vasile Pârvan 
îl închină celor cari au căzut pentru libertate, 
pomeneşte numele lui Panţu alături de al al-
tui secelean de origine: Albuleţ. Iată cum în-
cheie panegiricul său marele Pârvan: “… Ci 
voi, cei morţi, dragii mei Bucur şi Brăiloiu 
şi Stroe, Bădicianu, Ghiea şi Albuleţ, Stoica 
şi Panţu şi Bălcescu şi voi toţi, ale căror 
nume s’au risipit în uragan şi încă nu sunt 
din nou adunate la un loc, în cenotaful amin-
tirei, ce glas să nu jelească uciderea voastră! 
Ci singurul Thrinos, vrednic de voi, vrednic 
de eterna voastră linişte, vrednic de tânăra 
voastră viaţă pe vecie pierdută, trebuie să fie 
imnul gloriei patriei. În îndurarea maestoasă 
a procesiunei, care va merge să consacre 
sfintei Fecioare a Biruinţei coroana de dafin 
de pe fruntea comandantului vostru suprem, 
va da ritm de jale, ritm de măreţ cortegiu 
funebru amintirea duioasă a zeiţii voastre. 

Şi cântecele de biruinţă vor fi imnul eternei voastre linişti. Şi rit-
mul cald, regulat al camarazilor ducând trofeele va fi ca o mişcare 
însăşi a astrelor cu care v-aţi unificat - nesimţitoare şi totuşi vii, 
care îşi poartă calea maiestoasă prin infinit.
 Somn uşor, camarazii mei, copiii mei!
 Somn blând.”

(Vasile Pârvan, Memoriale 1923, pag. 132)

N.R.: Materialele de mai sus au fost publicate în revista “Viaţa 
Săceleană”, anul II, 1931, NR. 5-6, în numărul festiv închinat 
eroilor săceleni, 1916-1918.

Troiţa Eroilor din cimitirul bisericii Sf. Adormire,
în 1931, foto Ionel Despan

FILĂ DE ISORIE DE LA BISERICA “SFÂNTA ADORMIRE” SATULUNG

e la anul 1926, prin strădania preotului 
Zenovie Popovici și a consiliului paro-
hial din acea vreme, se ridică o troiță în 

memoria celor doi eroi bucovineni, Ion și Dumi-
tru, care au refuzat să meargă pe front și să lupte 
împotriva fraților români din România.
 Cei doi soldați erau înrolați în armata 
austro-ungară, din cauza faptului că Bucovina, 
Ardealul și Banatul se aflau sub dominația Aus-
tro-Ungariei.
 La cațiva ani de la ridicarea acestei 
troițe, datorită inițiativei preotului Gheorghe 
Șerbu, s-a ridicat o a doua troiță în memoria epis-
copului Nicolae Popeea din Satulung. Astfel, pe 
21 august 1938, a avut loc solemnitatea sfințirii 
troiței care a fost amplasată în fața casei de cetire 
unde se afla și sediul clubului “Izvorul”, înființat 
în anul 1922.
 Troița a rezistat în picioare pană în anul 
1973, atunci cand autoritațile de la vremea res-
pectiva, au hotărât să o demonteze pentru a face 
prima piață din Electroprecizia. A fost demontată și depozitată 
în casa de cetire, iar prin anii 1980-1981 a fost mutată în curtea 
bisericii, pe aleea ce duce spre străzile Valea Largă și Mocanilor.
 Această troiță a fost sculptată în lemn de stejar, de către 

maiștrii și elevii liceului industrial din Brașov. Pe 
fața ei, în acel lemn, sunt sculptate cuvintele “Cu 
acest semn vei birui”, cuvinte care i-au apărut la 
asfințit, pe cer, împăratului Constantin cel Mare 
în lupta cu Maxențius, conform anumitor surse 
istorice.
  Părintele Gheorghe Șerbu a avut 
intenția de a ridica această troiță la împlinirea 
a trei decenii de la trecerea la cele veşnice a 
episcopului Nicolae Popeea, care a fost secre-
tarul mitropolitului Andrei Șaguna. Nicolae a 
fost primul copil al preotului Neagoe Popeea. 
La rândul său, Neagoe Popeea a fost urmașul 
primilor preoți, Ioan și Alexe Verzea, de la 
această biserică.
  La îndemnul lui Șaguna, Nicolea Po-
peea se călugăreşte în anul 1856, în ziua Bunei 
Vestiri. După moartea lui Andrei Șaguna, se în-
scrie la candidatura de mitropolit, dar din cauza 
unor intrigi răutăcioase, se retrage. A muncit 
cinstit, dezinteresat, manifestându-se cu demni-

tate, lăsând moștenire prin testament 300.000 de coarne de aur 
Episcopiei din Caransebeș pentru a ajuta tinerii studenți. Nicolae 
Popeea a fost membru al Academiei Române.
 De asemenea, frații lui Nicolae Popeea, Radu și Victor, au

P

Troiţa ridicata în memoria episcopului
Nicolae Popeea, în anii 1930
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fost și ei preoți la biserica Sfânta Adormire din Satulung. Radu 
a fost și tribun al lui Avram Iancu, participând la Revoluția din 
1848, alături de alți săceleni.
 Serviciul religios de sfințire a troiței a fost oficiat de 
către preoții Zenovie Popovici și Gheorghe Șerbu, alături de can-
torul Alexandru Maxim.
 La încheierea slujbei de sfințire a troiței, preotul Gheor-
ghe Șerbu a multumit tuturor paricipanților și tuturor celor care au 

contribuit financiar pentru a ajuta la ridicarea ei.
 În acest moment, pe acelaşi loc, se află o troiţă ridicată 
în anul 1995 prin grija prea cucernicilor părinţi parohi Ioan Cor-
nra şi Mircea Leb, harnici slujitori ai altarului bisericii “Sfânta 
Adormire” din Satulung, până în luna aprilie a acestui an.

Dorin Ghişoiu

UN DRAMATURG NECUNOSCUT
OCTAVIAN GOGA  (1881-1938)

 “Pentru a spune adevărul întreg trebuie să înţelegi privi-
legiul frumos şi trist pe care arta îl acordă slujitorilor ei: darul 
de a fi întotdeauna mai tineri şi mai bătrâni decât noi.”

e împlinesc anul acesta 80 de ani de 
la trecerea în eternitate a celui ce a 
fost “poetul pătimirii noastre” - Oc-

tavian Goga, recunoscut ca o puternică perso-
nalitate creatoare complexă, solicitat de poezie, 
proză, teatru, eseu critic sau filosofic, oratorie, 
publicistică, afirmat ca o structură unitară, nu 
fără contradicţii, fiind o unitate în diversitate. 
 Teatrul lui Octavian Goga nu e rodul 
unei simple ambiţii literare; el a izvorât din 
aceleaşi necesităţi sociale şi naţionale ca şi poe-
zia sa. E posibil ca tradiţia scriitorilor ardeleni, 
conjugată cu preocuparea insistentă a Astrei de a 
realiza un repertoriu dramatic original, să-şi fi spus într-o oarecare 
măsură cuvântul. De la bătrânul Iosif Vulcan, la Ioan Slavici, Şt. 
O. Iosif, Liviu Rebreanu, Emil Isac, Horia Petra Petrescu, Zaharia 
Bârsan şi până la Lucian Blaga, aproapr toţi “elevii muzelor” au 
simţit chemarea spre teatru. Pentru toţi, teatrul era, ca şi oratoria, 
o tribună de luptă, o necesitate vitală de comunicare directă cu 
publicul. Din această perspectivă, dramaturgia a solicitat condeiul 
celor mai reprezentativi scriitori din Ardeal.
 Goga s-a remarcat ca om de teatru prin piesele: Domnul 
notar, Meşterul Manole, prin traducerea remarcabilei Tragedia 
omului, de Madach. Intenţiile sale par a nu se fi redus numai la 
atât; o pagină din ziarul Cosânzeana, tipărit la Orăştie, în 1913, 
informează că imediat ce a terminat piesa Domnul notar, Octa-
vian Goga a lucrat la alte două piese într-un act: Sonata lunei 
şi Lupul, pe care le-a scris la poalele Pirineilor. Dar ele nu se 
regăsesc printre manuscrisele sale şi niciodată Goga nu a mai po-
menit despre soarta lor.
 Nu putem omite din perimetrul dramaturgiei lui Goga un 
articol dramatic, de fapt o savuroasă scenetă, Fruntaşul, publicată 
în volumul Însemnările unui trecător, care anunţa într-un fel anu-
mite aspecte din Domnul notar şi anume demagogia unor politici-
eni faţă de cei oropsiţi. Ea se impune din capul locului prin dia-
logul viu, forţa de portretizare, acţiunea dramatică şi capacitatea 
de evocare.
 În Fragmente autobiografice, Goga explică geneza pie-
sei Domnul notar, scrisă în 1913: “candidat de deputat în judeţul 
Arad, trei luni de propagandă electorală mi-au dat prilejul să 
văd multe taine; am crezut că sunt dator să dau acest tablou de 
frământare interioară a noastră sub apăsarea unei idei de stat 
străin”.
 La premieră, piesa s-a bucurat de un enorm succes, aşa 
cum scria ziarul Rampa cu înflăcărare: “…piesa n-a câştigat un 
succes, ci un adevărat triumf.” Succesul de la Bucureşti stârneşte 

mânia autorităţilor, Goga e condamnat la 18 luni 
de închisoare, dar nu va executa pedeapsa căci, 
din 1914, izbucneşte războiul.
  Într-o perioadă în care o mare parte 
a politicienilor din Ardeal se orientau pe calea
luptelor parlamentare, pe “poetul pătimirii
noastre” îl preocupă probleme deosebit de grave: 
deznaţionalizarea, vinderea conştiinţei naţionale, 
pactizarea unor intelectuali români cu asuprito-
rii. Acţiunea piesei se petrece în satul Lunca, în 
ajunul alegerilor. Din primul act cunoaştem viaţa 
notarului Traian Vălean, tip de arivist care o ia 

de soţie pe fata unui om harnic, cu o zestre bogată 
de care va dispune după bunul său plac. Decorul este simbolic: 
masa din mijloc încărcată cu registre roşii şi verzi, supravegheată 
de pe perete de portretul împăratului Franz Josef, personifi-
care a dominaţiei străine. La perete, stau retrase laviţe, scoarţe 
româneşti şi o icoană a Sf. Nicolae, o lume în care dăinuie amin-
tirea ţăranului român.
 Conflictul are loc în sânul unei familii româneşti, în casa 
notarului Vălean, între acesta, care, în calitate de slujbaş al statu-
lui austro-ungar, sprijină candidatura doctorului Ieronim Blezu, 
funcţionar în minister la Budapesta, şi bătrânul Borza, socrul no-
tarului, patriot cinstit, om integru, ţăran dârz de lege veche, ru-
inat economic de propriul ginere. Tensiunea dintre ei creşte până 
când, în faţa satului răsculat, Borza îşi ucide ginerele.
 Există şi în această piesă şi în volumele Poezii şi Ne 
cheamă pământul aceeaşi lume, aceeaşi problematică, acelaşi sat 
românesc tradiţional şi patriarhal, cu bătrâni cititori ai Ceaslovu-
lui, un sat cu un acut sentiment al destinului său istoric.
 Mitul sacrificiului suprem, pe care îl presupune creaţia 
operei de artă, a ispitit în istoria dramaturgiei româneşti pana 
multor autori: Nicolae Iorga, Adrian Maniu, Victor Eftimiu, 
Octavian Goga, dar adevărata cerinţă a legendei numai Lucian 
Blaga a îndeplinit-o printr-o operă de artă incontestabilă. După 
cum observa Tudor Arghezi: “dintr-o legendă, Octavian Goga 
extrage o frumuseţe subiectivă, nouă, secretă şi nedescoperită; 
meşterul Manole este fiecare creaţie de artă şi de acţiune, fie-
care întemeietor care trebuie să îngroape în efortul limitat ce are 
mai scump; nu se poate viaţă nouă fără jertfă.” Ca şi în lirica 
lui Goga, în poezia Rugăciune, prin zbuciumul tragic al sculp-
torului Andrei Galea, se desprinde ideea de sacrificiu personal în 
interesul colectivităţii, ideea jertfei de sine a artistului în vederea 
desăvârşirii operei. Însuşi Octavian Goga, în volumul Discursuri, 
mărturiseşte că l-a urmărit totdeauna această legendă de o adâncă 
semnificaţie, ideea că opera de artă se răscumpără prin sacrificiu:
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“…l-am zugrăvit pe Manole lăsând la o parte nota istorică şi m-am 
ocupat de problema procesului de creaţie artistică; nu m-am dus 
la Neagoe Basarab ca să ilustrez ideea, ci m-am trudit să proiectez 
o lumină în atelierul de artist.”
 Acţiunea piesei nu e istorică, nu se pierde în vremea lui 
Neagoe Basarab, nu se petrece la Argeş, eroul nu e zidar sau arhi-
tect, nu înalţă o biserică. Eroul e un artist modern, înzestrat, chi-
nuit de eterna dramă a creaţiei care cere jertfa supremă, iubirea. 
Goga a început să scrie piesa la 10 septembrie 1927 în vacanţă 
la Cannes şi a terminat-o tot acolo, în numai 10 zile. Manuscri-
sul se găseşte în muzeul memorial de la Ciucea. Piesa s-a jucat 
în Bucureşti în 1927-1928 şi a fost tipărită prima oară în 1929. 
Acţiunea e simplă şi se petrece în holul unui hotel din Sinaia, 
unde Ana Brăneanu termină la pian Moartea Isoldei. De mai mult 
timp, sculptorul A. Galea îi face bustul Anei, în piatră; el gândeşte 
în piatră şi se crede “un manual, nu un cerebral.” În lumea lui 
Andrei, zbuciumată de chinurile creaţiei, mâinile şi întreaga sa 
fiinţă luptă cu piatra. Degetele lui ca nişte cleşti, săpând în piatră, 
vor zmulge necontenit din el, din fiinţa Anei, din cântecul lor de 
dragoste şi vor sădi viaţa în piatră. Concluzia piesei o rosteşte 
scriitorul Ion Balteş: “talentul e o zestre grozavă şi trebuie să 
o plătim scump cu toţii, fie că ne cheamă dr. Faustus, Meşterul 
Manole sau sculptorul A. Galea.”
 Drama eroului e a “poetului pătimirii noastre”, dar nu 
e străină de ea nici povestea popii din Mestecăniş, un antipod al 

lui Galea, care refuză idealul misiunii sale pentru mărunte patimi 
omeneşti. Se pune întrebarea: nu putem oare întrezări în gestul 
popii şi drama lui Goga care începea atunci prin părăsirea unor 
idealuri luminoase din tinereţe şi apropierea de vâltoarea politicii 
practice?
 Chiar dacă a fost un poet controversat, interzis de a fi 
studiat în licee şi facultăţi, cele opt decenii care au trecut de la 
moartea lui Goga i-au consolidat gloria literară în conştiinţa în-
tregului popor. A rămas vie, emoţionantă, actuală şi perenă poezia 
socială şi patriotică a lui Goga, au rămas mişcătoarele sale cân-
tece de dragoste şi petrecere. Au rămas tocmai pentru că Goga a 
gravat în culorile specificului naţional chipul trecător al vremii 
sale, zbuciumul unui suflet uman complex şi autentic.
 Dramaturgul, traducătorul şi publicistul de până la 1920 
completează şi întregesc universul structural unitar al lui Goga, 
una dintre cele mai reprezentative personalităţi din literatura 
română.
 “Vor trece anii - scria criticul Tudor Vianu în Univer-
sul literar cu prilejul morţii poetului - în scurgerea neostoită, vor 
apărea mereu copii care vor creşte şi tineri care vor îmbătrâni şi 
undele Crişului Repede vor purta de-a pururea imaginea lui Octa-
vian Goga , ducând pe crestele lor chipul strălucitor al luminii.”

Prof. Florica Lupu

FELICITĂRI, DOMNULE PROFESOR!

omnul profesor Nicolae Mun-
teanu a “recidivat” în domeniul 
creaţiei literare şi i-a bucurat 

pe iubitorii de carte cu o nouă apariţie 
editorială: volumul de eseuri “Croni-
ca eşecului”, apărută într-o prezentare 
artistică de excepţie la Editura “Libris“din 
Braşov.
 Am avut privilegiul să fac parte 
dintre mulţii participanţi la manifestarea 
de lansare a cărţii, care a avut loc în data 
de 5 iunie a.c., la Biblioteca Municipală 
“Victor Tudoran”, şi care s-a bucurat de 
prezenţa unor personalităţi culturale din 
Braşov şi Săcele, a numeroşi săceleni şi, lucru foarte îmbucurător, 
a numeroşi tineri de la liceul “George Moroianu” şi nu numai.
 Evenimentul a fost moderat de scriitorul braşovean 
Mircea Moţ, care a salutat această nouă apariţie editorială care 
îl plasează pe domnul profesor Munteanui în rândul cunoscuţilor 
autori braşoveni de eseuri, romane şi cărţi didactice. “Cronica 
Eşecului” este, după aprecierea vorbitorului, o frumoasă culegere 
de eseuri care încearcă să sublinieze ruptura între plan şi realiza-
rea în realitate, specifică societăţii noastre în perioada democraţiei 
originale pe care am traversat-o. Ceea ce este semnificativ este 
faptul că eseurile nu rămân la stadiul de constatări, ci încearcă 
să sugereze şi soluţiile ieşirii din criză. Din păcate, autorul pare 
să ştie dinainte că aceste soluţii nu vor fi aplicate şi cititorul 
simte acest lucru, dar mai ales simte singurătatea autorului, care 
devine un personaj resemnat al realităţii pe care o prezintă. Demn 
de remarcat este faptul că eseurile cuprinse în volumul tocmai 
lansat întăresc ideea că nu suntem în faţa lucrării unui sociolog, 
ci în faţa creaţiei unui intelectual de marcă, bine documentat care 
descifrează foarte atent realitatea şi care se distinge atât ca scri-
itor, prin felul în care prezintă nişte eşecuri cunoscute, cât şi în 

postura de cadru didactic, prin felul în 
care insistă pentru fixarea argumentelor 
în conştiinţa cititorului.
 Domnul prof. univ. pr. Ovidiu 
Moceanu, de la Facultatea de Litere 
din Braşov, a salutat şi domnia sa noua 
realizare literară a domnului profesor 
Nicolae Munteanu, remarcând munca 
asiduă depusă pentru documentarea 
foarte bogată, teoretică şi practică, 
necesară pentru realizarea cărţii. Aceasta 
se constituie într-o analiză obiectivă a 
neputinţei noastre de a rezolva proble-

mele importante cu care ne confruntăm, 
fie că vorbim despre educaţie, sănătate, familie sau comunicare. 
Se remarcă totuşi, după părerea vorbitorului, lipsa unei note de 
oarecare optimism, având în vedere, mai ales, atuurile pe care 
societatea noastră încă le mai are: performanţa în unele domenii, 
simţul datoriei şi morala.
 În continuarea manifestării, domnul profesor Gheorghe 
Munteanu, directorul liceului “George Moroianu”, şi-a manifes-
tat bucuria că domnul Nicolae Munteanu, profesor la acest liceu, 
a ales să-şi lanseze cartea în ultima zi a manifestărilor organizate 
de liceul pe care îl conduce în cadrul “Zilelor Liceului George 
Moroianu”. Crede că mesajul cărţii lansate este nevoia de a găsi 
o cale pentru a îndepărta eşecurile din viaţa noastră.
 A urmat un scurt moment artistic susţinut de tânăra Iulia 
Lupşa, laureată a mai multor festivaluri naţionale, care a încântat 
asistenţa cu două frumoase cântece interpretate la chitară şi voce.
 În continuarea manifestării, domnul profesor Nico-
lae Munteanu a menţionat că evenimentul se încadrează în 
suita de manifestări ale ASTRA săceleană în anul Centenaru-
lui. Totodată, a mărturisit că noua sa carte este o radiografie a 
contemporaneităţii, o carte de eseuri-pamflet în care a încercat să
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dea formă artistică unor gânduri care l-au preocupat. Ele au 
apărut din întrebările născute în experienţele trăite în două sis-
teme politice diferite: comunism şi democraţia originală de după 
1990. Sunt analizate treisprezece eşecuri pe care le-a înregistrat 
societatea, de la eşecul comunicării la cel al umanităţii, de la cel 
al educaţiei la cel al sănătăţii, familiei, justiţiei şi al altor domenii 
ale vieţii noastre.
 Tonul cărţii nu este unul pesimist, afirmă autorul, iar 
soluţia pe care o propune pentru ieşirea din criza eşecurilor este 
sintetizată în cele câteva rânduri de pe coperta a patra: “Să vă 
iubiţi unii pe alţii”.
 Autorul a specificat faptul că majoritatea acestor eseuri 
îşi are originea în articolele publicate în revista “Plaiuri Săcelene” 
şi acest lucru ne bucură deoarece, prin insistenţele noastre adre-
sate domnului profesor de a publica în revistă, am grăbit poate 

cristalizarea unei cărţi cu care comunitatea noastră are toate mo-
tivele să se mândrească.
 Domnul profesor Liviu Dârjan a apreciat originalitatea 
cărţii şi a demersului făcut de autor prin radiografierea realităţii 
societăţii şi evidenţierea eşecurilor ei şi a citit câteva fragmente 
din Alecsandri, texte satirice care se potrivesc foarte bine şi în 
zilele noastre.
 Îl felicităm din toată inima pe domnul profesor Nicolae 
Munteanu pentru noua realizare pe tărâm literar şi le recomandăm 
din toată inima cititorilor noştri să-şi procure şi să citească “Cro-
nica eşecului” deoarece vor fi fascinaţi de modul de abordare a 
unor probleme cu care se confruntă şi ei zilnic şi de mijloacele de 
redare artistică a acestora.

Horia Bârsan

MAREA UNIRE ÎN OPERELE SCRIITORILOR ROMÂNI

MOTO: „Noi nu înțelegem o mișcare a țărilor noastre decît în vederea 
unirii tuturor românilor într-un singur corp. Decizia noastră trebuie 
să fie formarea Daciei.”

Vasile Alecsandri. 

remizele unirii tuturor românilor au rădăcini în 
conștiința scriitorilor încă de la începuturile istorio-
grafiei. Actul istoric al conștiinței de neam își trage seva 

din perioada Daciei mari, a lui Burebista, apoi se împlinește prin 
Mihai Viteazul. 
 Prima atestare în limba română este „Istoria lui Mihai 
Vodă, sin Pătrașcu Vodă, carele au făcut multe războaie cu turcii 
pentru creștinătate”, scrisă de logofătul său, Teodosie Rudeanu. 
Ceva mai tîrziu, în secolul al XVII-lea, mitropolitul Dosoftei în 
„Psaltirea pre versuri tocmită” afirma fără tăgadă „Că-i mai bună 
denpreună / viața cea frățească / Decît arma ce destramă / Oaste 
vitejească” .
 Idei asemănătoare sînt inserate sistematic și la cronica-
rii moldoveni Grigore Ureche, Miron Costin, ori cei munteni ca 
Naum Rîmniceanu, doar toți de la Rîm ne tragem.
 Secolul al XIX-lea aduce Unirea Principatelor, la 24 
Ianuarie 1859, foarte atent pregătită și radiografiată de scriitorii 
pașoptiști: Iancu Văcărescu, Ion Heliade Rădulescu, Costache  
Negruzzi, Nicolae Bălcescu, Andrei Mureșanu, etc. Vasile Alec-
sandri, în „Hora Ardealului” transformată în „Hora Unirii”, atinge 
un apogeu literar și trezește în 1848 un imbold patriotic exemplar: 
„Ardelean, copil de munte! / Ian ridică-acum cea frunte / Și te-
nsuflă cu mîndrie / Că-mi ești fiu de Românie! / Ardeleni! lumea 
ne vede! / Muma dragă-n noi se-ncrede / Că de-acum românu-n 
lume / A fi vrednic de-al său nume”. Dar abia ulterior prin Mi-
hai Eminescu în poemul dramatic „Mira” sau „Doina” se simte 
fiorul neliniștii Marii Uniri, căci, „De la Nistru pîn’ la Tisa / Tot 
românu’ plînsu-mi-s-a / Plînsu-mi-s-a cu amar / Că i-s toate în 
zadar / Că nu mai poate răzbate / De-atîta străinătate”. 
 Am remarca totodată poezia săceleanului nostru Ion Al. 
Lapedatu, „La îngerul libertății”. Dorul unirii și al libertății ar-
delenilor devine un laitmotiv: „Ascultă glasul nostru și gemetele 
grele, / O, tu, al libertății, drag înger adorat / Că iar ne bate cerul 
cu zile-amare și rele / Și de urgia sorții noi încă n-am scăpat”.
 La 1 Decembrie 1918 glasul și oful națiunii se aude și 
se împlinește istoric. Există ecouri literare numeroase în poezie, 
de nume cu mult sau mai puțin renume în epocă: Ion Băilă „Im-
nul Unirii” (imnul a fost scris la Sibiu în 1918 cu ocazia Marii 

Adunări de la Alba Iulia și răspîndit pe foi volante în mii de ex-
emplare), Ioan Al. Bran – Lemeny „1 Decembrie 1918”, Adrian 
Maniu- „Ardealul”, Eugen Frunză- „Alba Iulia 1918”, Zaharia 
Bârsan „Poemul Unirei”, Aron Cotruș „România”, Gheorghe 
Munteanu „Visul Unirii”, etcetera. Paradoxal însă, nici o creație 
nu a avut același impact valoric ca în perioada pașoptistă. Iar ta-
lentele de calibru greu (ne referim la scriitorii contemporani cu 
anul 1918), autori canonici astăzi, fie au avut încercări timide, fie 
nu au scris despre Marea Unire. Vasile Voiculescu are o poezie 
palidă intitulată „Albei Iulii”, Lucian Blaga mai nimic, Ion Mi-
nulescu, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, George Ba-
covia idem. Să-i fi copleșit importanța istorică a momentului?
 În proză, în publicistică mai exact, tentativele au 
fost mai numeroase, dar nici aici nu s-a remarcat o scriere 
memorabilă cu valoare paradigmatică. Avem încercările lui Ion 
Agârbiceanu „Cuvinte către oastea țării”, însemnările generalu-
lui Alexandru Averescu „Notițe zilnice din război”, pledoariile 
lui Barbu Ștefănescu Delavrancea „Vrem Unirea cu frații noștri 
din Ardeal”, cîteva articole ale lui Octavian Goga „Ne învață 
Mărășești”, ale reputatului Nicolae Iorga „Războiul nostru în 
note zilnice”, impresiile lui Eugen Lovinescu intitulate „De mar-
ginea epopeei”, însemnările zilnice ale lui Titu Maiorescu, cîteva 
impresii despre Mărăști și Mărășești ale lui Mihail Sadoveanu, îl 
avem pe Alexandru Vlahuță cu „Strigătul vremii”, etcetera. Nici 
o pagină celebră nu a intrat în conștiința neamului prin cărțile 
de română sau de istorie. La fel ca în poezie, scriitorii din pan-
teonul literaturii române se pare că au avut oarece reticențe în a 
aureola importanța actului istoric al marii uniri. Avem în schimb 
pagini admirabile și memorabile despre Primul Război Mondial 
la Camil Petrescu, Liviu Rebreanu sau Cezar Petrescu și alții. Ca 
atare, probabil, războiul cu dramele sale individuale ori colective 
a amprentat mai puternic conștiința scriitorilor. 
 Ca epilog, ni se pare cel mai adecvat articolul lui Onisior 
Ghibu, publicat în ziarul său „România Nouă” ca editorial, în 18 
noiembrie (stil vechi) = 1 decembrie 1918, „Dormiți în pace, um-
bre!”
 „Umbra lui Mihai va găsi în curînd odihnă. Și se vor 
odihni în liniște, în locașurile lor de veci, și umbrele celorlalți

P



• Cultura • Plaiuri Sacelene

13

mucenici ai ideii libertății neamului românesc. Flori de 
recunoștință vor acoperi mormintele lui Horia, Cloșca, Crișan, 
Inochentie Clain, Avram Iancu, Axente Sever, Popa Balint, Butea-
nu, Andrei Mureșanu, Simion Bărnuțiu, Gheorghe Barițiu, Andrei 
Șaguna, Al. Papiu Ilarian și ale tuturor luptătorilor pînă la cei 
mai noi, dr. Ioan Rațiu și Coriolan Brediceanu.

 A sosit și pentru voi vremea odihnei, eroi neînfricați care 
ați luptat viața întreagă pentru libertatea Ardealului îndurerat!
 Astăzi s-a făcut mîntuire țării voastre, Ardealul e româ-
nesc și așa va rămînea în veci.”

Prof. Nicolae Munteanu

NOUĂ APARIŢIE EDITORIALĂ LA SĂCELE

e face plăcere să semnalăm cititorilor noştri apropiata 
apariţie lansare a unei noi cărţi a domnului profesor 
Liviu Dârjan.

 Este vorba despre lucrarea “La (ne)uitarea privirilor 
din jur. Impresii de călătorie (1967 - 2017) la vorbitorii de 
limbă română din imediata apropiere a României.” Cartea 
este închinată Centenarului Marii Uniri a românilor din 1 Decem-
brie 1918 şi apare sub binecuvântarea Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop 
al Sucevei şi Rădăuţilor, şi cu un cuvânt înainte întocmit de Ioan 
Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române. De asemenea, au-
torul menţionează sprijinul primit din partea Municipiului Săcele 
şi al Asociaţiei Culturale ASTRA-”Fraţii Popeea” din Săcele.
 Aşa după cum spune şi titlul, domnul prof. Dârjan a adu-
nat în paginile noii sale cărţi impresii din călătoriile făcute la fraţii 
noştri români din afara graniţelor, din Ucraina, R. Moldova, Ser-
bia, Ungaria şi Bulgaria.
 Iată, în continuare, cuvântul înainte scris de domnul 
Acad. Ioan Aurel Pop:
 «Liviu-Nicolae Dârjan închină o carte românilor din 
Moldova de peste Prut, celor din Ucraina, din Serbia, din Ungaria 
și din Bulgaria, adică acelor oameni care au făcut ca România să 
fie o țară înconjurată de români, cum a scris odinioară Nicolae 
Iorga. Este vorba despre relatarea unor întâlniri ale autorului cu 
unii dintre acești români rămași între străini, oameni inimoși și 

însetați de Țară, mulți secați de dorul ei. Cartea devine simbolică 
din cel puțin două puncte de vedere: pe de o parte, ea este scrisă 
de un intelectual, de un profesor care trăiește în centrul României, 
lângă Brașov și care cuprinde astfel toată rotunjimea pământului 
românesc, iar pe de alta, lucrarea apare în anul Centenarului 
Marii Uniri, ca o mărturie că nu i-am uitat pe acei români, ai căror 
strămoși au fost la Chișinău, la Cernăuți și la Alba Iulia. 
 Este o carte de suflet scrisă de un român, despre români 
și dedicată românilor, ceea ce nu este puțin lucru, în aceste vre-
muri de crize perpetue, de neașezare a lumii, de hulire a aproape-
lui și, câteodată, de defăimare a neamului nostru. Liviu-Nicolae 
Dârjan scrie frumos românește, întru gloria culturii noastre, a is-
toriei noastre și a națiunii noastre, îndemnându-ne să știm și să 
nu uităm. Să nu-i uităm mai ales pe aceia cu care soarta a fost 
nepăsătoare sau rea și care sunt trup din trupul poporului român. 
Îndemnul este nu doar la meditație, la lamentare și la întristare, ci 
și la acțiune, la opere culturale și educative, la întărirea legăturilor 
noastre cu acești români, la trezirea guvernanților României, 
ai Țării-Mamă, datoare mereu să-i știe, să-i prețuiască și să-i 
ocrotească. De aceea, nu putem decât să recomandăm această lu-
crare spre lectură și s-o lăudăm după vechea pildă argheziană: 
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”.»

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

N

• Opinii
SLAVĂ EROILOR NEAMULUI !

Viața asta-i bun pierdut
Când n-o trăiești cum ai fi vrut
Și-acum ar  vrea un neam călău 

S-arunce jug în gâtul tău?
E rău destul că ne-am născut
Mai vrem și-al doilea rău?

Din zei de-am fi scoborâtori
Cu-o moarte tot suntem datori!

Totuna-e dac-ai murit
Flăcău ori moș îngârbovit,
Dar nu-i totuna leu să mori

Ori câne-nlănțuit.

( George Coșbuc – Decebal cătră popor)

oezia Decebal cătră popor înfățișează modul în care 
destinul unui popor se făurește prin echilibrul talerelor 
unei balanțe aflate în cumpănă. Pe unul dintre talere se 
află idealurile și obiectivele neamului. Pe celălalt taler 

sunt viețile tuturor celor care trăiesc, muncesc, luptă și se jertfesc 
pe pământul strămoșesc.
 Eroii, cei pe care-i comemorăm azi sunt cei care
și-au dat viața – valoarea personală supremă – pentru idealurile
și obiectivele neamului nostru.

 Sunt cutremurătoare cuvintele săpate pe statuia geni-
ului - Leul din București: „Spuneți generațiilor viitoare că noi 
am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătaie pentru întregirea 
neamului”.
 Eroii neamului au înțeles că țara ne este încredințată de 
generațiile ce vor urma și avem datoria să le-o predăm liberă, 
întreagă, înfloritoare și fără pată. Nimic nu valorează cât o viață, 
iar ei și-au dat viețile lor pentru a împlini idealurile și obiectivele 
neamului românesc.
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 Privind prin negura vremurilor îi vedem pe dacii care au 
luptat pentru apărarea pământurilor din care erau zămisliți – ei nu 
au admis nici înfrângerea, nici robia. Îl vedem pe Gelu în fruntea 
oștenilor ieșit să întâmpine urgia ce se abătuse dinspre Câmpia Pano-
niei. El și mulți dintre ai lui au luptat și au murit pentru pământul sfânt 
al Transilvaniei. Îl vedem pe Mircea la Rovine, dând piept cu ura-
ganul, apărându-și „sărăcia și nevoile și neamul”; îl vedem pe Măria 
Sa Ștefan în fruntea plăieșilor, înfruntând dușmanii la Podul Înalt, în 
Codrii Cosminului, la Războieni, apărând cu dârzenie linia Nistrului 
la Cetățile Hotin, Soroca, Cetatea Albă; îl vedem pe Ioan Vodă sfâșiat 
– legat de coada a două cămile – la Iezerul Cahulului; îl vedem pe 
Mihai Vodă cu fulgeru-n mână în fruntea oștirii române la Călugăreni, 
la Șelimbăr, la Mirăslău. El a fost ucis mișelește pe câmpia Turzii 
după ce ajunsese, „din mila lui Dumnezeu domn al Țării Românești, 
al Ardealului și a toată țara Moldovei”; îi vedem pe luptătorii români 
care au contribuit la despresurarea Vienei la 1683, respingând oastea 
otomană care înainta spre apus; îi vedem pe Basarabi decapitați pe 
malul Bosforului pentru asumarea fără șovăire a credinței creștine 
străbune; îi vedem pe dorobanții cu inimi înflăcărate,  plecând „din 
câmp de-acasă de la plug” să lupte pentru independență la Plevna și la 
Grivița, la Vidin și la Smârdan; o vedem pe Ecaterina Teodoroiu, eroi-
na de la Jiu; îi vedem pe bravii ostași care au făcut  scut cu piepturile 
lor la Mărășești, la Mărăști, la Oituz; îi vedem pe ostașii care au trecut 
Prutul ca să „reîmplinească în trupul țării glia străbună a Basarabilor 
și codrii Voevodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile noastre”; îi ve-
dem pe cei care au luptat cu îndârjire pentru Ardeal, pentru ștergerea 
monstruosului Dictat de la Viena. 
 Scrutând în adâncul istoriei, îi regăsim și pe cei care s-au 
jertfit pentru libertate și dreptate socială: zărim înfiorătorul supliciu 
al lui Horea și Cloșca,  trași pe roată de dușmani, sacrificați pentru 
afirmarea nației române și dreptului la o viață liberă; îl vedem pe 
Tudor din Vladimiri în fruntea pandurilor porniți împotriva ”tagmei 
jefuitorilor”; îl vedem pe Crăișorul Munților, Avram Iancu, în fruntea 
moților din Legiunea Gemina-Auraria, luptând vitejește pentru liber-
tatea și demnitatea neamului românesc; îl vedem pe Nicolae Bălcescu 
mort în surghiun pe meleaguri străine pentru că a susținut și a lup-
tat cu îndârjire pentru dreptul nostru sfânt: „Ținta noastră nu poate fi 
alta decât unitatea națională a românilor ...Românismul dar, e steagul 
nostru, supt dânsul trebuie să chemăm pe toți românii”; îi vedem pe 
cei chinuiți și exterminați în pușcăriile de la Sighet, de la Aiud, de la 
Pitești, de la Canal; îi vedem pe cei uciși mișelește la revoluția din 
Decembrie 1989, care și-au dat viața pentru libertate. 
 Cei care au luptat pentru România n-au fost niciodată să 
cotropească teritorii străine sau să robească alte neamuri. Demnitatea 
lor și a noastră ca români s-a zidit numai în bătălii pentru apărarea 
și unitatea teritoriului național istoric. Ei au știut care le este patria, 
n-au părăsit-o, n-au vândut-o și pentru ea au dat ce au avut mai de 
preț – și-au dat viața. Gabriel Garcia Marquez afirma că „moartea 
nu vine decât odată cu uitarea”. Eroii sunt nemuritori pentru că îi iu-
bim dincolo de timp. Pentru ei Crucea din vârful Caraimanului stă de 
strajă în mijlocul țării și ajunge la ceruri, pentru ei Coloana veșnicei 
recunoștințe de la Târgu Jiu este infinită, pentru ei este Mausoleul 

de la Mărășești și Arcul de Triumf de la București și multe alte mo-
numemte de-a lungul și de-a latul țării. În minte și în suflete purtăm 
imaginile lor: îi vedem la Blaj, spunând răspicat la 15 mai 1848: „Noi 
vrem să ne unim cu țara”; îi vedem la Mărășești hotărâți:„Pe-aicea 
nu se trece”, îi simțim la fiecare 1 Decembrie, trecând pe sub Arcul 
de Triumf în fruntea oștenilor țării; îi vedem la Alba Iulia hotărând 
Unirea. 
 Deplina dragoste și recunoștință față de eroii neamului se 
dovedește însă doar dacă idealurile și obiectivele lor vor fi și ale noas-
tre și suntem hotărâți la orice sacrificiu pentru a le împlini.
 • Libertatea și unitatea neamului trebuie clădite pe rea-
lizarea condiției ca fiecare român să-și aibă rostul și împlinirea în țara 
noastră. Nu mai putem admite ca milioane de români să nu  își mai 
găsească posibilitatea și sensul existenței în țară și să pribegească în 
toată lumea pentru a-și asigura traiul. Consecințele sunt dramatice: 
copii abandonați, bătrâni însingurați și triști, morminte uitate.
 • Teritoriul național istoric are hotarele de la Nistru până 
în Câmpia Tisei, din Codrii Bucovinei și Maramureșul istoric până 
la Dunăre și Marea cea Mare. Pe acest teritoriu unit în anul de grație 
1918 trebuie reunită România. Niciun român nu are dreptul să renunțe 
la acest vis. Pentru fiecare palmă de pământ românesc s-au jertfit de-a 
lungul veacurilor eroii acestui neam. Tratatul cu Ucraina din 1997 
prin care s-a renunțat la Bucovina de nord, la Ținutul Herța, la Ba-
sarabia de nord și de sud și la Insula Șerpilor este un act de trădare 
națională.
 • Dreptatea socială și demnitatea umană trebuie să fie sta-
tornicite prin muncă,  performanță și corectitudine, nu prin privilegii 
și legi cu destinație, nu prin corupție și abuzuri. Nu poate să existe 
dreptate atâta timp cât unii își ascund averile frauduloase în Mada-
gascar, Costa Rica, Brazilia sau te miri pe unde. Arestul la domiciliu 
și eliberarea pe cărțulii scrise de te miri cine trivializează actul de 
justiție. Dreptate până la capăt înseamnă ca eliberarea din pușcărie a 
celor condamnați să fie condiționată de recuperarea integrală a preju-
diciului adus țării.
 • Pământul și bogățiile naturale ale țării sunt ale cetățenilor 
români. La Plevna, la Mărășești, la Stalingrad, la Sighet, la Aiud, la 
Canal nu s-a murit ca aceste bunuri ale neamului românesc să fie 
înstrăinate.
 • Morala creștină trebuie să fie modul de comportament și 
de viață în sânul familiilor, al comunităților, atât pentru vârstnici, cât 
și pentru cei tineri. Morala creștină trebuie însă dovedită prin fapte 
nu prin vorbe. Modelul nostru suprem nu poate fi altul decât Hristos, 
iar datoria față de neam și țară o învățăm și de la eroii noștri: Horea, 
Avram Iancu, Mihai Vodă Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Nicolae 
Bălcescu și ceilalți care s-au jertifit în lupte. 
 

Eroi dormiți în pace
În tainicul pământ
Oriunde-ați fi, o țară 
Vă plânge la mormânt.

(Mircea Rădulescu)

17.05.2018                             Traian Florea

„ESTE SAU NU ESTE”.  ACEASTA-I ACUM ÎNTREBAREA.

 rice tânăr care trece printr-o serie de transformări psiho-
organice în dezvoltarea lui firească, începe prin a se întreba 
care este sensul vieţii, ce este iubirea, de ce suferă oamenii, 

de ce murim, ce este moartea, ce este sufletul”. Aceasta este părerea 
spusă şi scrisă de un confrate în ale scrisului  care, zic eu, are condei şi 
autoritate. 
 Nu mi-aduc aminte ca în anii de liceu sau în timpul studenţiei  
să fi avut timp sau motiv să-mi pun asemenea întrebări cruciale, deci-
sive, să-ncerc să formulez un răspuns cât de cât după măsura înţelegerii 

mele sau, şi mai dificil, să caut să  „filozofez” pe marginea lor.
         La acea vârstă, pe neașteptate, Dimitrie (Micu) Cazacu s-a aflat în 
fața unei situații tulburătoare, dilematice, cu o întrebare-cheie din partea 
lui, cu un  răspuns motivat din partea mea, urmat de o decizie fermă și 
cu un desnodământ salutar.  
 Ce s-a întâmplat? La o întrebarea pusă mie de către Micu 
Cazacu, soluţia dată era pentru mine atât de firească încât de-a lun-
gul anilor nu am mai „contorizat-o”. Pentru Micu, soluţia primită
la întrebarea pusă de el era de importanță capitală, hotărâtoare, crucială.

„O
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Povestea a trecut-o în amintirile lui şi a notat-o în scrierile sale ( „O carte 
pentru săcelenii mei”).
 Era vara anului 1948. Ciuruiam nisip din pietrişul albiei  râului 
Timiş, aproape de fabrica Voinea, din Braşov. Din grupa de „salahori” 
făceau parte Micu Cazacu, Miti Voinea, Genu Şerban şi Nicu Cergău. 
Eu eram cel mai mic dintre ei. Toţi terminaseră liceul numai eu eram 
încă elev, treceam în clasa a Vll-ea. Lucram de dimineaţa până seara 
cu o pauză de masă la orele 11 şi a doua la orele 14. Câştigul era bun, 
de aceea se muncea cu sârg, până într-o zi când am observat că Micu 
Cazacu este deosebit de îngândurat, de neliniştit, iar eficienţa muncii lui 
scăzuse într-un mod îngrijorător. 
 - Micule eşti bolnav? 
 - Nu!
 - Atunci dă-i bătaie, să terminăm, că ne apucă noaptea.
 - Când vom termina, vreau să am o discuţie cu tine.
 Pe drum, spre casă, ne-am răsfirat. Ajunsesem împreună cu 
Micu să încheiem „plutonul”.
 - Uite despre ce este vorba. La Bucureşti s-a înfiinţat Institutul 
de limbă şi literatură rusă „Maxim Gorki”. Întrebarea mea este; să dau 
admiterea la acest Institut? Vreau să am părerea ta. Am stat de vorbă  cu 
familia şi cu nişte prieteni bucureşteni ale căror  opinii au fost ambigue, 
neclare, în doi peri, ba mai mult, la unii s-a lăsat cu  un nu categoric. 
Sunt debusolat. Nu ştiu ce hotărâre să iau. 
 - Micule! Tu vrei să-mi spui că stai la îndoială dacă este bine 
sau nu să urmezi o asemenea facultate. Așa înțeleg eu întrebarea. Păi 
bine, omule. tu care vorbeşti fluent limba rusă, îți va fi foarte uşor să 
termini cu brio facultatea. Și-apoi să ai ocazia să studiezi ani şi ani o 
cultură de o asemenea factură, o cultură gigant, ca cea rusă, asta nu-i de 
ici, de colea. Nu mai sta pe gânduri. Du-te şi înscrie-te urgent, fără să 
şovăi.
 Lesne se vede astăzi că  soluţia dată atunci a  fost cea corectă 
și de bun augur. 
 Au trecut anii, cu bune, cu rele, cu succese, cu dezamăgiri dar 
şi cu parvenirea unei lumi condusă de non-valori, atrasă de absurd şi de 
violenţă. 
 Astăzi, când mă apropii cu paşi repezi de „încheiere”, când 
am intrat în zodia „deznodământ”, de-abia acum încep să-mi pun 
întrebări serioase,  severe, solemne, întrebări de final.
 Probleme simple, facile, comode, lesnicioase, stânjenitoare, 
frivole, cu sau fără rezoluţii sunt ridicate cu duiumul de mai toţi tin-
erii sau vârstnicii, în funcţie de  condiţia socială a fiecăruia. Sensul 
întrebărilor depinde de tiparul psihic comportamental ereditar şi de 
situaţia social-profesională a unuia sau a altuia. Unii vin pe lume cu o 
amprentă psihologică depresivă, alţii sunt maniacali, unii cu coloratură 
adeziv-epileptică, alţii bipolari, unii sunt demonstrativi, alţii au firi hi-
perexacte. Unii, şablonari îşi duc viaţa după tipic, alţii, spirite inventive, 
îşi consumă viaţa liberi, originali, cu ciudățenii, cu extravaganțe, iar 
alţii, care sfidează regulile decenței și ale moralei, se înfrăţesc cu Bac-
chus şi o duc, cât o duc, în funcţie de crahul creierului, de infirmitatea 
ficatului şi de necroza  pancreasului. 
 Fiecare este un model aparte, pentru că fiecare este altul şi altul 
şi altul. Nici nu am exista dacă am fi toţi într-o uniformitate permanentă, 
dacă am avea toţi aceeași înfățișare, aceeași desfășurare de afect, de 
gândire, de reacţie, etc. Lipsa de varietate ar duce în cele din urmă la 
anularea schimbării, la anularea variaţiei, la anularea fluctuaţiilor, ori 
oscilaţia este energie şi viaţa este energie. 
 Fără să ne gândim, fără să luăm aminte la cele ce spun cei care 
cu vârsta au ajuns în „linia întâi”, la final, procedăm pe parcursul vieţii 
ca şi cum am fi eterni. Muncim de dimineaţa până seara, suferim pen-
tru mofturi, pentru flecuri, de parcă ar urma să trăim veşnic.  Afirmaţia 
este valabilă numai pentru omul sănătos la minte. Aşa este plămădit 
organismul nostru, să nu simtă pericolul trecerii timpului, să nu simtă  
ameninţarea eternităţii, a nesfârșitului, a neființei. Ca urmare, meschinii  
îşi trăiesc viaţa după formula, „après moi, le déluge”, cheflii după tipicul 

„la vie en rose”, iar nesimţiţii după regula, după ritualul „dolce far
niente”. 
 Aceste situaţii sunt generatoare de  întrebări facile.  Marile 
întrebări grave, severe, solemne, zise ruseşti, le amânăm către sfârşitul 
intervalului. De ce sunt ele numite ruseşti când le găsim şi la Strindberg, 
la Bayron, la Hesse, la Eminescu? Nu mai departe, în ograda noastră, la 
o aruncătură de băţ este poezia „Moartea lui Fulger” cu multe întrebări 
şi multe răspunsuri:

„De ce să cred în El de-acum / În faţa lui au toţi un drum
Ori buni, ori răi, tot un mormânt! / Nu-i nimeni drac şi nimeni sfânt!
Credinţa-i val, iubirea vânt / Şi viaţa fum!
 De ce să plângi privind în sus, Mai bine ochii-n jos să pleci
Să vezi pământul pe-unde treci! El nu e mort!
 Trăieşte-n veci, E numai dus”.

 La orice vârstă, o întâmplare  stresantă care  perturbă echili-
brul psiho-somatic în  bine sau în rău este generatoare de întrebări. 
Acestea au de regulă o puternică încărcătură emoţională.
 Dilema hamletiană este o întrebare cu tâlc apărută într-un  
conflict  familial. Când prinţul şi-a dat seama de uneltirile criminale 
ale unchiului şi ale mamei, când s-a convins că există un „casus beli”, 
deci un motiv suficient să deschidă conflictul şi să-l rezolve,  în ultimă 
instanță, „ultima ratio”, nu s-a hotărât să acţioneze răzbunător. 
 „A fi sau a nu fi? Aceasta-i  întrebarea”.
 De câteva secole, tema „a fi” şi problema „a nu fi” consti-
tuie obiectul  discuțiilor, a preocupărilor literaţilor şi filozofilor care nici 
până astăzi nu le-au dat  de capăt.
 Este de înţeles, este firesc şi nu este disonant ca un tânăr 
prinţ, într-un cimitir,  la marginea unei mormânt deschis, cu  craniul 
bufonului Yorick în mână să îşi pună întrebări cu tâlc. Ar fi nepotrivit, 
deplasat și chiar comic ca un octogenar cu simţul critic în dificultate, cu 
tulburări de memorie confirmate de practică, încovoiat de reumatism şi 
tremurând de  Parckinson,  să joace aceeaşi scenă.
 Pe un old man sau un very old man, în mediu casnic sau la 
întrunirile tovărăşeşti săptămânale la cafeneaua din colţ, îl frământă tot 
o singură întrebare, un sigur subiect, o singură temă: 
 Este sau nu este? 
 Sunt sau nu semne că există lumea de dincolo? Este ceva din-
colo de tunel, se întreabă cu speranţă pensionarul onest fără pedeapsă 
în curriculum sau cu groază, dar şi cu ceva speranţă octogenarul pe-
nal care a fost repartizat la Charon să-l treacă Styx-ul. Un „liric” mai 
şugubăţ le răspunde în  scris şi unuia şi altuia că:  „Cea mai infidelă 
amantă a omului este speranţa. Te înşeală zilnic, totuşi, trăieşti cu ea 
toată viaţa!” Nu-i tocmai aşa, zic eu. Speranţa, sentiment de încredere 
la realizarea unei dorinţe  sau a unei acţiuni aduce energii suplimentare 
subiectului şi până la urmă poate să contribuie la rezolvarea favorabilă 
a lucrării. 
 De când   Heisenberg şi  Niels Bohr au deschis calea fizicii 
cuantice iar Dirac şi Schrödinger au avansat teoria  câmpurilor cuantice, 
fenomenele paranormale încep să aibă un suport ştiinţific, iar convin-
gerea lui Hamlet că „în rest e tăcere” ar fi de discutat. 
 Astăzi ne apropiem tot mai mult de adevăruri nonmecanice. 
Nu ne mai încântă adevărurile newtoniene. Dorim să cunoaştem tot 
mai mult jocul fascinant al interacţiunii particulelor subatomice. Privim 
creierul ca pe un computer cuantic, iar substanţa cromatofilă şi canali-
culele lui Holmgren din neuroni  ca elemente de stocare a memoriei. 
Conştiinţa o înţelegem ca pe o informaţie stocată la nivel cuantic, care 
nu se pierde după moartea fizică. Astăzi, când privim matematica ca pe 
un  passe-partout (şperaclu) care ştie să „deschidă” orice, care ar putea 
să ne arate care este adevărul de dincolo de simţurile noastre mărginite, 
crezarea lui Hamlet - În rest e tăcere - încep să nu o mai iau în seamă, 
să nu-l mai privesc cu suspiciune pe Petriceicu şi să mă uit cu interes la 
intervenţia post-mortem a Iuliei.
 „Sic cogito” 
    Dr. Onoriu Corfariu
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a sfârşitul lunii aprilie a avut loc adunarea generală a Asociaţiei 
“Izvorul” Săcele, la care au participat numeroşi membri ai 
acesteia. În cadrul adunării au fost prezentate Raportul de 

activitate pentru perioada octombrie 2014-martie 2018, Proiectul pro-
gramului de activităţi pe 2018 şi Raportul comisiei de cenzori. În cadrul 
adunării generale a avut loc şi alegerea noului comitet director al asociaţiei, 

care are următoarea componenţă: Dorel Cerbu - preşedinte; Mădălin Ia-
cob - vicepreşedinte; Pr. Raul Şerban - vicepreşedinte; Ştefan Moraru - 
vicepreşedinte; Maria Zbarcea - secretar; membri: Georgeta Souca; Dana 
Cimpoaie; Horia Bârsan; Ioan Eftimie; Teşileanu Costin; Ştefan Petrea.
 Vă prezentăm în continuare materialele supuse dezbaterii în adu-
narea generală a Asociaţiei “Izvorul”.

L
ADUNARE GENERALĂ LA ASOCIAŢIA “IZVORUL” SĂCELE

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2014 – MARTIE 2018

 În perioada analizată, activitatea Asociaţiei “Izvorul” a cu-
prins  multe acţiuni care au venit să întregească viaţa culturală, sportivă 
şi cetăţenească a oraşului nostru.

 ACTIVITĂŢI CULTURALE :
 - În toamna anului 2015, la Săcele, asociaţia a fost partenerul 
Muzeului Etnografic Braşov, care a iniţiat un proiect cultural intitulat 
”Aniversarea Asociaţiei Cultural-Sportive Izvorul” prin organizarea 
unei expoziţii, care a marcat activitatea asociaţiei de-a lungul anilor. 
Noi am pus la dispoziţia Muzeului materialele documentare, fotografii, 
colecţia de reviste “Plaiuri săcelene” vechi şi noi. A participat un număr 
mare de membri şi nemembri ai asociaţiei. 
 - În vara anului 2016, la Braşov, a fost lansată lucrarea “ARHI-
TECTURA VERNACULARĂ A MOCANILOR DIN SĂCELE”, un 
admirabil album realizat de regretatul arhitect Dan Median.
 - În toamna lui 2016, şirul manifestărilor culturale a contin-
uat în ziua de Sfântul Dumitru, cu vernisajul expoziţiei “Între munte 
sşi mare – transhumanţa mocanilor bârsani în Dobrogea”, eveniment 
găzduit de Biblioteca Jud. Braşov, în colaborare cu Biblioteca Jud. 
Constanţa şi Asociaţia “Izvorul”, ca partener. La eveniment au par-
ticipat membri ai asociatiei; o parte din doamne au fost îmbrăcate în 
minunatele costume mocăneşti, iar participanţii au fost încântaţi de  
deliciosele plăcinte mocănesti sponsorizate de d-na Dana Cimpoaie. 
La acest eveniment, Asociaţia a participat cu o expoziţie de tablouri 
cu  portul mocănesc şi colecţia de reviste “Plaiuri Săcelene “, iar d-l 
Dumitru Voinea a avut o alocuţiune pe tema manifestării.
 - Apogeul manifestărilor culturale în anul 2016, a fost 
reprezentat de cele 2 evenimente marcante si anume:
 - Lansarea monografiei Săcelelor, autor Horia Bârsan , mem-
bru al biroului asociaţiei  . Lansarea a avut loc în prezenţa unui numeros 
public dornic de cultură. Au fost invitaţi de seamă, specialişti care au 
prezentat lucrarea: prof.univ.dr. Ioan Vlad de la Universitatea Transil-
vania Braşov şi lector univ. dr. Corneliu Pintilescu, de la Universitatea 
”Lucian Blaga” Sibiu, care au punctat valoarea lucrării, prima lucrare 
de acest fel în Săcele. Prezent a fost şi editorul cărţii, preotul Costin 
Butnar de la Editura Suflet Transilvan. Intervenţii de suflet au avut şi 
preoţii:  Raul Şerban şi Petre Drăgan, de asemenea d-na prof. Lili Bu-
lat. Toată această minunată lecţie de istorie locală a fost moderată de 
către d-l prof. Radu Colţ, membru al Asociaţiei noastre. Mulţumim şi 
de această dată d-lui Horia Bârsan  pentru dorinţa sa de a lăsa urmaşilor, 
bogăţia spirituală a mocanilor prin intermediul Asociaţiei “Izvorul”. 
Trebuie menţionat faptul că editarea acestei cărţi a fost posibilă datorită 
câştigării unui proiect, pe fonduri nerambursabile, finanţat de către  
Primăria Săcele, în proporţie de 90% , iar restul de 10% , finanţare 
Asociaţia “Izvorul”.
 - Simpozionul dedicat atestării documentare a oraşului nos-
tru, intitulat “SĂCELE, 650 DE ANI 1366 – 2016”. Acest eveniment a 
fost organizat împreună cu Asociaţia ASTRA – Despărţământul “Fraţii 
Popeea”, partener fiind Primăria Săcele;  Liceul “George Moroianu”, 
prin sprijinul d-lui prof. Ionuţ Tănase şi prof. Gheorghe Munteanu, şi 
Şc. Gimnazială nr. 4, prin d-na Camelia Dumitra, au organizat un con-
curs cu elevii celor 2 şcoli, pe teme de istorie locală . Elevii câştigători 

ai concursului au fost premiaţi. Alocuţiunile au fost rostite de dl. Prof. 
univ. Caius Dobrescu, de la Universitatea Bucureşti, părintele prof. 
Vasile Olteanu, de la Prima Şcoală Românească din Şcheii Braşovului, 
dl. Prof. Hochbauer, de la Liceul “Zajzoni Rab Istvan” din Săcele  şi 
preotul  paroh Raul Şerban, de la biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail si 
Gavril” . Asociaţia a acordat diplome şi plachete aniversare instituţiilor, 
şcolilor şi asociaţiilor culturale, care şi-au adus contribuţia la dezvolta-
rea vieţii culturale a oraşului nostru, oferite ca semn de recunoştinţă şi 
preţuire. Sponsorul acestor două mari evenimente a fost  Regia Locală 
a Pădurilor Săcele caruia îi mulţumim.
 - În anul 2017 a continuat proiectul “Între munte şi mare – 
Transhumanţa mocanilor bârsani în Dobrogea”, dar de această dată la 
Constanţa, Biblioteca Jud. Constanţa fiind organizatoarea, parteneri fi-
ind Biblioteca Jud. Braşov şi Asociaţia “Izvorul”. Cu această ocazie s-a 
deplasat la Constanta o delegaţie de izvorani: preotul Raul Şerban cu 
familia, dl. Tică Voinea, dl. Romi Jinga, d-na Nina Necula, d-na Maria 
Zbarcea,  d-na Vrabie Cristina, fam.Voicescu şi fam. Daneş, îmbrăcaţi 
în minunatele costume mocăneşti. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni: 
preotul Raul Şerban, dl. Tică Voinea şi d-na Maria Zbarcea. Tot în acest 
proiect a fost inclusă şi o deplasare la Hârşova pentru a vizita biserica 
ortodoxă care a fost construită prin strădania mocanilor săceleni, cimi-
tirul din localitate, unde sunt înmormântate multe familii de mocani. 
De asemenea s-a vizitat muzeul Arheologic care are sediul în fosta casă 
a unui sacelean- fam. Verzea. 
 - Tot in 2017, de Sintilie, Asociaţia a lansat un minunat al-
bum, intitulat “Monografia portului popular mocănesc din Săcele” al 
regretatului arhitect Dan Median. Şi acest album a fost realizat pe baza 
unui proiect depus la Primăria Săcele, în cadrul proiectelor culturale, 
finanţate din fonduri nerambursabile cu cofinanţare “Izvorul”. 
 - 17 iunie 2017 a fost o zi specială pentru asociaţie. Ştefan 
Moraru a propus şi a organizat un eveniment inedit -”SĂCELELE 
CÂNTĂ EMINESCU” –seară de cântec şi poezie pe versurile marelui 
poet. Au participat tineri şi mai puţin tineri la o seară încântătoare de 
poezie şi muzică. Acest eveniment se doreşte a fi organizat în fiecare 
an.
 - Asociaţia a continuat editarea, trimestru de trimestru , an 
de an, a revistei “Plaiuri săcelene”, prin colectivul de redacţie. Au 
fost atraşi noi colaboratori. Le mulţumim tuturor pentru dăruirea şi 
perseverenţa de care dau dovadă. Mulţumim în mod special d-lui Horia 
Bârsan, care este mintea şi  sufletul revistei.
 - Balul Plăcintelor Mocăneşti a avut, începând cu anul 2015, o 
tematică legată de ocupaţia mocanilor. Astfel, balul din 2015 a avut loc 
la restaurantul “Hanul Domnesc”, unde a fost organizată o expoziţie 
intitulată “Drumul lânii”. La realizarea acestei expoziţii s-au depus 
eforturi materiale şi mult timp alocat. D-l Fane Lupu a fost sufletul 
acestei expoziţii, ajutat fiind de: Costin Teşileanu, Ninel Eftimie, Mihai 
Lukaci, Mircea Arion, iar Regia Pădurilor Tărlungeni a sponsorizat cu 
material lemons executarea expoziţiei. La această ediţie a balului am 
fost încântaţi de micuţele dansatoare ale Clubului Sportiv Săcele, precum 
şi grupul de dansuri tematice pregătit de dl. Fane Lupu. Dar frumuseţea 
incontestabilă a balului 2015 a fost  multitudinea de costume mocăneşti şi 
populare româneşti din diverse zone ale ţării, într-o frumoasă paradă.
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 Balul Plăcintelor 2016 s-a desfăşurat la restaurantul “Vi-
ena”. Tema balului din acest an a fost “Drumul Brânzei”, exemplifi-
cat printr-o  expoziție , iniţiatorul fiind nimeni altul decât Fane Lupu, 
ajutat de un grup de izvorani: Costin Teşileanu, Ninel Eftimie, Mircea 
Barbu, Mircea Arion; ei au reuşit să construiască o stână cu tot  ce 
cuprinde  ea. Programul artistic a fost susţinut de Ansamblul “Astra” 
şi domnişoara Emilia Calefariu, care ne-a încântat cu un recital de 
lied-uri.
 Balul Plăcintelor 2017 s-a desfăşurat tot la restaurantul 
“Viena”, de această dată tema fiind “Nunta la Mocani”. Ansamblul 
“Astra” a reuşit să transpună în dans ritualul nunţii mocăneşti, prin 
strădania d-lui Debu Gheorghe. Tot la acest bal, un Grup de sprijin, 
format din doamne săcelene, membre ale Asociaţiei “Izvorul” au re-
alizat o minunată expoziţie cu articole confecţionate manual –păpuşi 
îmbrăcate mocance , mărţişoare, etc., banii obţinuţi din vânzare fiind 
donaţi unei familii nevoiaşe. De asemenea, Farmacia “Precizia” a 
sponsorizat balul cu produse cosmetice.
 Balul Plăcintelor 2018 a avut loc tot la restaurantul “Viena”, 
tema balului din acest an fiind “Casa a mare la mocani”. Expoziţia 
realizată a fost de excepţie deoarece, a fost adusă efectiv o cameră cu 
tot ce cuprinde ea ca mobilier, obiecte mocăneşti şi 2 costume auten-
tice mocăneşti, de femeie şi bărbat. cu o vechime de peste 120 de ani. 
Familia Necula Dan a fost cea care a făcut rost de interiorul camerei 
mocănești, iar neobositul Fane Lupu şi ajutorul lui, Emil Puscaş, au 
reuşit să ne întoarcă în timp pe toţi participanţii la bal. Programul ar-
tistic din acest an, a fost susţinut de Ansamblul “Zestrea Săceleană”, 
ai cărui componenţi au fost imbracaţi, ca de obicei,  în costume 
mocăneşti. Programul a cuprins dansuri şi cântece mocăneşti. “Pri-
vighetoarea” balului a fost  doamna Emilia Calefariu. În acest an balul 
a fost sponsorizat de către Farmacia “Precizia” cu produse cosmetice, 
oferite, alături de flori, tuturor doamnelor participante la bal. În numele 
biroului Asociaţiei mulţumim tuturor celor care, de-a lungul anilor, 
au contribuit la organizarea balurilor. În mod special, mulţumim neo-
bositelor doamne care, in ultimii 3 ani au făcut plăcintele mocăneşti 
pentru bal: Rodica Eftimie, Dana Matache, Simona Cerbu, Ina Bija, 
Toni Homorozean, Mioara Ghişoiu cu fiica, Nuţi Primăvăruş, Geta 
Souca şi Mimi Zbarcea.

 ACTIVITĂŢI SPORTIVE :
 Pe plan sportiv, am participat ca parteneri ai Asociaţiei “Ori-
zonturi Săcelene”, la Cupa “Ioan Tocitu”, contribuind cu donaţii 
pentru premii şi participare la concurs. De asemenea, suntem în co-
laborare şi parteneriat cu Asociaţia ”Babarunca”  la Concursurile de 
Orientare, unde, de asemenea, contribuim cu donaţii pentru premierea 
participanţilor şi implicare în organizare.

 ALTE ACTIVITĂŢI:
 AsociaŢia “Izvorul” a fost reprezentată la toate manifestările 
organizate pe plan local de catre Primăria Săcele, Asociaţia ASTRA 
“Fraţii Popeea” cu prilejul marcării evenimentelor de importanţă 
naţională şi locală. Ca de obicei, am depus coronae de flori la mormin-
tele lui Nicolae Colceag şi Nicolae Popeea. De Ziua Eroilor am  depus 
coroană la Troiţa Eroilor din cimitirul bisericii “Sfânta Adormire” din 
Satulung. În fiecare an, am depus coroană şi am contribuit la paras-
tasul omului de cultură George Moroianu în parteneriat cu Liceul 
“Moroianu”. În numele Asociatiei am depus coronae de flori la Mo-
numentul Eroilor de la Cernatu și la bustul lui Mihai Eminescu. Mai 
mulți membri ai Asociaţiei au participat, an de an, la manifestarea 
cetăţenească “Ziua bunului vecin”, întrunirea prietenească între ve-
cinii de pe străzile Mocanilor, Oituz  şi străzile vecine din Satulung , 
acţiune organizată de dl. Fane Lupu. 
 În vara anului 2016, Asociaţia “Izvorul” a avut iniţiativa de a 
recondiţiona mormintele epitropilor de la Biserica “Sfânta Adormirea” 
din Satulung. Costurile au fost susţinute de către asociaţie şi biserică. 
 De ceva ani, asociaţia premiază cei mai buni elevi din şcolile 
săcelene.
 Şedinţele comitetului director s-au desfăşurat cu regularitate, 
existind o bună colaborare, înţelegere şi responsabilitate. Un lucru 
important realizat, din punct de vedere organizatoric, a fost oficializa-
rea noului statut al asociaţiei prin strădania doamnei preşedinte Souca 
Georgeta .
  

    26.04.2018              Preşedinte ,
                Souca  Georgeta

PROPUNERI  DE ACTIVITĂŢI  ALE
ASOCIAŢIEI ” IZVORUL” PE ANUL  2018

 Comitetul director al Asociaţiei are în vedere, ca în fiecare 
an, organizarea de activităţi culturale şi sportive curente, şi anume:
● Aniversări , depuneri de coronae
● Sintilia ,
● Balul Plăcintelor
● Tipărirea trimestriala a revistei “Plaiuri Săcelene”
● 1 Decembrie
● 15 Ianuarie
● Cupa ” Ioan Tocitu”, concurs de schi 
● Premierea celor mai buni elevi săceleni 
  Şi în acest an, Comitetul director a avut  o serie de iniţiative 
de proiecte, pe care asociaţia se va strădui să le pună în practică, în 
limita posibilităţilor.
       Deja am parcus câteva acţiuni din acest an :
● 15 ianuarie 2018: Comemorarea marelui poet Mihai Eminescu – 
organizator Asociaţia  ASTRA – Despărţământul “Fraţii Popeea”. 
Asociaţia ”Izvorul” a fost partener, s-au depus coroane,  iar dl. Tică 
Voinea  a avut o alocuţiune din partea asociaţiei.
● 10 februarie 2018: Balul Plăcintelor mocănesti cu tema “Casa a 
mare la mocani”, iar programul artistic a fost susţinut de Ansamblul 
“Zestrea Săceleana”.
● 28 martie 2018:  a fost depus, la iniţiativa lui Ştefan Moraru, un pro-
iect cultural intitulat “Centenarul în Centrul României” la Primăria 

Săcele pe fonduri nerambursabile. Proiectul nu a obţinut finanţare.
 
 Pentru perioada rămasă din acest an, ne propunem:
● Mai 2018: va avea loc lansarea volumului “Braşovul Marii U-
niri”, autor dl. prof. univ. Ioan Vlad. (locaţia o anunţăm la momentul 
potrivit) - responsabil : Zbarcea Maria.
● 22 iunie 2018:  evenimentul “Săcelele cântă Eminescu”, ajuns la 
a doua ediţie, va avea loc la Pizzaria “Bella” din Săcele , invitată 
specială d-na prof. Emilia Stoian, responsabili : Ştefan Moraru şi Ma-
ria Zbarcea.
● 20 iulie 2018: asociaţia va participa la manifestările organizate cu 
prilejul sărbătorii mocăneşti “Sintilia” 
● August 2018: iniţierea unui Flashmob organizat cu ansamblurile 
folclorice din Săcele, locaţia Mall-ul Coresi,  iniţiator Ştefan Moraru.
● Septembrie 2018:  Expoziţie de colaje fotografice Eduard Fűlop si 
Teodora Dima, doi tineri săceleani, absolvenţi ai Universităţii de Arte 
şi Desingn de la Cluj, secţia foto-video, responsabil : Ştefan Moraru.
● Pe plan sportiv propunem organizarea unor competiţii sportive  sub 
egida “Cupa Izvorul”, responsabili : dl.Teşileanu Costin şi dl.Petrea 
Ştefan.

Comitetul Director al
Asociaţiei “Izvorul” Săcele
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n acestă frumoasă primăvară s-au împlinit 25 de ani de când 
a debutat  Proiectul internațional care a generat o adevărată 
mișcare tinerească în Săcele și în Vire. 

 Cu ocazia acestei Aniversări, îmi permit să amintesc pe 
scurt debutul Proiectului. 
 Totul s-a petrecut în acei ani de efervescență plină de 
speranțe de după căderea dictaturii comuniste. Liceul Electroprecizia 
era implicat în multe proiecte inovatoare: noi specialități (informatică, 
contabilitate, electronică) , Grădiniță și Școala primară Waldorf, Ca-
binet de psihologie (la vremea aceea nici nu se vorbea de psiholog 
școlar), amenajare unui CDI(Centru de Documentare şi Informare) și 
a unor cabinete moderne pe specialități, activitate didactică centrată 
pe educație și instrucție, activități culturale și sportive diverse. Pot să 
afirm că ne aflam într-o așteptare febrilă a unor evenimente deosebite 
în viața comunității noastre școlare. Acestea nu au întârziat să se arate. 
 În una dintre obișnuitele zile de activitate la școală ale anului 
1992, colegul și prietenul meu Adrian Golea aduce vestea că o colegă 
și prietenă  a soției sale, întoarsă de curând din Normandia, ne propune 
să primim un grup teatral din orașul Vire. Ne consultăm, evaluăm 
posibilitățile de cazare la elevii săceleni și brașoveni, aproximăm cos-
turile și decidem că vrem și putem să primim acest grup teatral de 
liceeni francezi. Inițiem comunicarea cu animatorul trupei franceze 
Alain Revet și reușim în timp record să organizăm cazarea francezilor 
în familiile elevilor din  Săcele și Brașov. 
 Trupa franceză sosește în primăvara anului 1993 după o 
călătorie plină de aventuri. Iubitori înfocați ai României, ei erau niște 
pionieri ai descoperirii fostului ”lagăr comunist”, cu o dorință sinceră 
de a clădi o relație autentică între cele două comunități. Ne-am dat loc 
de întâlnire în fața Gării Brașov (pe vremea aceea ocupată de un bazar 
dubios și murdar care  forfotea de noile inițiative ale ”economiei de 
piață”, noua religie adusă de proaspătul sistem capitalist românesc). 
Întâlnirea a fost cu noroc: cum se spune în popor ”dragoste la prima 
vedere” sau ”coup de foudre”. Primul Schimb cultural dintre Lycée 
Marie Curie din Vire și Liceul Electroprecizia pornise sub auspicii 
favorabile. Viitorii noștri prieteni francezi au fost sinceri și onești de 
la prima întâlnire. Ne-au convins că iubesc necondiționat România ca 
țară (și nu ca sistem politico-administrativ) și pe români. Întâlnirea cu 
ei ne-a oferit acea speranță despre care vorbeam mai devreme. 
 În anul următor a fost rândul trupei noastre să facă vizita la 
Vire. Cu mari eforturi, grupul de tineri inimoși și plini de voință care 
eram atunci, a organizat voiajul și a reușit să câștige încrederea viito-
rilor parteneri francezi. 
 Pentru că este un an aniversar,
este util să reamintesc și anii în care 
s-au desfășurat toate schimburile.
 Schimburile franco-române 
au avut loc în anii: 1993, 1996, 1999, 
2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 
2013, 2015, 2017.
 Schimburile româno-franceze 
s-au desfășurat în anii: 1994, 1997, 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 
2012, 2014, 2016, 2018.
 Longevitatea acestui proiect 
se datorează câtorva constante: 
• Scopului clar: spectacolul viu oferit cu 
dăruire și talent de către tineri (teatru, 
muzică, dansuri tradiționale); 
• cantonarea liceenilor în familii și 
cunoașterea nemijlocită a vieții zilnice 
nemediată de mijloacele de dezin-

formre  în masă; 
• relațiilor sincere și conviviale ale tuturor participanților;  
• desfășurării în comun a tuturor activităților din Vire, Săcele și Brașov;
•  includerii în doze moderate a activităților turistice și recreative pen-
tru parcursul Săcele-Vire și Vire-Săcele;
• transparenței organizării și desfășurării tuturor Schimburilor teatrale;
• vizitelor particulare ale familiilor franceze în România și ale famili-
ilor române în Franța;
• dăruirii și talentului adulților implicați în pregătirea artistică a ti-
nerilor;
• înțelegerii și sacrificiului familiilor tinerilor participanți români și 
francezi;
• efortului sincer al autorităților  și persoanelor cu responsabilități 
politice și administrative din Săcele și din Vire ( primari și consilieri 
locali, directori de licee, directori de intreprinderi, etc.);
• realizarea Înfrățirii reciproce a orașelor Săcele și Vire;
 Nu pot decât să mulțumesc din suflet Providenței Divine 
că ne-a creat conjunctura favorabilă acesui Proiect și aduc mii de 
mulțumiri tuturor celor fără de care acestă minunată relație umană nu 
ar fi existat.
 Shimbul teatral licean din acest an, a avut loc între 9 și 21 
aprilie (din 2015 el s-a desfășurat în colaborare cu Colegiul Național 
Dr. Ioan Meșotă, Brașov). 
 Cei 29 de participanți (21 liceeni și 8 adulți însoțitori –pro-
fesori și părinți) au parcurs pentru a douăsprezecea oară cei 2700 de 
kilometri pentru a-i întâlni pe prietenii lor din Vire. Am fost primiți cu 
entuziasm sincer de către tinerii liceeni francezi și de către familiile 
lor. Am fost omeniți și ne-am bucurat de clipe de armonie și con-
vivialitate. Am transmis mesajul nostru artistic și am văzut ce au pus 
în scenă prietenii francezi. Am revăzut Regiunea Normandia, veșnic 
verde și cu frumuseți încântătoare. Am fost primiți cu cinstea cuvenită 
de către primarul  noii aglomerații urbane Vire Normandie. Directorii 
celor două licee au  semnat un protocol de colaborare pe termen lung. 
Am vărsat cu toții lacrimi sincere la despărțire. 
 Am mai pus o piatră la temelia construcției europene: un edi-
ficiu bazat pe relația directă între cetățenii celor două orașe și țări.
 Anul viitor este rândul trupei din Vire să ne viziteze. Vă voi 
ține la curent cu evoluția Proiectului.

Dorel Cerbu
Președintele Asociației de Înfrățire ”AMITIE” Săcele-Vire

 I. Articolul :”Români primiți la Vire”
 Articolul relatează pe scurt is-
toricul sosirii trupei române în Vire 
în cadrul celui de al XII-lea Schimb 
teatral licean româno-francez. În con-
tinuare se face o succintă prezentare a 
Săcelelor. Apoi se prezintă programul 
desfășurat la Vire: spectacole, vi-
zite etc. Este menționată primirea la 
Primăria din Vire de către primarul 
Marc Anreu Sabater și alocuțiunile ros-
tite de cei prezenți (primar, președinții 
asociațiilor de înfrățire, profesorii 
de la CN Dr. I. Meșota). Sunt ci-
tate afirmațiile primarului  și ale lui 
Alain Revet privitoare la solidaritatea 
europeană a cetățenilor. Articolul se 
încheie cu anunțul primarului din Vire 
privitor la anul 2019 când  la Vire 
se va organiza o mare sărbătoare a 
înfrățirilor.

UN SFERT DE SECOL DE SCHIMBURI TEATRALE LICEENE

Î



• Actualitate • Plaiuri Sacelene

19

 II. Articolul: ”ÎNFRĂȚIRE. 29 de Români primiți la Vire”
 Articolul relatează faptul că înfrățirea franco-română este 
onorată în aceste zile în Vire Normandie, prin împlinirea a 25 de 
ani de legături cu  orașele Săcele și Brașov. Este descris modul cum 
funcționează Schimbul teatral și numărul de români prezenți în acest 
an în familiile franceze din capitala Bocage-ului. Apoi sunt enumerate 
punctele importante din programul vizitelor și activităților tinerilor și 
adulților români și francezi. 

 III. Articolul: ”VIRE-SACELE. Ca și cum am fi fost acolo !”
 Articolul descrie spectacolul de teatru și muzică franco-român 
organizat de Comitetul de înfrățire Vire-Săcele în amfiteatrul Liceului 
Marie Curie. Sunt două citate din declarația lui Alain Revet privitoare la 
piesele trupei române jucate în limba franceză și la atelierele de teatru ale 
trupei franceze. În continuare este citat din nou Alain Revet care declară că 
: ”Istoria noastră cu România este o mare poveste de prietenie lungă de 25 
de ani.” În final este prezentat numărul de participanți români la Schimbul 
teatral 2018.

n ziua de 15 mai 2018, ziua Înălţării Domnului, după 
săvârşirea Sfintei Liturghii, la monumentul eroilor din 
piaţa Unirii, din Turcheş, o mulţime de enoriaşi s-au ru-

gat, alături de părintele paroh Obancea Dan-Nicolae, pentru eroii 
care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, a 
credinţei strămoşeşti şi pentru reîntregirea ţării, atât în primul cât 
şi în al doilea război mondial.
 După săvârşirea parastasului, momentul a fost marcat 
de rostirea cuvântării cu caracter istoric rostită de reprezentantul 
Asociaţiei “Izvorul”, din care reţinem următoarele:
 Sărbătoarea naţională Ziua Eroilor a fost decretată în 
anul 1923 de către Parlamentul României spre a fi sărbătorită în a 
patruzecea zi de la Învierea Domnului, de sărbătoarea Înălţării. Ea 
a fost retrasă după 30 de ani, în 1952, de către regimul de atunci, 
din filele calendarului, dar nu şi din inimile oamenilor. În anul 
1992, Parlamentul a hotărât revenirea sărbătorii Ziua Eroilor, aşa 
cum fusese ea decretată în 1923, pentru a fi sărbătorită în fiecare 
an, cu fastul şi ceremoniile ce se cuvin marilor fii ai 
ţării.
 Toţi marii noştri oameni de cultură, toţi 
marii noştri istorici s-au aplecat cu pioşenie, dar şi 
cu hotărârea celui care are de învăţat din trecutul 
luptei poporului său, asupra faptelor de arme ale 
eroilor neamului şi le-au înfăţişat în toată măreţia 
lor ca un elogiu al suferinţelor, curajului şi sacrifi-
ciului de sine.
 Ne aplecăm şi noi astăzi, aici, în această 
singulară Agora Săceleană, Piaţa Unirii, în care 
sunt situate simbolurile sacre ale neamului nostru: 
Biserica, apărătoare a credinţei străbune, Şcoala, ca 
formatoare a viitorilor cetăţeni, cimitirul şi Crucea 
Eroilor, ca cinstire şi recunoaştere a eroismului lor, 
Stejarul, simbol viu şi trecător peste ani, închinat 

Marii Uniri, Tricolorul-simbol al unităţii statale.
 Zugrăvirea în versuri a eroismului sergentului vasluian 
Constantin Ţurcanu stăruie în amintire prin nemuritoarele ver-
suri din “Peneş Curcanul”: “Plecat-am nouă din Vaslui/ Şi cu 
sergentul zece/ Şi nu-i era, zău, nimănui/ În piept inima rece./” 
Şoaptele trecutului spun despre eroismul ostaşilor regimentului 7 
Dorobanţi şi victoriile de la Plevna, Griviţa 1 şi Griviţa 2. Lor le-
au fost închinate versurile din “Odă ostaşului român” şi tablouri 
celebre pentru preamărirea celor care, pe câmpurile de luptă, 
săvârşeau acte de eroism printre exploziile obuzelor, lătratul mi-
tralierelor şi duelurile de artilerie.
 În Săcelele nostru, cinstirea eroilor neamului este făcută 
prin troiţe, cimitire şi monumentul din Cernatu, în soclul căruia 
sunt săpate în piatră versuri pline de semnificaţie:

“Eroi dormiţi în pace
În tainicul pământ
Oriunde aţi fi, o Ţară
Vă plânge la mormânt.”

 Viii şi morţii sunt uniţi peste pragul timpului într-
o spirituală familie, într-o lumină tainică venind de 
sus, ce nu se vede, dar se simte, căci transfigurează 
pe toţi creştinii. Pe altarul amintirii eroilor aşezăm 
florile recunoştinţei, îi păstrăm veşnic în sufle-
tul nostru şi le înălţăm cântece de biruinţă care să 
amintească peste veacuri măreţele lor fapte.
 Sensul gândului şi faptelor generaţiilor ce au 
urmat eroilor de la Smârdan şi Rahova, celor de 
la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti, celor care s-au jert-
fit pentru eliberarea Transilvaniei este acela de a 
se îngriji de buna rodire a sângelui vărsat pentru 
independenţa patriei, pentru păstrarea şi înfloriea 
ei. Moartea celor căzuţi pe câmpurile de bătaie e 
moarte pentru salvarea neamului, e moarte pentru

ZIUA  EROILOR,  LA TURCHEŞ

Î

Crucea ridicată în cinstea eroilor 
din Turcheş
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viaţa generaţiilor viitoare, e moarte la care nu se plânge, ci se 
fac jurăminte pentru continuarea jertfei lor dacă e cazul, pentru 
cinstirea memoriei lor şi pentru păstrarea lor veşnică în sufletul şi 
amintirea urmaşilor.
 Ce poate fi mai convingător în acest sens decât cuvintele 
a două personalităţi de excepţie ale neamului, rostite în memoria 
eroilor noştri?
 Regele Ferdinand I rostea aceste cuvinte cu ocazia 
împroprietăririi ţăranilor după Primul Război Mondial: “Vouă, 
fiilor de ţărani, care aţi apărat cu braţul vostru pământul unde 
aţi crescut, vă spun eu că, pe lângă răsplata cea mare a izbân-
dei care vă asigură fiecăruia recunoştinţa neamului nostru întreg, 
aţi câştigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă 
pământul pe care v-aţi luptat. Eu, regele vostru, voi fi întâiul de 
pildă. Vi se va da şi o largă participare la treburile politice.”

 Iar Vasile Pârvan a rostit un emoţionant cuvânt de 
recunoştinţă pentru eroii căzuţi în Războiul pentru Reîntregirea 
Neamului, cu ocazia redeschiderii cursurilor, în data de 20 no-
iembrie 1918: “O, cum au iubit-o de credincios, Patria, ei morţii 
noştri, care au căzut pas cu pas pentru a face însemnarea, cu 
fragedele lor trupuri jertfite, că fiecare deal, fiecare apă şi fiecare 
pădure a fost apărată pentru a mărturisi veşnic că ei n-au fost 
biruiţi...

În Cosmos sunt toate cum au fost.
Pe Pământ e iarăşi pace ţi între oameni bună învoire.
Somn uşor, camarazii mei, copiii mei,
Somn blând.”

Ec. Dumitru Voinea

LUMINĂ DIN LUMINA LUI HRISTOS
EDIȚIA A IV-A

 doua zi de Sfintele Sărbători ale Paștilor a devenit o 
tradiție festivalul „Lumină din Lumina lui Hristos” 
ca act de cultură. La inițiativa, sub îndrumarea și co-

ordonarea părintelui Raul Valer Șerban de la parohia „Sfinții 
Arhangheli”, pe scena modernei săli de spectacole de la Cen-
trul Multicultural și Educațional, publicul săcelean amator de 
adevărată cultură și spiritualitate a avut bucuria ca pentru trei 
ore să simtă bucuria Sărbătorilor Pascale prin cîntec, dans și 
poezie. 
 Deși, din motive binecuvîntate, părintele Raul 
Șerban nu a putut să fie prezent, echipa Domniei Sale a fost 
ca de obicei la înălțimea cuvenită. Din partea Consiliului 
Local, implicarea d-nei Voicescu Nicoleta a adus pe scenă 
aproape toate școlile săcelene. Au lipsit, probabil din pricini 
obiective, Liceul Teoretic „G. Moroianu” și Școala Generală 
„Frații Popeea”. (În aceeași idee, ne-am dori implicarea și ce-
lorlalte parohii, cel puțin ca spectatori). De remarcat aportul 
Școlii Generale nr. 1 prin prof. Iulian Dascălu și grupul de co-
pii cîntăreți „Flori de primăvară”, dar și „Fantasticii” elevi de 
clasa I de la Școala Generală nr. 5 coordonați de d-na Maria 
Bodea.
 Ca în fiecare an, ansamblurile corale au trudit pentru 
a suna cît mai armonios. Și au reușit: corul bisericii „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril” completat printr-un suflu nou de 
recitările celor mai mici, respectiv corul bisericii „Nașterea 

Sf. Ioan Botezătorul” din Turcheș coordonat de părintele Ius-
tin Mitrea. Ca la fiecare ediție, invitați speciali au completat 
interpretarea corală. Anul acesta cei din grupul „Glissando” 
din Brașov au dat dovadă de profesionalism.
 Într-o relație de comuniune spirituală și culturală 
specifică săcelenilor, obiceiurile ceangăiești prezentate anul 
acesta și în românește sînt o dovadă de multiculturalitate. De 
apreciat tezaurul uman viu absolut exemplar întruchipat de 
d-na Etelka Barko.
 Ansamblurile de dansuri populare sînt, ca de fiecare 
dată, momentele cele mai așteptate, ca apogeu artistic. De la 
an la an, se simte evoluția categorică, la nivel tot mai ridi-
cat: „Zestrea săceleană” coordonată de Ștefan Lupu, în cos-
tumele mocănești admirabile oferă un model princiar oricărui 
designer contemporan; „Junii săceleni” îndrumați de Otilia 
și Octavian Ovesea se constituie ca o speranță că dansurile 
autentice populare vor fi continuate prin strădania celor peste 
70 de tineri între 5 și 15 ani; iar „Astra Mică” și „Astra Mare” 
pot fi deja considerate ansambluri profesioniste conduse de 
maestrul coregraf Gheorghe Debu.
 Un eveniment de o asemenea anvergură, cu sute de 
oameni implicați nu se poate realiza fără o parte logistică, 
administrativă și, mai ales, financiară (avînd în vedere că toți 
participanții au primit un pachet de la iepuraș). Ca în fiecare 
an fam. Cimpoaie Gabriel și Daniela a sponsorizat o parte din 

cheltuieli. Cealaltă parte a fost 
obținută personal de părintele 
Șerban de la „oameni cu suflet 
mare” care au dorit să rămînă, 
ca buni creștini, sub semnul 
anonimatului.
 Prezentatorii deja consa-
crați, Alina Iordache și Ștefan 
Moraru, au închegat și această 
ediție intrată în tradiție, sub 
egida Asociației „Astra” 
(președinte părintele Raul 
Șerban), a Primăriei și Consi-
liului Local și cu binecuvînta-
rea Înalt Preasfințitului părinte 
doctor Mitropolit al Ardealu-
lui, Laurențiu Streza.

Prof. Nicolae Munteanu

A



• Actualitatelean • Plaiuri Sacelene

21

EVENIMENTE CULTURALE ŞI SPORTIVE ÎN SĂCELE

âmbătă, 26 mai, s-a desfăşurat cea de a IX-a ediţie a, deja 
tradiţionalei de acum, manifestări “Ziua bunului vecin”. 
Pornită în urmă cu 9 ani din iniţiativa domnului Ştefan 

Lupu, manifestarea a prilejuit an de an, în ultima sâmbătă a lunii 
mai, întâlnirea vecinilor de pe străzile adiacente străzii Mocanilor 
din Satulung cu scopul de a se întări relaţiile dintre ei. Cu prilejul 
acestor zile, au fost trecute în revistă realizările anului precedent şi 
planurile de viitor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai pe străzile 
în discuţie, mai ales că de fiecare dată au fost invitaţi reprezentanţi ai 
administraţiei locale şi ai celei judeţene. Totodată, “Ziua bunului ve-
cin” a fost aşteptată de fiecare dată cu nerăbdare 
şi plăcere deoarece a fost un mijloc de sociali-
zare între oameni, altfel ocupaţi cu problemele 
zilnice, de întărire a relaţiilor interumane, dar şi 
de destindere deoarece, pe lângă grătarul şi berea 
obişnuită, au avut prilejul să deguste produse au-
tohtone, aduse din beciurile şi cămările bunilor 
vecini şi, în ultimii ani, să-i admire pe artiştii lo-
cali care i-au încântat cu producţiile lor.
 În acest an, “Ziua bunului vecin” a 
prilejuit întâlnirea locuitorilor de pe 9 străzi ve-
cine: Mocanilor, Unirii, Oituz, 
Nicolae Colceag, Highișului, 
Meseriașilor, Pinului, Vulcan 
şi Valea Largă, au fost organi-
zate expoziţii şi concursuri şi 
au fost invitate formaţii artis-
tice deja renumite pe plan lo-
cal, ca: “Zestrea Săceleană”, 
“Junii Săceleni” şi ansamblul 
“Astra”.
 În întâmpinarea Cen-
tenarului Marii Uniri de la 
1918, în data de 10 mai, la se-
diul Bibliotecii Municipale “Victor Tudoran” din Săcele, s-a desfăşurat 
o interesantă manifestare culturală, în organizarea Despărţământului 
ASTRA-”Fraţii Popeea”, Asociaţiei “Izvorul”, Liceului “George Mo-
roianu” şi bibliotecii mai sus amintite. Este vorba despre expoziţia 
“Unirea în colecţii”, care a reunit un număr impresionant de piese 
rare, colecţionate de-a lungul timpului de preacucernicul părinte Petre 
Drăgan, din Purcăreni. Cu dragoste şi pasiune, domnia sa a strâns un 
număr impresionant de obiecte rare legate de actul Unirii din 1918 şi 
de dezvoltarea României moderne: medalioane, monede, bancnote, 
obiecte care au aparţinut unor personalităţi istorice, o parte dintre 
acestea putând fi admirate şi de săcelenii prezenţi la eveniment.
 Expoziţia părintelui Drăgan nu a fost organizată întâmplător 
în ziua de 10 mai; ea a vrut să marcheze importanţa triplă a acestei 
date: ziua în care domnitorul Carol I a păşit pe pământ românesc, ziua 
în care s-a proclamat independenţa de stat a României şi ziua în care 

Carol I a devenit primul rege al României, de altfel 10 mai fiind ziua 
noastră naţională din 1866 până în 1947. 
 Clubul Sportiv Babarunca Săcele, Primăria Municipiului 
Săcele și Asociația “Izvorul” Săcele au fost organizatorii ediţiei din 
acest an ai evenimentului “Ziua Mondială a Orientării”, desfăşurat la 
Săcele, în data de 23 mai 2018. A fost cea de a treia ediţie organizată la 
Săcele, după ediţiile din 2016 şi cea din 2017, când au participat 405, 
respectiv 428 de concurenţi.
  La ediţia din acest an s-au înregistrat 472 de participanţi la 
5 probe de orientare, dintre care una de orientare de noapte în oraş - 

Cupa  “Roza Vânturilor”. 
 Organizatorii au pre-
gătit patru ateliere diferite: 
orientare în sală, în labirint, în 
oraș și QR Code Rogaining. 
Manifestarea a durat peste 
12 ore. Cele patru ateliere 
pentru copii s-au deschis la 
ora 9.30, iar “Ziua Mondială 
a Orientării” s-a încheiat la 
ora 23.00 cu o competiție de 
Orientare de Noapte în oraș, 
în cartierul Ștefan cel Mare, 
concurs dedicat celor care 
practică orientarea.

 Pentru prima dată în România, au partici-
pat și persoane cu dizabilități, aproximativ 30 
de persoane, împreună cu însoțitorii acestora, 
făcând traseul de orientare în sală, fie în scaun 
cu rotile, fie cu ajutor.
 La manifestare au fost prezenți elevi de 
la toate unitățile școlare din Săcele și de la 6 
școli din municipiul Brașov. Liceul Teoretic 
”G.Moroianu” din Săcele a fost școala cu cei 

mai mulți elevi prezenți.
 Clubul Sportiv Şcolar Braşovia a împlinit 50 de ani de activi-
tate, vineri având loc un moment festiv, la care au fost invitaţi sportivi 
şi antrenori din diverse generaţii, care au făcut parte din istoria clu-
bului, precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai 
autorităţilor locale şi judeţene, ai partenerilor clubului, ai altor entităţi 
sportive şi nu numai.
 Cu acest prilej, Dl. Constantin Teșileanu a primit vineri, 
8 iunie, diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele. În 
cadrul ceremoniei, unul dintre momentele cele mai frumoase a fost 
oferit de ansamblul “Zestrea Săceleană”, din care dl. Teșileanu face 
parte. Felicitări!

Redacţia “Plaiuri Săcelene”
Foto: Paul Szasz Sebes

S

ASOCIAŢIA “IZVORUL” I-A PREMIAT PE CEI MAI BUNI ELEVI

sociaţia “Izvorul” a continuat şi în acest an tradiţia premie-
rii celor mai buni elevi din şcolile săcelene, îndeplinind 
astfel unul dintre obiectivele pe care şi le-a propus încă 

de la înfiinţare şi anume acelea de a încuraja eforturile tinerilor în 
desăvârşirea pregătirii lor şcolare. Acest obiectiv se alătură celor care 
urmăresc promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor mocanilor săceleni, 
evidenţierea contribuţiei generaţiei de intelectuali din prima jumătate 
a secolului trecut, încurajarea vieţii culturale, artistice şi sportive lo-
cale.

 Premierea de către “Izvorul” a celor mai buni elevi săceleni 
s-a făcut, în acest an, la Centrul Multicultural, în cadrul unei festivităţi 
în care şi Primăria a recompensat performanţele şcolare ale elevilor, 
oferindu-le recompense băneşti pentru eforturile depuse în timpul 
anului şcolar.
 Elevii premiaţi de Asociaţia “Izvorul” sunt următorii: 
Moroianu Lorena (Şc. Gimnazială nr. 1, clasa a VI-a, media 9,96), 
Deoancă Georgiana (Şc. Gimnazială nr. 4, clasa a VIII-a, media 10), 
Grigor Alexa (Şc. Gimnazială nr. 4, clasa a V-a C, media 10), Mihai
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ajutat sportul local, tot timpul a ramas atașată de locul 
în care a început drumul spre marea performanță. 
Niciodată nu a uitat de unde a plecat și mereu s-a mân-

drit cu locul din care provine. Iar asta e mare lucru. A vorbit fru-
mos despre meleagurile natale, a ajutat comunitatea locala, a in-
vestit, a atras investitori. Hai să vedem de unde provine sportiva 
care ne-a facut să iubim sportul și să sperăm întotdeauna la rezul-
tate răsunătoare, că putem reuși, la SĂCELE!
 În ţară sunt prea puţine baze de antrenament, se dă prea 
puţină atenţie sportivilor de performanţă, dar, cu toate acestea, 
când străinii sunt întrebați despre România, despre schi-sărituri, 
adesea primele cuvinte sunt: Daniela Haralambie, Săcele. Zborul 
i-a marcat întreaga viață și  a făcut din “zborul cu schiurile” o 
adevărată pasiune.  Cum a început totul?  Am dorit să aflăm în-
treaga poveste a primei femei din Săcele, România, calificată la 
Jocurile Olimpice Pyong Cheng-Coreea de Sud 2018. Peformanța 
Danei Haralambie este cu atât mai importantă, cu cât locurile 
scoase pentru calificarea la Jocurile Olimpice au fost foarte puține 
(35). Dana Haralambie  se adaugă unor adevărați campioni ai 
schi-săriturilor românești, care au obținut anterior calificarea la 
Jocurile Olimpice. Această calificare arată faptul că săriturile cu 
schiurile au viitor. Să nu uităm că Dana Haralambie, de doi ani 
este Nr.1 în CupaFIS!. 
 A fost recrutată în lotul de sărituri cu schiurile al Clubu-
lui din Săcele când avea doar 9 ani. A decis să meargă la antrena-
mente din curiozitate și din ambiție, pentru că avea un coleg care 
deja sărea cu schiurile. Ce și-a spus atunci micuța Dana: „Dacă 
Törok (Eduard Törok.) poate zbura, eu de ce n-aș putea?!“ Dar, 
odată ajunsă la trambulină, au trecut-o fiorii: „Am crezut, pentru 
o clipă, că nu o pot face! Ceea ce m-a ambiționat însă și mai 
tare. Trebuie să pot și eu, mi-
am spus din nou. Când ești 
acolo sus, e fabulos. Dar, da, 
cred că e nevoie de curaj, de 
încredere în tine și plăcerea de 
a munci“. Cu timpul, a înțeles 
că această disciplină, care 
presupune multă rigoare, este 
mult mai sigură decât schiul 
alpin, de pildă. „Căzăturile, în 
cazul nostru, nu sunt atât de 
frecvente ca în alte sporturi. 
E drept, se cade uneori, dar 
accidentările nu sunt atât de 

grave. Eu nu am avut parte de accidentări și nici de căzături im-
portante în deceniul meu de zbor, dar aceasta se datorează, poate 
și sutelor de tone de fiare ridicate la antrenamente“ - mărturisește 
Dana, care acum a ajuns să facă exerciții cu haltera de peste 100 
de kilograme. 
 La 20 de ani, Daniela Haralambie poate spune că a ajuns 
în elita mondială a săritoarelor cu schiurile. Cel mai bun rezultat 
al său într-o etapă de Cupă Mondială a fost un loc 11, la Zao, în 
Japonia, chiar în acest an, dar obiectivul său este să ajungă, nu 
peste mult timp, în top 10 mondial. Locul 25 ocupat la Jocurile 
Olimpice de la PyeongChang, cu două locuri mai sus decât actua-
la sa poziție în clasamentul Cupei Mondiale la zi, îi îndreptățeşte 
speranțele. Hai, Dana! Zboară tot mai sus! Tot mai departe! 
 Apropo, știți că în schiul românesc campionul național 
al țării la orice categorie de vârstă, nu primește nimic la sfârșitul 
campionatului, la fel ca cel de pe locul 75?  La fel și antrenorul! 
Antrenorul, cel fără de sâmbătă, duminică, (care-și neglijează 
familia, chiar proprii copii) și sportivul său sunt pasionați de 
muncă, pasiunea o citești în ochii care lucesc de interes, de 
trăire, de entuziasm, în realizarea unei acțiuni, obținerea înaltei 
performanțe, în renunțările asumate și în privațiunile acceptate. 
Fără modele, fără mentori și ucenici, fără studiu și școală, fără 
har și chemare spre performanță totul e pierdut. Motivați-i perma-
nent pe sportivi!, acesta este sfatul meu, nu amestecați valorile că 
vom regreta cu toții. Acești sportivi trebuie înțeleși, sunt sensibili, 
sunt firavi, respectați-i!. Harul  și menirea antrenorului, ale pro-
fesorului, în ultimul timp, nu mai au căutare, se crede că munca 
acestora poate fi atribuită oricui, selecția și antrenamentele sunt 
duse în derizoriu. Respectarea “piramidei valorilor”,“excelența” 
nu pot fi asigurate de dascăli mediocri, necompetenți, falși, lipsiți 

de pasiune! Mă îngrijorează, 
de asemenea, faptul că avem 
o masă de sportivi mult prea 
redusă. Și nu avem pentru că, 
sportivii odată ajunși la vârsta 
senioratului, sunt puține clu-
buri care-și permit să şi-i ţină 
angajați, să-i poată remunera. 
Este nevoie să creștem în 
primul rând masa de spor-
tivi, iar lucrul acesta trebuie 
înțeles acum înainte de toate.

    
Prof. Gheorghe Băilă

PRIMA SĂCELEANCĂ LA OLIMPIADĂ!

 La Săcele este iubită mai mult decât oriunde în lume. Comunitatea i-a oferit totul, iar ea a întors tot ceea ce sportul i-a oferit. 
Dana Haralambie este  nr. 1 în România!

A

Cosmin (Şc. Gimnazială nr. 4, clasa a V-a C, media 10), Nicolae Da-
ria (Şc. Gimnazială nr. 4, clasa a VI-a A, media 10), Tinică Teodora 
(Şc. Gimnazială nr. 4, clasa aVI-a A, media 10), Bia Gheorghe (Şc. 
Gimnazială nr. 5, clasa a V-a A, media 9.65), Marşavela Raul Eli-
sei (Şc. Gimnazială nr. 5, clasa a VI-a B, media 9,34), Solcan Tudor 
Andrei (Lic. G. Moroianu, clasa a V-a A, media 10), Vajda Melinda 
(Lic. G. Moroianu, clasa a V-a C, media 10), Szornyi Melinda (Lic. 
G. Moroianu, clasa a V-a C, media 10), Kajcsa Kamilla (Lic. G. Mo-
roianu, clasa aVI-a C, media 10), Lapovită Miruna (Lic. G. Moroianu, 
clasa a VII-a A, media 10), Szabo Csaba (Lic. G. Moroianu, clasa a 
VIII-a C, media 10), Mozes Noemi Ioana (Lic. G. Moroianu, clasa 
a VII-a A, media 10), Panait Iulia Ioana (Lic. G. Moroianu, clasa a 
VIII-a D, media 10), Haghel Debora (Lic. G. Moroianu, clasa a VIII-

a D, media 10), Anghel Andreea (Lic. G. Moroianu, clasa a XI-a A, 
media 10), Dorvos Alexandra (Lic. G. Moroianu, clasa a XI-a B, me-
dia 10), Haghel Elisabeta (Lic. G. Moroianu, clasa a XII-a A, media 
10), Silvăşanu Valentina Ionita (Lic. V. Jinga, clasa a VII-a A, media 
9,44), Brumar Elena Mădălina (Lic. V. Jinga, clasa aV-a A, media 
9,15), Marşavela Adelina Rafaela (Lic. V. Jinga, clasa a VII-a A, me-
dia 9,11), Olescu Claudiu Ionuţ (Lic. V. Jinga, clasa a VII-a B, media 
9,02).
 Îi felicităm şi noi pe elevii premiaţi şi le urăm lor şi tuturor 
elevilor săceleni o vacanţă minunată.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.II 2018

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

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

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

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

121 Măinescu George - SUA
122 Măţărea Ovidiu
123 Median Susana
124 Median Ghia Maria
125 Median Valeriu
126 Mihaiu Aura
127 Mihalache Ștefan
128 Miklos Levente
129 Mircioiu Lucian
130 Mircioiu Sebastian
131 Mitrea Mihai Iustin
132 Mocanu Elena
133 Moldovan Ghia Roxana
134 Moldovan Vasile
135 Moraru Adrian
136 Moraru Florin
137 Moraru Ștefan
138 Morogan Alexandru
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 Petrică Ioan Alexandru
166 Piscoci Romică
167 Poenaru Lautenţiu
168 Poenaru Ovidiu
169 Poenaru Roxana
170 Pop Georgeta
171 Pop Olga
172 Popa Florin
173 Popa Ștefan
174 Popa Virgil
175 Primăvăruş Elena
176 Purcăroiu Nicolae
177 Pușcaș Emil
178 Radu Gheorghe
179 Rîşnoveanu Marius
180 Rîşnoveanu Ştefan

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