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Asociaţiile “Mocani Săceleni”, Despărțământ “Astra” 
Săcele şi “Zestrea Săceleană” au participat la festivitățile 

“Centenarul Unirii” de la Alba Iulia, 2018.
Alături, trei dintre săcelenii care au contribuit la 
înfăptuirea Marii Uniri, în 1918: George Moroianu,

Alexandru Lapedatu şi Gheorghe Dragoş
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“CENTENARUL ROMÂNIEI ÎN CENTRUL ROMÂNIEI”,
EVENIMENT CULTURAL ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA “IZVORUL” LA SĂCELE

sociaţia “Izvorul” a organizat, în 
perioada 5-10 noiembrie a.c., o 
manifestare culturală de excepţie 

prin care a marcat aniversarea şi aici, la 
Săcele, a împlinirii a 100 de ani de la Marea 
Unire din 1918. Evenimentul s-a desfăşurat 
sub titlul “Centenarul României în centrul 
României” şi a fost parte a unui proiect care 
a obţinut finanţare de la Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale, în cadrul programu-
lui Strategia de aniversare a Centenarului 
României (1918-2018) şi a Primului Război 
Mondial. Scopul proiectului depus de 
asociaţia săceleană a fost acela de a marca 
momentul din 1918 printr-un eveniment în 
cadrul căruia să se faciliteze însuşirea de noi 
cunoştinţe despre acesta şi să se întărească 
sentimentul de identitate şi apartenenţă la 
naţiunea română a tuturor participanţilor.
 Şi aşa s-a ajuns ca 40 de elevi lice-
eni, însoţiţi de profesorii lor, să participe la 
manifestarea “Centenarul României în Cen-
trul României”. În mod simbolic, cei 40 de elevi au reprezen-
tat provinciile româneşti care au format România Mare: Banatul 
(Colegiul Naţional “C-tin Diaconovici Loga” din Timişoara), 
Dobrogea (Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa 
şi liceul “Ioan Cotovu” din Hârşova), Oltenia (Colegiul Naţional 
“Fraţii Buzeşti” din Craiova), Maramureşul (Colegiul Naţional 
“Gheorghe Şincai” din Baia-Mare), Moldova (Colegiul Naţional 
“Petru Rareş” din Piatra -Neamţ şi Colegiul Naţional “Alexandru 
cel Bun” din Gura Humorului), Crişana (Colegiul Naţional “Mi-
hai Eminescu” din Oradea), Ardealul (Colegiul Naţional “Andrei 
Mureşanu” din Braşov şi liceul “George Moroianu” din Săcele). 
Au participat, de asemenea, studenţi din Basarabia şi Bucovina.
 Programul manifestării organizate de Asociaţia “Iz-
vorul” şi coordonat de harnicul şi ambiţiosul său vicepreşedinte, 
iniţiator, de altfel, al proiectului, Ştefan Moraru, a cuprins numeroa-
se activităţi care au urmărit încurajarea unei vieţi sociale active a 
tinerilor invitaţi. Aceste activităţi au cuprins vizite la Muzeul Pri-
mei Şcoli Româneşti, din Şcheii Braşovului, la Muzeul Judeţean 
de Istorie din Braşov, la cetăţile săseşrti şi bisericile fortificate din 
Ţara Bârsei, la sediul Organizaţiei Foştilor Deţinuţi Politic, din 
Braşov, dar şi la Canionul 7 Scări din Săcele. S-a realizat astfel o 
îmbinare armonioasă a elementelor de istorie veche şi modernă a 
regiunii, cu descoperirea unor frumuseţi şi obiective turistice lo-
cale şi cu autocunoaşterea şi împrietenirea tinerilor în cadrul con-
cursului de orientare sau al atelierelor de 
dansuri tradiţionale la care au participat.
 Legătura cu evenimentul is-
toric de la care a pornit proiectul, Marea 
Unire de la 1918, s-a realizat în cele 
două simpozioane găzduite de Centrul 
Multicultural şi Educaţional Săcele, 
în cadrul cărora s-a vorbit despre 
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
Marii Adunări de la Alba Iulia şi despre 
cei care au făcut posibilă înfăptuirea 
acestui vis dintotdeauna al românilor. 
Au conferenţiat intelectuali de prestigiu 
ca scriitorul Mihai Neamţu, istoricul 

Valer Rus şi prof. univ. dr. Ioan Vlad, în 
prima seară, cea a zilei de 8 noiembrie, dar 
şi tineri din delegaţiile participante, care au 
vorbit, în seara zilei de 10 noiembrie, despre 
felul în care s-a înfăptuit Unirea în regiunea 
lor.
 Cu date interesante şi inedite despre 
evenimentul aniversat a venit şi filmul docu-
mentar “Pentru eroii care ne-au lăsat o ţară”, 
realizat de regizorul Dan Burlac, legat de 
plaiurile săcelene prin ascendenţa sa.
 De mult nu a mai reuşit Asociaţia “Iz-
vorul” să organizeze o manifestare culturală 
atât de amplă, pe parcursul atâtor zile şi 
cu un impact care a depăşit zona locală. 
De aceea, putem concluziona că realizarea 
acestui proiect este o încununare a efortu-
rilor harnicilor ei membri, care s-au impli-
cat, reuşind să impună asociaţia în fruntea 
activităţilor culturale săcelene pentru ani-
versarea Centenarului Marii Uniri.

 Ne vom opri în acest material la cele 
mai importante momente ale simpozionului găzduit, în ziua de 8 
noiembrie, de Centrul Multicultural Săcele, deoarece acesta a fost 
evenimentul central al întregului proiect dacă este să ne gândim 
numai la ţinuta conferinţelor prezentate, la conţinutul şi la im-
pactul pe care l-au avut asupra asistenţei.
 Manifestarea a fost bine organizată, încă din holul de in-
trare participanţii fiind întâmpinaţi cu urări de bun-venit şi invitaţi 
să vizioneze expoziţia “Drumul lânii” în care inventivul Ştefan 
Lupu a expus o mulţime de obiecte folosite în industzria casnică 
mocănească. Pe panourile atent pregătite, invitaţii au putut admira 
fotografii vechi şi noi cu mocance şi mocani din perioada de înflo-
rire a oieritului aici, la Săcele, dar şi montaje recente cu săceleni 
contemporani, reproducând vechile fotografii. Cei interesaţi şi-au 
putut procura cele mai recente cărţi ale domnilor Mihai Neamţu 
şi Ioan Vlad, doi dintre valoroşii conferenţiari din acea seară.
 Evenimentul propriu-zis a debutat cu scurte alocuţiuni 
ale domnului profesor Dorel Cerbu, preşedintele Asociaţiei 
“Izvorul”şi Ştefan Moraru, vicepreşedinte al acesteia şi inţiatorul 
întregului proiect.
 Domnul Mihai Neamţu, scriitor, filosof, om politic şi 
orator apreciat, licenţiat în filosofie şi teologie ortodoxă la Univ. 
Babeş-Bolyai din Cluj, cu un master la University of Durham 
din Marea Britanie şi un doctorat în teologie la King’s College 
London, a captivat asistenta printr-o alocuţiune fermecătoare, 

presărată cu numeroase momente inter-
active.
  Prima parte a expunerii s-a ba-
zat pe evidenţierea importanţei elitelor 
intelectuale şi sociale, pe de o parte, şi a 
ţăranilor români morţi pe câmpurile de 
luptă ale Primului Război Mondial, pe 
de altă parte, în realizarea proiectului 
naţional al Unirii din 1918. Legătura 
dintre aceste două componente a fost 
realizată de o pleiadă de intelectuali 
români, patrioţi, din rândul cărora se 
remarcă şi Iancu Flondor. El făcea parte 
din categoria boierimii române din Bu-
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covina, fiind născut la Storojineţ, într-o familie cu vechi titluri no-
biliare. A făcut şcoala la Viena, unde a luat un doctorat în Drept, în 
anul 1894. Este unul dintre tinerii care s-au întors în ţară, luându-
şi în serios menirea de a conduce şi a proteja comunităţile din 
satele româneşti de pe moşiile familiei din jurul Storojineţului, 
dar dedicându-se şi politicii şi devenind unul dintre liderii politici 
ai românilor din Bucovina. Din această poziţie a militat Iancu 
Flondor pentru unitatea naţională a tuturor românilor, activi-
tate în care şi-a pus în joc nu numai calităţile intelectuale, dar 
şi marile sale posibilităţi materiale. Pentru că a vândut pământ 
pentru a finanţa gazete româneşti unioniste, a finanţat studiile în 
străinătate ale unor tineri înzestraţi, pentru a forma elitele de care 
neamul avea nevoie.
 Vorbitorul a subliniat în mai multe rânduri generozitatea 
lui Iancu Flondor şi a celorlalţi boieri români care militau pen-
tru Unire, generozitate înălţătoare, dusă până la sacrificiul pro-
priei clase sociale din moment ce reforma agrară pe care regele 
Ferdinand o promisese miilor de ţărani care luptau în tranşeele 
războiului se baza tocmai pe moşiile unora ca ei.
 În partea a doua a conferinţei, scriitorul Mihai Neamţu 
s-a adresat mai ales numeroşilor tineri aflaţă în sală, cărora le-a 
împărtăşit o fermecătoare şi înduioşetoare poveste de dragoste 
dintre doi tineri, de condiţii sociale diferite, dar care au rămas 
uniţi întreaga viaţă de marea lor iubire: Constantin Pillat şi soţia 
sa, Nelly. Această dragoste, surprinsă în scrisorile pe care cei doi 
şi le-au scris unul altuia, a învins numeroasele greutăţi şi cumpene 
ale vieţii, a ieşit învingătoare şi a devenit pilduitoare pentru 
generaţii de tineri adolescenţi.
 Cea de a doua conferinţă 
a serii a fost susţinută de domnul 
Valer Rus, doctor în istorie, direc-
tor al muzeului “Casa Mureşenilor” 
şi s-a referit la rolul familiei regale 
în realizarea Marii Uniri din 1918. 
Vorbitorul a subliniat cele două 
poziţii adoptate de Regalitate, la 
începutul şi la sfârşitul conflictului 
mondial: dacă în 1914, regele Car-
ol I, în vârstă deja, rigid şi extrem 
de loial tratatului pe care îl aveam 
cu Germania, a dorit intrarea în 
război alături de Puterile Centrale, 
dar liderii politici români s-au opus, optând pentru neutralitate, 
în 1916, regele Ferdinand, o structută complexă, beneficiind şi 
de sfaturile reginei Maria, a hotărât intrarea in război alături de 
Antantă. De altfel, regina Maria, membră a două puternice di-
nastii europene, cea britanică şi cea rusă, a insistat să sprijinim 
Anglia şi Rusia în conflictul care dura deja de 2 ani şi în care Ger-
mania obţinuse un avantaj. Prin această poziţie, regina sprijinea 
şi dorinţa românilor de a se uni în hotarele aceleiaşi ţări, Antanta 
promiţând în caz de victorie Transilvania. Hotărârea şi importanţa 
reginei în procesul de realizare a Marii Uniri se evidenţiază şi în 
poziţia pe care a avut-o când s-a pus problema încheierii unei 
păci separate cu Germania şi când a cerut politicienilor români 
să nu cedeze şi să lupte până la ultima resursă. Ea a susţinut in-
teligent cauza unităţii naţionale a românilor, folosindu-şi întrea-
ga influenţă pentru a prezenta cât mai convingător străinătăţii 
adevărata situaţie a românilor din Austro-Ungaria şi dorinţa lor 
legitimă de a trăi împreună.
 Dacă prima intervenţie a serii, cea a domnului Mihai 
Neamţu, s-a distins prin apelul făcut la sentimentul de dragoste, 
faţă de ţară şi faţă de familie, intervenţia domnului profesor Ioan 
Vlad a impresionat prin puterea argumentaţiei şi bogăţia de date 
referitoare la contextul istoric şi dinamica evenimentelor care au 
pregătit, aici, la Braşov, Marea Unire. Cele două discursuri au fost 

la fel de atrăgătoare, cu o valoare estetică deosebită, deschizând şi 
închizând la fel de frumos acest eveniment cultural săcelean.
 Domnul prof. Ioan Vlad şi-a început prelegerea 
răspunzând “provocărilor” antevorbittorilor săi şi aducând în 
prim-plan contribuţii braşovene la fel de valoroase ca şi cele 
prezentate anterior. Dacă Iancu Flondor a condus mişcarea 
unionistă din Bucovina, un tânăr braşovean, Sextil Puşcariu, 
profesor la liceul din Cernăuţi, a iniţiat redactarea “Glasului Bu-
covinei” şi a programului luptei pentru unitate a românilor bu-
covineni. Dacă boierii români ardeleni au finanţat din propriile 
resurse lupta naţională, negustorii români braşoveni, preoţii şi 
mulţi oameni obişnuiţi au finanţat lăcaşe de cultură şi spirituali-
tate românească cum ar fi gimnaziul român ortodox din Braşov 
sau Catedrala Mitropolitană din Sibiu. 
 Cuprinsul propriu-zis al conferinţei a scos în evidenţă te-
meiurile pentru care Braşovul trebuie să primească titlul de “oraş 
al Unirii” pentru că el este locul în care, după cum afirma Nico-
lae Iorga, “s-a plămădit Unirea”. Animat de acelaşi ataşament 
profund faţă de valorile naţionale româneşti, pe care le-am re-
marcat şi în ampla sa lucrare dedicată contribuţiei braşovene la 
Unirea din 1918, domnul prof. Vlad a evidenţiat aspecte remar-
cabile ale acesteia, cum ar fi întâietatea şi originalitatea cereri-
lor pe care românii şcheieni le-a făcut, încă din secolul XVIII, 
către împărat şi celelalte autorităţi, ca etape ale luptei naţionale, 
contribuţia braşoveană la evenimentele din anul 1848, care este 
“unionist la Braşov”, modul patriotic în care “Gazeta de Tran-
silvania” a sprijinit şi a relatat victoriile româneşti din 1877, 

activitatea memorandistă, bogată, 
bine argumentată şi eficientă 
a braşovenilor George Bariţ şi 
Aurel Mureşianu, războiul pe 
tărâmul scrisului în care intelec-
tualii braşoveni s-au implicat cu 
toată energia condeielor lor pen-
tru menţinerea aprinsă a flăcării 
unităţii naţionale în inimile tuturor 
românilor transilvăneni. Mai mult, 
în anii războiului, 1916-1918, 
Braşovul a dat o cifră impresionantă 
de martiri, ceea ce îi poate conferi 
titlul de “Oraş martir al Primului 
Război Mondial”. Şi în pregătirea 

Marii Adunări de la Alba-Iulia, intelectualii braşoveni au avut un 
cuvânt greu de spus, preotul Saftu participând direct la redactarea 
Hotărârii, pe care ar fi vrut-o compusă dintr-o singură frază, clară, 
concisă şi cuprinzând secole de visare românească: “Vrem să ne 
unim cu România necondiţionat!”
 Finalul manifestării organizate de “Izvorul” în cadrul 
proiectului “Centenarul României în Centrul României” a prile-
juit reîntâlnirea celor prezenţi cu ansamblul “Zestea Săceleană”, 
care a interpretat două frumoase cântece patriotice din perioada 
Primului Război Mondial şi a Marii Uniri.
 A fost o seară plină, o seară frumoasă în care săcelenii 
aflaţi în sala de spectacole a Centrului Multicultural şi Educaţional 
au avut şansa să se conecteze, fie şi numai pentru două ore, la o 
epocă specială din istoria noastră, o epocă încărcată de trăirile 
milioanelor de români care au dorit cu tărie să se reunească în ho-
tarele aceleiaşi ţări, împlinind astfel eforturile şi visele a generaţii 
de strămoşi.
 Şi pentru aceste două ore minunate, ca şi pentru întreaga 
strădanie de a duce la bun sfârşit proiectul ambiţios pe care şi l-a 
asumat, Asociaţia “Izvorul” merită toate felicitările.

Horia Bârsan
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n contextul Anului Centenar al Unirii 
celei Mari de la 1918, în cadrul pro-
iectului local ”Astra Săcele la Cen-

tenarul Românilor”, au fost incluse și evocarea 
unor personalități săcelene din veacul trecut, 
protagoniști sau contemporani ai Unirii de la 
1918. 
 La 120 de ani de la naștere, într-un 
cadru deosebit, pe 30 septembrie 2018, a fost 
omagiată personalitatea  profesorului universitar 
doctor Gheorghe Dragoș (1898-1872). Așadar 
ziua de 30 septembrie a coincis anul acesta cu 
ziua de duminică, o zi în care am reușit să ne 
adunăm la biserica veche din Satulung de Jos, 
mai multe persoane dornice de evocarea acestei 
personalități. Printre participanți, la loc de cinste, 
a fost doamna profesor dr. Clara Liliana Dragoș, 
nepoata domnului Gheorghe Dragoș, care, din 
nou, a venit de la Cluj pentru acest moment spe-
cial din viața familiei sale. Mai menționăm și 
pe domnul profesor dr. Ioan Vlad din Brașov, dl. Profesor Ionuț 
Tănase de la Liceul George Moroianu, dl. Profesor Liviu Dârjan, 
vicepreședintele Despărțământului Astra “Frații Popeea”, dl. Pro-
fesor Dorel Cerbu, președintele Asociației “Izvorul”, alți mem-
brii ai asociațiilor mai sus menționate, reprezentanți ai Con-
siliului Local Săcele, precum și oameni preocupați de vrednicii 
înaintași ai acestor meleaguri.
 La ora 12 p.m., după ce s-a oficiat Sfânta Liturghie, la 
mormântul d-lui profesor Gheorghe Dragoș a fost săvârșită slujba 
de pomenire, de către P.C. pr. Alexandru Petrica (de la biserica  
din Satulung de Sus) și P.C. pr. Raul Șerban, iar apoi, participanții 
au poposit pentru câteva ore în biserică, unde au avut loc mai 
multe comunicări, prilejuite de acest moment.
 În calitate de organizator, preotul Șerban Raul, 
președintele Despărțământului Astra “Frații Popeea”, a avut 
cuvântul introductiv, iar apoi distinsa 
doamnă Liliana Dragooș, și-a exprimat 
vizibil emoția, prilejuită de acest moment 
al neuitării unchiului său drag. ( un mate-
rial legat de acest moment va fi prezentat 
de dânsa în revista “Plaiuri Săcelene”).
 Domnul profesor Ioan Vlad a 
prezentat personalitatea lui Gheorghe 
Dragoș, abordând o viziune holistică a 
întregii sale vieți și activități, foarte bine 
documentată, punctând momentele pre-
cusoare Unirii (Gheorghe Dragoș pe fron-
tul de la Assiago-Tirol), din timpul Unirii 
și de după Unire, cu implicațiile majore 
ale celui evocat, subliniind că această personalitate săceleană este 
produsul pur al școlii românești (Săcele, Brașov, București).
 Domnul profesor Ionuț Tănase ne-a inviatat să parcur-
gem și noi, punctual, momentele și activitățile importante din 
viața domnului Gheorghe Dragoș, menționând și un proiect cu 
expoziție de fotografie de epocă, care va fi prezentat toamna 
aceasta.
 Domnul profesor Liviu Dârjan ne-a readus în vedere 
locul deosebit pe care-l ocupă cel evocat în cultura săceleană și 
națională, numindu-l totodată erou și martir al neamului nostru, 
făuritor de unire a românilor, prin implicarea sa directă.
 În cele ce urmează voi reda materialul pe care personal 
l-am pregătit pentru acest moment, menționând că mă voi re-

zuma strict la perioada din preajma 
Unirii, precum și cele trei motive 
care m-au determinat să aleg ca loc 
de desfășurare a evenimentului biserica: - aici a 
fost încreștinat Gheorghe Dragoș; - de aici a por-
nit pe calea veșniciei; - aici, pe pardoseala din 
fața Sfântului Altar, în noimebrie 1918, Garda 
Națională săceleană a primit sfințirea drapelului, 
cântându-se din toate piepturile celor prezenți, 
imnul “Deșteaptă-te române”:
  «Scurte date biografice ne-a lăsat el 
însuși: născut pe 30 septembrie 1898 din părinții 
Dragoș Gheorghe și Reveica (născută Cârstocea) 
în Satulung Săcele. Părinții lui erau originari din 
Săcele, iar toți ascendenții lui au exercitat pro-
fesiunea strămoșească a oieritului, practicând și 
transhumanța.
  Tatăl, Gheorghe, a desfășurat o con-
tinuă activitate obștească, în serviciul populației, 
ca ”jurat” comunal, sau ca epitrop și președinte al 

Consiliului parohial de la biserica “Sfinții Arhangheli” din Satu-
lung de Jos, luptând pentru apărarea școlilor românești, când erau 
amenințate cu desființarea, și participând la acțiunea de pregătire 
a Unirii, în calitate de întemeietor și membru al ”Consiliului 
Național Român” din Satulung.
 Născut într-o familie cu puternice aspirații și făptuiri de 
unitate națională, și Gheorghe Dragoș jr. a trăit și militat pentru 
aceleași țeluri sfinte. Deși era tânăr, avea doar 18 ani,  probabil vă 
puneți întrebarea ce a putut face el.
Iată și câteva răspunsuri:
 1.”Atât pe front (n.n: este vorba de primul război mon-
dial) cât și în timpul petrecut în rezervă, eu împreună cu ceilalți 
intelectuali români, între care și elevul Marin Ciortea, fiul profe-
sorului brașovean Aurel Ciortea, ne găseam în mijlocul soldaților 
români, pe care, într-o atmosferă familiară, căutam să-i pregătim 

pentru acțiunea de eliberare din robia 
politică și socială și pentru unirea tuturor 
românilor într-un singur Stat, pe tot întin-
sul pământului strămoșesc. În acest sens, 
le povesteam de trecutul de suferințe și de 
mărețe fapte de vitejie, eroism și sacrifi-
cii ale poporului român, pentru libertate, 
dreptate și unire.
 Pentru a fi cât mai atrăgătoare și efi-
cace educația politică, o combinam cu 
povești, poezii, lecturi, doine, anecdote, 
cântece patriotice, și cu citirea ziarului 
”Drapelul 86” din Lugoj, la care eram 
abonat și îmi venea pe front. În forma 

aceasta, orele de educație se transformau în adevărate șezători 
la care soldații români participau din toată inima și cu toată dra-
gostea.
 Într-unul din numerele ziarului ”Drapelul”, a apărut un 
apel adresat românilor, de a contribui la fondul ”Asociațiunii 
ASTRA din Sibiu” pentru continuarea tipăririi ”bibliotecii 
poporale”, precum și la fondul ziariștilor români din Tran-
silvania. Când le-am citit apelul, soldații din compania a 7-a 
au contribuit cu însuflețire la colectă. Am adunat în aceeași zi 
suma de 125 de coroane, pe care am expediat-o “Drapelului”. 
Drept urmare au primit scrisori de mulțumire” – redate tex-
tual în caietele sale. (vezi Autobiografia și descrierea activității 
și realizărilor cultural- științifice și social-economice” 1969,

Medalion cu prof. Gheorghe Dragoş
în tinereţe

GHEORGHE DRAGOŞ, PRINTRE APOSTOLII UNIRII DIN 1918

Î
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pp. 52-54, manuscrise aflate la Biblioteca G 
Barițiu din Brașov, Fond Gheorghe Dragoș)
 2.”În cele ce urmează, dau frâu 
amintirii să depene câteva clipe din zilele 
pline de însuflețire și avânt ale toamnei anu-
lui Unirii și eliberării 1918.
 În haosul și destrămarea generală 
de atunci, noi, românii din Transilvania, nu 
ne-am pierdut capul, ci am organizat ”Sfaturi 
(Consilii) Naționale” și ”Gărzi Naționale”, 
în toate localitățiile, cu misiunea de a apăra 
viața și avutul locuitorilor, și de a pregăti 
Unirea.
 Armata română nu trecuse încă, 
pentru a doua oară Carpații, așa că se simțea 
absolută nevoie de scutul acestor Gărzi, for-
mate din ostași români înapoiați la vetrele lor, de pe fronturile ar-
matei austro-ungare. Răspunzând chemării națiunii române, am 
înființat și în Săcele ”gărzi naționale române”, (al căror organizator 
și comandant era chiar Gheorghe Dragoș, stegar în rezervă). Cea 
mai puternică gardă o aveam la Satulung, acolo unde era și co-
manda centrală.
 Neuitată mi-a rămas în amintire clipa când s-a săvârșit 
sfințirea drapelului “Gărzii Naționale Române” din Satulung, într-
una din duminicile jumătății a doua a lunii noiembrie 1918. Regre-
tatul părinte Octavian Simtion din Cernatu, care, din lipsa celorlați 
preoți (refugiați în 1916 în România), făcea serviciul divin, prin 
rotație, la mai multe biserici din Săcele, era de rând cu slujba la 
biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Satulung, în 
acea duminică.... Încă   de dimineață cei 32 de gardiști, în formație 
militară, și având în frunte un falnic drapel național (realizat în urma 
unei colecte organizată de români, cf proces-verbal din ședința din 
14 noiembrie 1918) au ocupat locul din fața altarului. În tot timpul 
slujbei ochii mulțimii de credincioși erau pironiți asupra steagului. 
Un vis a fost Liturghia, un vis a fost și actul sfințirii drapelului. 
Când primii stropi de apă sfințită ”botezau” fruntea aurită a steagu-
lui fluturând, din strana cantorului, bătrânul dascăl Gheorghe Col-
ceag a dat glas celui mai sfânt și tunător ”Deșteapta-te române” ce 
l-am auzit vreodată. Când am ajuns la versurile  ”murim mai bine-n 
luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost 
pământ”, descărcarea însuflețirii a fost atât de mare, încât plânsul a 
inundat ochii tuturor. Apusul unui trecut întunecat, de jug și grele 
pătimiri se închina astfel în lacrimi, cu zorile aurii ale unui viitor de 
libertate.” (”Plaiuri săcelene”, nr 9-10/1934, pp 6-7)
 În articolul ”Participarea Săcelelor la acțiunea de Unire 
a Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918”, scris de profe-
sorul Gheorghe Dragoș și publicat în revista ”Transilvania”, dar 
păstrat și în manuscris în fondul Gheorghe Dragoș de la biblioteca 
G. Barițiu Brașov, sunt descrise, cu lux de amănunte toate aceste 
evenimente, ce se constituie de acum pentru noi, în neprețuite iz-
voare istorice.
Este importantă și menționarea că în rândul gărzilor naționale 
române erau și un număr de 12 maghiari.
 În ”Hotărârea Noastră”, pe locul al treilea apare și Gheor-
ghe Dragoș ca semnatar al următoarei mărturii: 
 ”Obștea poporului român din comuna Satulung, co-
mit. Brașov , din îndemn propriu și fără nici o silă sau ademe-
nire din vreo parte, dă la iveală dorința fierbinte, ce însuflețește 
inima fiecărui Român, și declară că voința sa nestrămutată este:

Vrem să fim alăturați, împreună cu teritoriile românești din 
Ardeal, Bănat, Ungaria și Maramureș, la Regatul României, 

sub stăpânirea Majestății Sale, Regelui Ferdinant I.
În această hotărâre a noastră așternem tot ce au dorit strămoșii 
noștri, tot ce ne încălzește pe noi, cei de față, și tot ce va înălța 

pururea pe fiii și nepoții noștri.
Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Satulung, în 19 noiembrie 1918
 
 Cu ocazia împlinirii unui deceniu de la 
Unire, prof. Gheorghe Dragoș a scris poezia ”1 
Decembrie 1918”, publicată în ziarul ”România 
de Nord”, Satu Mare, nr.16/1928:

”Din munți și văi ascunse, din unghiuri depărtate
Din tot Ardealul frământat de suferinți,
Pornit-a-n lungi șiraguri poporul de la sate,
Și-n clocotirea răscolirilor fierbinți,
Un dor îl mișcă,-l mână. Un dor de libertare.

A lui măreață țintă ce calea-i incălzește,
E Alba Iulia, cetatea mândră din povești,

Ce-acunde-atâtea visuri, și-atâta dor trezește,
Încât zăgaz de-ar sta puterile drăcești,
Le-ar prăvăli în cale, și-ar trece vitejește!

Sosit-a ziua mare a împlinirii visurilor sfinte,
Ziua de-ntâi decembrie, cu cântece în zori,
Cu fluturări de flamuri, cu-mpărătești veştminte!

În atmosferă-i pace senină ca în Rai,
Din când în când, doar tainic din ceruri fulguiește...
Poporu-naintează...Răzbate...Năvălește
În Alba Iulia, cetatea mândr-a lui Mihai,
Având în frunte steaguri, românește!..

Ajuns înlăuntru s-oprește, și-așteaptă tăcut...
Apoi, când a purces de la tribună-n vânt,
Solia sfânt-a alinării jalei din trecut,
Și-a vecinicei uniri, a fost atât avânt,
Încât haina pajură crăiască s-a zbătut 
Să sară din zidul cetății, să intre-n pământ!

Însuflețirea-n clocot era atât de vie,
Și-așa potop de tresăriri în inimi descleștate,
Încât, poporul aiurit plângea de bucurie,
Și sărutări în val curgeau pe fețe luminate.

Unirea mult dorită, unirea pe vecie
Cu Țara Românească era înfăptuită!...
Unirea, pentru care amară sărăcie,
Am îndurat de veacuri, și soarta chinuită,
Azi este fapt aievea, nu numai prorocie!..

De-acum s-avem în inimi o unică dorință,
Să ridicăm pe culme cu brațe voinicești,
Moșia strămoșească, prin muncă, sârguință,
Să facem să răsară, ca-n basme și povești,
Îmbelșugare-n bine, cultură, biruință!

Iar când din negre depărtări dușmanii vor ținti
Asupra țării noastre porniri de cotropire,
Să facem zid în juru-i, și dacă vom lovi,
Ca munții-n prăvălire, ca marea-n potopire
Să-i răsturnăm în cale, să-i îngropăm de vii!»

 Pentru realizarea acestui eveniment se cade să aducem 
mulțumirile noastre în primul rând familiei celui evocat; apoi orga-
nizatorilor, dar și participanților: Despărțământul Astra “Frații Pop-
eea” din Săcele, Asocoației “Izvorul”, Primăriei și Consiliului Lo-
cal Săcele, precum și parohiei “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 
gazda acestui eveniment.

Pr. Raul Șerban

Bustul prof. Gheorghe Dragoş din curtea
Colegiului economic din Satu-Mare
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Ion: Fundația Gojdu și misiunile bancare
Ion acceptă în 1930 o ultimă misiune internațională de 
Stat ca președinte al comisiei însărcinate să soluționeze 

litigiul cu privire la Fundația Gojdu, ale cărei proprietăți 
rămăseseră în Ungaria. Ion fusese bursier și mai târziu controlor 
financiar și membru în Consiliul de administrație al Fundației. 
 Tratative îndelungate și dificile cu comisia maghiară 
sunt încheiate cu o Convenție semnată de ambele guverne în 
1936. Parlamentul român o ratifică fără întârziere, dar Parla-
mentul maghiar amână de mai multe ori ratificarea, care nu se va 
realiza înainte de declanșarea celui de al doilea război mondial. 
Războiul stopează orice posibilitate de progres. Litigiul rămâne 
deschis până în ziua de azi.
 Ion continuă să aibă activități internaționale în principal 
în cadrul misiunilor legate de funcțiile sale de la Banca Națională 
a României. El participă la reuniunile băncilor de emisiune din 
Mica Antantă, alianța Cehoslovaciei, Yugoslaviei și României 
pentru securitatea regională, și pentru a face față revizionismului 
și iredentismului maghiar. Mica Antantă va exista până la ocu-
parea Cehoslovaciei de către Germania hitleristă în 1938. 
 Din 1934, Ion participă la reuniunile bancare ale An-
tantei Balcanice incluzând Grecia, Turcia, Yugoslavia și Româ-
nia având ca scop securitatea și colaborarea regională în fața 
escaladării revizionismului și fascismului.
 Banca Națională a României reprezentată de guverna-
torul Mitiță Constantinescu și administratorul delegat Ion La-
pedatu primește la București, în 1936, vizita lui Willem Beyen, 
guvernatorul Băncii Reglementelor de la Basel, care gestionează 
datoriile de război ale Germaniei. În timpul sejurului, Ion îl 
ghidează în munții Bucegi. BNR devine membru al Băncii Regle-
mentelor (păstrează această calitate până astăzi). La terminarea 

acestei funcții, Willem Beyen va fi ministru de externe al Țărilor 
de Jos și va propune înființarea Comunității Economice Euro-
pene, cunoscută sub numele popular de „piața comună”. Bustul 
său este unul din cele 12 busturi ale părinților Uniunii Europene 
expuse la București în parcul Herăstrău.

 1.2 Alexandru: Președinte al Academiei Române, 
președinte al Senatului
 În 1935, Academia Română își actualizează Statutele și 
procedurile. Au loc alegeri pentru diferitele funcții, iar Alexan-
dru este ales Președinte pentru o perioadă de trei ani. În această 
poziție, el reușește, între altele, să obțină finanțarea necesară 
construirii unui nou local al bibliotecii care este și astăzi în 
funcțiune. La sfârșitul mandatului, Alexandru este ales și apoi re-
ales în funcția de secretar pe care o va exercita până în 1948, când 
regimul comunist va înlocui Academia Română prin Academia 
Republicii Populare Române și îi va epura rândurile.
 Între 1933-1937, Alexandru este numit în repetate rân-
duri ministru de Stat sau ministrul cultelor și artelor. El devine 
senator de drept în 1936 și în același an este ales ca Președinte al 
Senatului. Alexandru prepară legi pentru numirea mitropoliților 
în noile regiuni, pentru reglementarea salarizării reprezentanților 
cultelor, etc. În 1936, Alexandru suferă un infarct. Supraviețuiește, 
dar își reduce angajamentul în domeniul executiv, continuând să 
rămână politic activ mai ales în domeniul legislativ. 

 1.3 Ultimii ani de pace
 În 1936, profesorul Ioan Lupaș, el însuși o personalitate 
marcantă a generației Marii Uniri și prieten apropiat al fraților La-
pedatu, organizează o serie de festivități pentru a celebra aniver-
sarea a 60 de ani de la nașterea lor. Ceremoniile au loc la Brașov. 
Rezonanța este extraordinară: reprezentanții municipalității, ai 
instituțiilor naționale, ai înaltului cler, ai organizațiilor financiare 
și ai instituțiilor culturale se reunesc pentru a onora cele două 
personalități. Pentru a marca evenimentul se publică un volum 
omagial de circa 1000 de pagini. Cei doi frați au toate motivele să 
privească cu mulțumire realizările trecutului și cu încredere ceea 
ce sperau pentru viitor. Ion este emoționat în special de un articol 
publicat în revista asociației de turism maghiare „Enczian” care îl 
descrie ca pe un turist consacrat, cunoscut de toată lumea turistică 
din regiunea Braşovului, care ia parte la excursii cu orişicine, 
fără deosebire de naţionalitate şi fără deosebire de rang şi clasă 
socială, vorbind cu fiecare în limba lui şi avînd cuvinte bune pen-
tru toată lumea. Ion le răspunde printr-o scrisoare de mulțumire în 
limba maghiară.
 Ion apreciază că, spre sfârșitul anilor treizeci, România 
devenise o țară prosperă și de toți respectată, progresând pe toate

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

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

Dr. Andreas Wild, Vicepreședinte al Fundației Lapedatu

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

1.1

Primirea lui Willem Beyen la București în 1936
(Ion I. Lapedatu primul din stânga)
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planurile. Anul 1938 marchează apogeul economic al țării. Dez-
voltarea industrială este în plin avânt. Moneda este puternică și 
are o acoperire în aur superioară cerințelor. Cultura înflorește. 
 Acest enorm efort de construcție de aproximativ două 
decenii nu poate fi atribuit nici unei singure persoane, nici măcar 
unui grup restrâns. Este munca unei întregi generații. Evoluția 
țării se bazează pe numeroase contribuții ca acelea aduse de frații 
Lapedatu. Au contribuit desigur personalități de prim rang ca Re-
gele Ferdinand și Regina Maria, prim-miniștri ca frații Brătianu 
sau Maniu, dar în egală măsură industriașii, finanțiștii, savanții, 
artiștii și politicienii locali și naționali, personalitățile vieții pu-
blice și ale sectorului privat mai mult sau mai puțin cunoscute, 
care au determinat progresul țării, fiecare în domeniul său, și nu 
în ultimul rând nenumărații anonimi care au muncit intens și din 
ale căror eforturi a rezultat o țară mai bună și o viață mai bună.
 În acest context, viața, acțiunile și contribuțiile fraților 
Lapedatu sunt exemplare pentru ceea ce a fost bun, progresist, 
serios și reușit în România dintre războaie: o perioadă devenită 
mítică, a cărei istorie trebuie încă scrisă.
 Și care din nefericire se va termina în catastrofă.

 2. În vârtejul istoriei
 La sfârșitul anilor treizeci, întreaga lume intră într-
o perioadă de mari tulburări. Frații Lapedatu asistă la ridi-
carea forțelor amenințând ordinea pentru a cărei edificarea își 
consacraseră eforturile. În 1922 la Roma, la prima conferință a 
Statelor succesorale, Ion este martorul manifestațiilor muncito-
rilor cerând, zi după zi, demisia guvernului Giolitti și vede dis-
persarea demonstranților cu tunuri de apă și șarje de cavalerie. 
Asistă, de asemenea la una dintre primele manifestații fasciste 
ocazionată de vizita lui Mussolini la Roma, pe care Ion o califică 
de aproape ridicolă: abia dacă sunt 200-300 de demonstranți 
care îl conduc pe Mussolini de la gară spre centru, semănând cu 
manifestările de simpatie făcute de studențimea bucureșteană ora-
torilor săi preferați conduși cu alai de la Universitate spre dealul 
Mitropoliei. Dar, mișcările extremiste cresc și proliferează chiar 
și în România. În 1933, Alexandru este ministru de Stat în gu-
vernul I.G. Duca: Jurnalul Consiliului de miniștri, publicat pe 9 
decembrie, scoate în afara legii grupul politic „Garda de Fier” 
denumită la început „Legiunea Arhanghelului Mihai”. Alexan-
dru semnează decizia, ca și colegii săi din guvern . Ca urmare, 
primul ministru este asasinat în gara Sinaia pe 29 decembrie. Din 
nefericire, nici gestul curajos al guvernului, nici opoziția hotărâtă 
a altor personalități și oameni politici nu a putut împiedica pro-
gresia acestei mișcări. În cele din urmă, ea va ajunge la putere, 
chiar dacă numai pentru o scurtă perioadă.
 În timpul în care este președinte al Academiei Române, 
Alexandru blochează candidatura mareșalului Ion Antonescu, 
ales în 1935 de către secția științifică pentru ocuparea unui loc va-
cant. Regele îl primește pe Alexandru în audiență, după cum era 
obiceiul înaintea ședințelor plenare ale Academiei, și îl întreabă 
dacă nu există alți generali care ar merita titlul de academician 
înaintea lui Antonescu, cum ar fi Prezan sau Averescu. Alexandru, 
care are aceeași părere, intenționează să amâne toate alegerile de 
noi membri pentru anul viitor, sub pretextul că există încă două 
posturi recent devenite vacante la secțiunea de istorie pentru care 
nu mai rămăsese suficient timp pentru a numi candidați. În mod 
surprinzător, Nicolae Iorga acceptă amânarea pentru pozițiile 
secției de istorie, dar cere cu îndârjire supunerea candidaturii lui 
Antonescu unui vot în plen, tocmai pentru a fi respinsă. Iorga 
își justifică vehemența față de un grup mic de prieteni apropiați: 
„Când va pune mâna pe putere cu legionarii săi, Dumneavoastră 
nu vă va face nimic, pe mine însă mă va împuşca”. Din nefericire, 
presimțirile lui se vor dovedi mai mult decât justificate: Iorga va 
fi asasinat pe 27 noiembrie 1940, odată cu Virgil Madgearu, când 

Statul Național Legionar este la putere, cu mareșalul Antonescu 
în funcția de „Conducător”.
 Hitler declanșează războiul și semnează cu Uniunea 
Sovietică pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 care 
conținea în anexă un acord pentru redefinirea granițelor. Uniunea 
Sovietică trimite la București un ultimatum și ocupă Basarabia și 
Bucovina de nord, anulând de facto Tratatul de la Paris (pe care 
de altfel nu l-a recunoscut niciodată). Ungaria cere revizuirea Tra-
tatului de la Trianon; dictatul de la Viena (cunoscut și ca al doilea 
arbitraj de la Viena) îi acordă Transilvania de nord. Universita-
tea de la Cluj se mută precipitat la Sibiu; în același timp peste 
200.000 de refugiați români sunt obligați să-și abandoneze domi-
ciliile în condiții dramatice. Opera generației Marii Uniri pare să 
fie în curs de demolare după numai douăzeci de ani.
 România își păstrează neutralitatea în primul an de 
război, după care se angajează alături de Germania în speranța de 
a redobândi Basarabia. Pe 22 iunie 1941, la declanșarea operației 
Barbarossa, mareșalul Antonescu, singur la putere după ce s-a de-
barasat de legionari, se adresează trupelor române: „Ostași, vă or-
don: Treceți Prutul!...1 Desrobiți din jugul roșu al bolșevismului, 
pe frații noștri cotropiți. Reîmpliniți în trupul țării glia străbună 
a Basarabilor și codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiu-
rile noastre.” Ofensiva este victorioasă în prima fază, dar Armata 
Roșie preia inițiativa și în 1944 ajunge aproape de frontiera de est 
a României.
 Ion este în acest moment viceguvernator al Băncii 
Naționale a României, Guvernatorul este în concediu medical și 
Ion îl înlocuiește. El acționează pentru a pune la adăpost tezaurul 
țării. În discuții și prin note scrise el cere guvernului Antonescu 
să-și asume responsabilitatea și să ia deciziile politice necesare 
(adăpost în țară ? transfer în străinătate? daca da, unde ?) pentru 
ca Banca să-și poată asuma responsabilitatea ei și să organizeze 
executarea punerii tezaurului la adăpost. Tratative cu Elveția și 
Turcia nu reușesc, astfel că se ia decizia de a-l transfera în gro-
tele de lângă mănăstirea Tismana. Lucrările care au fost necesare 
au necesitat aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice, prin 
Președintele ei Alexandru Lapedatu. Acesta este singurul caz în 
care documentele atestă participarea fraților Lapedatu la același 
proiect. Proiectul reușește și secretul este păstrat până la readu-
cerea tezaurului în safeul Băncii Naționale, în 1947. Tezaurul este 
ferit de pericolele ultimilor ani de război și ale ocupației sovietice, 
spre deosebire de tezaurul trimis în Rusia în războiul precedent – 
în parte acompaniat de Alexandru – a cărui restituire rămâne încă 
și azi un subiect de litigiu.
 În fața refuzului mareșalului Antonescu de a lua în 
considerație un armistițiu când trupele sovietice intraseră deja pe 
teritoriul României, Regele îndrăznește o lovitură de Stat: An-
tonescu este arestat și Regele anunță, pe 23 august 1944, încetarea 
ostilităților și începutul tratativelor cu Uniunea Sovietică și aliații 
săi în vederea încheierii unui armistițiu. Reacția românilor este 
mai curând pozitivă. Ion este la Sibiu în acest moment, unde se 
află și familia chirurgului Prof. Dr. Alexandru Pop, înrudit cu Ion, 
refugiat de la Cluj în urma dictatului de la Viena. La zece seara 
Ion aude la radio comunicatul Regelui și se duce imediat la fa-
milia Pop ca să ciocnească un pahar de șampanie pentru pace.
 Schimbarea de guvern are un efect direct asupra lui Ion. El 
fusese pensionat forțat din poziția sa de viceguvernator și mem-
bru în Consiliul de administrație al Băncii Naționale la sfârșitul 
lui aprilie 1944 în urma decretului mareșalului care limita vârsta 
maximă a administratorilor la 65 de ani. El este acum invitat la 
ministrul de Finanțe care îl informează că decretul a fost abolit și 
îl invită să accepte postul de Guvernator al Băncii Naționale. Ion

1  Prutul era frontiera între Basarabia ocupată de U.R.S.S. și restul Moldovei 
rămasă în România.
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ezită. Șefii partidelor istorice, al Partidului Liberal și al Partidului 
Național-Țărănesc, îl sfătuiesc să accepte, deși el își dă seama 
că în situația politică volatilă din țară funcția este efemeră și 
posibilitățile de a influența evenimentele sunt foarte limitate. Însă 
sentimentul datoriei primează și Ion acceptă numirea. 
 Ion se angajează din nou cu toată energia pentru stabili-
zarea monedei. Banca Națională începe retragerea din circulație a 
banilor „de război” tipăriți în Uniunea Sovietică pentru uzul Ar-
matei Roșii. Unități române se alătură Armatei Roșii și participă 
la eliberarea Transilvaniei de nord; imediat după aceea, Banca 
Naționala începe să retragă din circulație în zonele eliberate 
moneda maghiară, înlocuind-o cu  leul românesc.
 Sub presiunea sovietică, se instalează un guvern contro-
lat de Moscova, pe 6 martie 1945, având pe Dr. Petru Groza ca 
prim-ministru. Imediat după instalarea guvernului pro-sovietic, 
pe 10 martie, se publică hotărârea lui Stalin de a trece Transil-
vania de nord sub administrație românească. Tratativele de pace 
de la sfârșitul războiului vor stabili într-adevăr că România va 
pierde Basarabia și Bucovina de nord în favoarea Uniunii Sovie-
tice și Cadrilaterul în favoarea Bulgariei, dar frontiera de vest va 
fi practic restaurată: România va conserva Transilvania, Partium 
și Banatul Timișoarei.
 Pe de altă parte, instaurarea regimului comunist aduce 
suferințe în toată țara. Frații Lapedatu nu vor fi cruțați.
 Groza îl cunoștea foarte bine pe Ion: fuseseră colegi 
de studii la Budapesta și fuseseră amândoi miniștri în guvernul 
Averescu. Dar Groza, la numai câteva zile de la instalarea guver-
nului său, îi cere lui Ion să demisioneze din funcția de Guvernator 
al Băncii Naționale. Ion este imediat cooptat ca viceguvernator 
de către Constantin Tătăranu, guvernatorul care îi succede și care 
îi apreciază competența. Una dintre ultimele fapte ale lui Ion în 
această funcție este discursul pe care îl ține la inaugurarea refugiu-
lui alpin al Băncii Naționale de la Gura Dihamului.
 Ion nu rămâne mult în Banca Națională: în 1948 i se 
cere să demisioneze. În același an, Alexandru și Ion sunt epurați 
din Academia Română, ca și cea mai mare parte a academicie-
nilor. Sub pretext că au venituri din proprietăți, li se taie pensiile 
de profesori universitari, lui Ion și cea de guvernator al Băncii 
Naționale. Proprietățile lor sunt naționalizate. Spre sfârșitul vieții 
nu li se lasă nici un mijloc de subzistență și ajung în grija fami-
liei. Camerele din apartamentul locuit de Ion sunt atribuite altor 
persoane; el se mută într-o cameră din apartamentul fiicei sale.
 Alexandru și Ion anticipează că epoca lor va fi ștearsă 
din cărțile de istorie și se pun de acord să-și scrie memoriile. Pe 28 
noiembrie 1948, Ion adresează o scrisoare fiicei lui, Pica: Scumpa 
mea Pica, Iată, acum, la sfârşitul vieţii, pot constata că munca 
mea de aproape 50 de ani, în viaţa publică din Ardeal şi Româ-
nia întregită s-a nimicit. Căci ce s-a ales de instituţiunile pe care 
le-am servit în acest lung şir de ani? Ce s-a ales de „Albina”? 
pentru a cărei dezvoltare şi consolidare am trudit aproape 30 de 
ani. „Albina” s-a desfiinţat. Ce s-a ales de „Prima Ardeleană”? 
pe care, aşa zicând, singur eu am adus-o la viaţă şi pe care am 
condus-o, ca director şi administrator delegat, timp de 40 de 
ani, ajungând la o dezvoltare pe care nu o credeam posibilă nici 
în cele mai mari zile de optimism ale mele. S-a desfiinţat şi ea. 
Ce s-a ales de „Solidaritatea”? la înfiinţarea căreia am avut şi 
iniţiativa şi partea de organizare aproape singur. Am lucrat ca 
secretar general al ei, timp de 30 de ani. I-am făcut statutele, 
regulamentele, organizaţia revizorilor experţi şi toate lucrările 
necesare în acest interval de timp. A căzut în desuetudine... Ce 
s-a ales de „Fundaţiunea Ziariştilor”?… Nu se mai ştie nimic de 
ea… Din agoniseala vieţii mele, păstrasem şi pentru tine atâta 
cît ţi-ar fi fost suficient pentru o existenţă modestă şi sobră. Dar 
şi acest patrimoniu s-a pierdut aproape cu desăvârşire. Nu-ţi 

mai pot lăsa nimic pentru zilele grele ce te aşteaptă. Îmi pare 
foarte rău că soarta a fost atât de crudă cu tine şi cu mine. Îţi 
las ca amintire notele care urmează, pe care cetindu-le, vei găsi 
orişicând amintirea unei vieţi zădărnicite. Păstrează-le cât vei 
putea şi pentru tine şi pentru urmaşii tăi.”
 Sunt aduși la disperare, dar nici asta un este suficient 
pentru comuniștii aflați la putere. Intreaga elită este, pas cu pas, 
eliminată fizic sub diferite motive sau pretexte. Locuințele sunt 
percheziționate, dar la frații Lapedatu nu se găsește nimic in-
criminant. Pe 5/6 mai 1950 are loc cunoscuta „noapte a demni-
tarilor”. Alexandru este arestat. A doua zi, femeia lui de serviciu 
vine la Ion să-i spună printre lacrimi că „domnul ministru” i-a 
spus, înainte de a ieși pe ușă cu domnii care veniseră și l-au dus: 
„Lino, mâine dimineaţă să duci cartea asta la domnul Ion că este 
a dânşilor”. Așa a dat de știre familiei că fusese arestat. Pe 30 
august, Alexandru moare în închisoarea de la Sighet, cunoscut 
loc de suferințe și torturi, în timpul unei deparazitări cu ușile și 
ferestrele închise: cu astma de care suferea și cu inima sa slăbită 
de infarct nu a putut supraviețui. 
 Ion nu este arestat, fiind imobilizat în pat cu o rană gravă 
la coloana vertebrală căpătată în urma unui accident de autobuz 
după o coborâre de la Păltiniș. El moare în patul său de bolnav 
câteva luni mai târziu, pe 24 martie 1951.
 Generația Marii Uniri este practic nimicită și opera ei 
pare anihilată.

 3. Recuperarea
 România rămâne peste patruzeci de ani sub regimul co-
munist. Amintirea predecesorilor este ștearsă treptat: propaganda 
comunistă domină scrierea istoriei, iar părinții evită să vorbească 
copiilor despre bunici, temându-se că involuntare indiscreții in-
fantile le-ar putea pune în pericol libertatea și poate chiar viața.
 Însă este aproape imposibil să se înțeleagă România fără a 
face referință la acțiunile generației Marii Uniri care au definit-o și 
au structurat-o. Astfel, unii istorici încep să studieze și, profitând 
de câteva rare momente de dezgheț, chiar să și publice fragmente 
alese din scrierile acestei epoci, între care și cele ale membrilor 
familiei Lapedatu: 
 - mai întâi o selecție din operele tatălui gemenilor, poetul 
și scriitorul patriot Ioan Al. Lapedatu, mort mult prea tânăr, editată 
în 1976 de Dumitru Vatamaniuc și publicată în colecția „Resti-
tuiri”, coordonată de Mircea Zaciu la editura “Dacia” din Cluj
 - apoi, în anii optzeci, în diferite edituri, studiile lui 
Ioan Opriș despre Alexandru, care prin implicarea sa în politica 
culturală este mai vizibil în viața publică; tot Ioan Opriș editează, 
prefațează și adnotează memoriile lui Alexandru
 - în cele din urmă, după căderea regimului comunist în 
1989, memoriile și amintirile lui Ion sunt și ele editate, prefațate 
și adnotate de Ioan Opriș, ca și ultimele lui însemnări găsite în 
dosarele Securității.
 Interesul pentru frații Lapedatu crește și datorită 
inițiativelor urmașilor lor. Doamna Mica Macavei, născută La-
pedatu, fiica lui Alexandru, donează casa de la Cluj a tatălui ei 
Fundației “Colegiul European”, fondând ”Așezământul Cultural 
Alexandru Lapedatu”. Grație inițiativei lui Ioan Opriș, a 130-a an-
iversare a nașterii celor doi frați este celebrată în 2006 la Muzeul 
Judeţean de Istorie din Brașov. Sala de lectură a profesorilor de 
la Biblioteca Universității “Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca 
poartă numele „Alexandru Lapedatu”. La Săcele, o stradă a fost 
numită Alexandru Lapedatu. Universitatea din Cluj-Napoca a or-
ganizat două simpozioane de istorie și civilizație bancară „Ion I. 
Lapedatu”, în 2013 și 2014. La Sucursala regională Cluj a Băncii 
Naționale a României sala de expoziții și conferințe poartă nu-
mele „Ion Lapedatu”. Pe 17 iunie 2014, Senatul Român, cu oca-
zia sărbătoririi a 150 de ani de la înființare, a păstrat un minut de
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tăcere pentru cei trei președinți ai săi care și-au pierdut viața ca 
victime ale totalitarismului, între care Alexandru I. Lapedatu. 
 Frații Lapedatu sunt menționați în expoziția „Marile 
personalități ale Marii Uniri” de la Centrul Cultural Român din 
New York în Statele Unite, 1-31 decembrie 2015.
 Urmașii celor doi frați și familiile lor au înființat 
Fundația Lapedatu pentru a continua tradițiile familiei. Președinta 
Fundației, Doamna Ioana Alexandra Wild, fiica lui Pica Lapedatu 
și nepoata lui Ion, și vicepreședintele Dr. Dan Macavei, fiul lui 
Mica Lapedatu și nepotul lui Alexandru, s-au expatriat în Ger-
mania în anii optzeci, ceea ce nu îi împiedică să animeze activi-
tatea mai curând susținută a Fundației. Unul din primele proiecte 
a fost stabilirea unei prezențe a Fundației Lapedatu pe Internet 
(www.lapedatu.com) și Facebook (Fundatia Lapedatu). 
 Grație ajutorului călduros al Anei Blandiana și al lui 
Romulus Rusan prin Fundația Academia Civică, memoriile 
fraților Lapedatu și studii consacrate vieții și activității lor, puse 
la dispoziție de Fundația Lapedatu, au fost primele publicații 
ale Bibliotecii virtuale pe situl Memorialului victimelor comu-
nismului și al rezistenței. Fundația Lapedatu dă ajutoare Casei 
“Sfântul Iosif” din Odorheiu Secuiesc care adăpostește copii din 
familii dezavantajate; acordă burse elevilor Colegiilor Naționale 
„Andrei Șaguna” din Brașov și „Sfântul Sava” din București; 
sprijină publicații și sponsorizează evenimente, comemorând pe 
frații Lapedatu și generația lor.
 Interesul pentru viața și contribuțiile fraților Lapedatu 
continuă să crească. A 140-a aniversare a trezit o neașteptată 
atenție. Ea fost marcată de o serie întreagă de acțiuni:
 - emisiunea numismatică a Băncii Naționale a României, 
comemorând trei guvernatori între care Ion I. Lapedatu din aprilie 
2016. 
 - sesiunea comemorativă a Academiei Române, de pe 12 
septembrie 2016; comunicările prezentate de Acad. Aurel-Ioan 
Pop, rector al Universității “Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca 
și de Acad. Mugur Isărescu, Gouvernator al Băncii Naționale a 
României, au fost publicate și pe Internet.
 - evocarea fraților Lapedatu la Fundația “Academia 
Civică”, pe 14 septembrie 2016.

  - expoziția curată de Prof. Univ. Ioan Opriș la Muzeul 
Civilizației Urbane a Brașovului. La vernisajul de pe 30 septem-
brie 2016 prezidat de Dr. Ligia Fulga, director al muzeului, s-a 
lansat albumul „Gemenii Lapedatu. Istorie și finanțe”. Expoziția 
se va deplasa și în alte centre culturale din Transilvania.

 - conferința „Personalități ale Colegiului Șaguna în elita 
românească: frații Alexandru și Ion Lapedatu” ținută de Prof. 
Univ. Ioan Opriș pe 18 noiembrie 2016.
 - articolul comemorativ despre Ion I. Lapedatu semnat 
de Acad. Mugur Isărescu apărut în numărul din decembrie 2016 
al revistei Magazin Istoric. 
 Acest text, care nu este altceva decât o versiune puțin 
mai elaborată a conferinței prezentate la Paris, La Maison Rou-
maine, pe 8 octombrie 2016, se înscrie în aceeași serie.

 Frații Lapedatu sunt o dată mai mult destinați să personi-
fice curentele esențiale ale vieții naționale: în acest caz, recupera-
rea unei întregi perioade istorice de importanță capitală în deve-
nirea țării. Se poate anticipa că procesul prin care, în epoca dintre 
cele două războaie, într-un scurt interval de circa douăzeci de ani, 
s-au asamblat din „cioburile” imperiilor prăbușite o țară și un Stat 
mai curând modern va deveni – dacă nu este deja – un obiect de 
studii continue și aprofundate. Acțiunea generației Marii Uniri a 
permis României să progreseze rapid și să-și atingă apogeul eco-
nomic, social și politic în 1938. Progresul a fost oprit brutal, după 
care au urmat, timp de o jumătate de secol, dictatura regală, dicta-
tura antonesciană, războiul mondial și comunismul.
 Astăzi, România este pe cale să-și creeze o nouă identitate 
într-un context european, indiscutabil mai favorabil, răspunzând 
vechilor provocări încă nesoluționate dar și noilor provocări care se 
manifestă în lumea noastră în curs de globalizare. Istoria generației 
Marii Uniri oferă o referință și o sursă de inspirație. 

N.R.: Mulţumim Fundaţiei Lapedatu şi autorului pentru permisiunea de a publica 
acest material

GEORGE  MOROIANU – APOSTOL AL ROMÂNISMULUI ÎN OCCIDENT
Contribuția sa la făurirea Marii Uniri

Prof. univ. dr. Ioan Vlad

 „Activitatea pe care a desfășurat-o dl. Moroianu în Franța, în Belgia și în Anglia 
pentru a-i face pe oamenii de stat și publicul european să înțeleagă situația lamentabilă 
a compatrioților săi a fost demnă de un apostol.” Wicham Steed, 1933

Sesiunea comemorativă de comunicări a Academiei Române din 12 septembrie 
2016 dedicată fraților Lapedatu

ontribuţia profesorului George Moroianu (1870-1945) 

la făurirea statului naţional unitar român este deosebit de 
amplă şi semnificativă în planul propagandei româneşti 

în Occident şi în cel diplomatic, de o maximă complexitate şi 
eficienţă în informarea opiniei publice, a personalităţilor poli-
tice, a guvernelor şi parlamentelor asupra problemelor româneşti 
şi mai ales în atragerea acestora de partea cauzei româneşti în 

preajma Conferinţei de Pace de la Paris.
 Răspunzând înaltului comandament etic şi naţional 
de a susţine în străinătate aspiraţiile juste ale poporului român, 
încă din anii studenţiei la Anvers şi Paris, George Moroianu a 
întreţinut relaţii strânse cu personalităţi proeminente ale vieţii 
politice şi culturale din Anglia, Belgia, Franţa, Italia, relaţii dez-
voltate apoi în anii următori ca emisar al României în diferite ţări

C
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 din Europa1.
 O studenție cât o mucenicie națională
 George Moroianu se aliniază energic 
şi autoritar idealurilor naţionale promovate de 
studenţii români de la diferite universităţi euro-
pene, intră în activitatea politică şi cea publicistică, 
militând pentru unitatea politico-statală a poporu-
lui român, cultivarea interesului pentru cultura 
românească în Occident, pregătirea opiniei pu-
blice europene pentru a susţine cauza românească, 
amplificarea mişcării generale a studenţilor
români, având un loc de frunte în conducerea ei. 
În calitate de preşedinte al Ligii Culturale din 
Anvers, publică articole în ziarele: „L’Independence Belge”, 
„La Réforme”, „Le Précurseur” şi câştigă sprijinul public al unor 
personalităţi belgiene. De exemplu, Gerard Harry, publicist de 
renume, timp de mai mulţi ani director pentru politica externă a 
marelui cotidian „L’Independence Belge” şi preşedinte de onoare 
al Asociaţiei presei belgiene, a apărat cauza dreaptă a românilor 
transilvăneni, a oferit coloanele ziarului său publiciştilor ro-
mâni, a susţinut personal manifestările de solidaritate, a comentat 
cu obiectivitate evenimente din istoria Transilvaniei, a publicat 
note, articole pe toată durata procesului de la Cluj, apărând cauza 
românilor, a publicat interviul lui G. Moroianu cu lordul Edmond 
Fitzmaurice, cunoscut om politic şi de stat englez, despre româ-
nii din Transilvania şi valoarea europeană a problemei noastre 
naţionale2.
 Acţiuni similare în sprijinul cauzei româneşti şi cu con-
cursul lui Moroianu au mai întreprins George Lorrand, redactor 
şef la ziarul „La Réforme”, cel care ne-a vizitat la Iaşi în 1917 
şi şi-a exprimat cu tărie solidaritatea cu lupta românilor pentru 
unitate statală, inclusiv printr-un discurs în parlament, şi Louis de 
Keymeylen, publicist şi profesor universitar la Academia Belle 
Arte din Anvers.
 O acţiune meritorie a întreprins G. Moroianu şi prin difu-
zarea „Replicei” lui A.C. Popovici în Anglia, în traducerea pro-
fesoarei Mary Adams din Anvers, care a fost profund emoţionată 
de conţinutul patriotic al acestui memoriu politic al studenţilor 
români pentru libertatea şi unitatea poporului lor3.
 Un exemplar din „Replica” îl trimite Moroianu omului 
politic englez E.W. Gladstone, precum şi o scrisoare privitoare la 
problema românească din Ardeal, demers finalizat cu asigurarea 
unui neprecupeţit sprijin pentru satisfacerea idealului politic şi 
naţional al românilor4.
 La Paris, unde îşi continuă studiile începând cu 1892, 

îi sunt apreciate calităţile de politician, pregătirea 
şi dârzenia în lupta naţională şi este ales şi aici 
preşedinte al secţiei pariziene a „Ligii Culturale”. 
Anii studiilor la Paris se suprapun cu perioada 
memorandistă, fapt care-i permite lui G. Mo-
roianu să contribuie din plin la aşezarea proble-
mei naţionale a românilor transilvăneni în centrul 
atenţiei opiniei publice progresiste de pe conti-
nent.
  G. Moroianu pregăteşte opinia publică 
europeană cu privire la mişcarea memorandistă, 
se angajează energic în susţinerea ei, contribuie 
la popularizarea Memorandumului, demască 

sistemul dualist austro-ungar, politica de asuprire naţională a 
guvernanţilor reacţionari maghiari, desfăşoară o largă propagandă 
pentru succesul luptei de eliberare naţională, întreţinând solidari-
tatea Occidentului cu poporul român5.
 În sprijinul mişcării memorandiste şi a celor judecaţi la 
Cluj, G. Moroianu reuşeşte să atragă organe de presă, personalităţi 
diverse. Ziarul francez „Journal des Débats” îi solicită în 1893 să-l 
informeze sistematic cu desfăşurarea luptei memorandiştilor şi cu 
procesul intentat fruntaşilor P.N.R. Oferte similare primeşte din 
partea ziarelor „La Republique Française” şi „L’Independence 
Belge”6, tânărul publicist român devenind astfel un corespondent 
permanent al mai multor ziare prin care protestează energic contra 
măsurilor represive luate împotriva memorandiştilor, dezvăluie 
nedreptăţile îndurate de români în Transilvania, înfăţişează am-
ploarea manifestaţiilor de sprijinire a memorandiştilor desfăşurate 
în ţară şi solicită factorilor politici şi culturali să se solidarizeze 
cu memorandiştii. Astfel că, personalităţi de seamă, cum au fost: 
E.W. Glandstone, Seton-Watson, E. Fitzmaurice, W.R. Morphill, 
Emile Flaurence, G. Clemenceau, Lev Tolstoi, Roberto Fava, 
Menotti Garibaldi, Imbriani etc., numeroase ziare şi organizaţii 
franceze, italiene, belgiene, engleze îşi afirmă simpatia faţă de 
lupta românilor transilvăneni pentru drepturi naţionale şi politice.
 O semnificaţie aparte pentru succesul propagandei noas-
tre în Anglia a fost atragerea lordului Gladstone, căruia Mo-
roianu îi prezintă un memoriu în sprijinul poporului român7, 
a lordului Edmond Fitzmaurice, care a dezvăluit publicistic 
situaţia naţionalităţilor din Austro-Ungaria8, a lui James Brice, 
care a susţinut cu entuziasm timp de trei decenii lupta naţională 
a românilor şi care, prin ministrul de externe englez, iniţiază o 
anchetă privind situaţia românilor din Transilvania9.
 Alte iniţiative ale lui G. Moroianu s-au finalizat în 
mari acţiuni populare cum sunt mitingul de la 5 martie 1894 din 
centrul universitar Oxford10, manifestare de amploare a opiniei 
publice engleze în susţinerea problemei naţionale a românilor 
transilvăneni, şi cel de la Sorbona, organizat în cea de-a treia zi a 
procesului de la Cluj, cu participarea a 3.000 de studenţi, profe-
sori şi alţi intelectuali din Paris, în semn de solidaritate cu cauza 
justă a inculpaţilor memorandişti11.

Bustul lui G. Moroianu, dezvelit în 2018

1 Mircea Băltescu, „Contribuţia lui George Moroianu la făurirea statului naţional 
unitar român”, în „Cumidava”, nr. 4, 1970, p. 227.
2 George Moroianu, „Serbările din Anvers”, în „Patria”, nr. 134 din iunie 1928.
3 George Moroianu, „Luptele de emancipare a românilor din Ardeal în lumina 
europeană”, în „Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş 1918-1928”, vol. III, 
Bucureşti, Ed. „Cartea naţională”, 1919, p. 14.
4 George Moroianu, „Legăturile noastre cu Anglia”, Cluj, 1923, p. 17-19.
5 Mircea Băltescu, op. cit., p. 230.
6 George Moroianu, „Les luttes des Roumanie transylvains pour la liberté et 
l’opinion européenne”, Paris, 1933, pp. 120-139.
7 George Moroianu, „Legăturile noastre cu Anglia”, p. 19.
8 Ibidem, p. 21-29.
9 George Moroianu, „Luptele de emancipare a românilor...”, p. 17.
10 „Transilvania”, nr. 3-4, 1945, p. 69-74. 
11 George Moroianu, „Luptele de emancipare a românilor...”, p. 42.



12

• Plaiuri Sacelene

 Un sprijin deosebit a dat G. Moroianu participând, cu în-
cepere de la 19 mai 1894, la procesul memorandiştilor de la Cluj, 
în calitate de corespondent special al unor mari ziare din Franţa. 
Informaţiile, impresiile şi articolele sale arată simpatia întregului 
popor cu acuzaţii şi condamnă oprimarea naţională a guvernului 
maghiar12.
 Activitatea lui G. Moroianu în Occident, în anii mişcării 
memorandiste, este mult mai amplă şi mai complexă13.

 Pentru capacitarea Angliei în unificarea românilor
 În anii Primului Război Mondial, activitatea patriotică 
naţională a lui George Moroianu cunoaşte intensitate maximă, 
ea înscriindu-se în fenomenul general românesc de conjugare a 
tuturor eforturilor într-o sforţare finală pentru eliberarea şi în-
tregirea neamului românesc. El îndeplineşte funcţii pe linie de 
stat şi în cadrul diplomaţiei României, desfăşurând în paralel o 
vastă activitate publicistică, propagandistică şi organizatorică, 
vizând tipărirea de memorii, iniţierea unor întruniri, publicarea 
unor articole de presă prin care să-i mobilizeze pe guvernanţii 
români, în anii neutralităţii, dar şi forţele politice din Anglia, 
Franţa, Italia, Belgia, care puteau susţine substanţial, în noile 
condiţii internaţionale, realizarea idealului naţional românesc14. 
După declanşarea de către România a războiului de eliberare şi 
întregire naţională şi eliberarea unor teritorii din Transilvania, G. 
Moroianu a primit unele însărcinări economice în acest teritoriu 
(inventarieri de industrie etc.)15, iar în 1917 a ocupat funcţia de 
ataşat comercial la Odessa, de unde împrejurările de război l-au 
obligat, în februarie 1918, să plece în Anglia, unde putea să aducă 
cele mai mari servicii cauzei româneşti.
 Uzând de relaţiile anterioare cu diferite personalităţi din 
ţările Antantei, G. Moroianu îşi continuă cu bune rezultate acţiunea 
de informare şi atragere a opiniei publice, a personalităţilor poli-
tice şi a guvernelor de partea cauzei româneşti. Astfel, se foloseşte 
ce-a de-a doua vizită în România a lui Seton-Watson  (febr. 1915), 
acţionând energic printr-un demers politic individual, pentru ca 
acest eminent om politic şi de stat să susţină lupta pentru uni-
tate a românilor şi să impună în Anglia o atitudine justă faţă de 
rezolvarea problemei naţionale a românilor din Austro-Ungaria. 
Demersul lui Moroianu pe lângă Watson vizează şi susţinerea 
revendicărilor formulate de România privind viitoarele frontiere, 
pe lângă Antanta, în faţa oamenilor politici, a presei, precum şi 
susţinerea dreptului la autodeterminarea teritoriilor româneşti din 
Imperiul Austro-ungar.
 În cadrul unei întâlniri la Bucureşti16, la care participă 
alături de Seton-Watson şi G. Moroianu şi ardelenii Octavian Goga 
şi Bogdan-Duică, se abordează chestiunea participării României 
la război, alături de Antanta, rezultatele acestei colaborări pentru 
recunoaşterea aspiraţiilor naţionale ale poporului român, necesi-
tatea intensificării propagandei culturale şi naţional-politice peste 
hotare pentru susţinerea unirii Transilvaniei cu România.
 În acelaşi scop de a informa opinia publică şi guvernul 
englez asupra aspiraţiilor româneşti, asupra situaţiei românilor 
asupriţi de Austro-Ungaria, G. Moroianu trimite prietenilor săi 
din Anglia, personalităţi politice favorabile intereselor noastre 
naţionale: lordului Edmond Fitzmaurice, lui Seton-Watson şi 
W. Steed, memorii amănunţite despre revendicările legitime ale 
României, despre drepturile poporului român, despre situaţia 
naţionalităţilor din Austro-Ungaria. Drept urmare, lordul Ed-
mond Fitzmaurice, personalitate de prestigiu în viaţa politică 
engleză, sprijină aspiraţiile poporului român, receptează cu 
atenţie memoriul trimis de G. Moroianu şi-i răspunde cu amabili-
tate, menţionând în scrisoare că este de acord cu conţinutul şi 
îşi însuşeşte legitimitatea revendicărilor naţionale ale românilor, 
intenţionând s-o susţină în cercurile politice engleze.

 G. Moroianu îl informează pe I.I.C. Brătianu şi se 
străduieşte să-l convingă că opinia publică engleză este favorabilă 
eliberării naţionale a popoarelor asuprite din Imperiul Austro-
Ungar. Primul ministru român reţine scrisoarea primită de la G. 
Moroianu ca document de stat17.
 Demersurile lui G. Moroianu pe lângă Wickham 
Steed , director al ziarului „Times”, l-au câştigat pe acesta pen-
tru susţinerea revendicărilor poporului român. Ziaristul englez a 
publicat articole în sprijinul eliberării naţionale a popoarelor din 
monarhia austro-ungară. Sprijinul consistent al lui W. Steed s-a 
resimţit şi în timpul tratativelor de pace de la Paris.
 Preocupat timp de aproape trei decenii de propaganda 
noastră în străinătate şi înţelegând imperativul intensificării aces-
teia în faza finală a războiului mondial, G. Moroianu militează 
în cursul anului 1917 pentru crearea unui subsecretariat de stat 
al propagandei în cadrul guvernului român, acesta urmând a 
desfăşura o susţinută propagandă politică, economică, culturală, 
turistică în favoarea intereselor poporului român.
 Necesitatea acestei propagande a constituit subiectul 
unei întruniri la Odesa, unde G. Moroianu era consul comercial 
al României, a peste 30 de intelectuali ardeleni refugiaţi aici. 
În urma întrunirii, G. Moroianu şi profesorul universitar buco-
vinean Ioan Nistor s-au deplasat la Iaşi, la primul ministru I.I.C. 
Brătianu, cerându-i să fie trimişi în Occident oameni de cultură 
şi ştiinţă, buni patrioţi, care în capitalele ţărilor Antantei, prin 
articole de presă, prin conferinţe, broşuri, manifeste, memorii, 
să atragă atenţia şi să angreneze cele mai înalte foruri de stat şi 
politice pentru realizarea idealului naţional-statal al românilor18. 
Demersurile către primul ministru n-au dat rezultate din cauza 
poziţiei unor conducători politici ai României, care n-au luat 
toate măsurile pentru desfăşurarea unei propagande adecvate în 
străinătate pentru unirea românilor.
 Cu toate acestea, G. Moroianu pleacă în Anglia şi 
funcţionează în Departamentul de propagandă, ca ataşat al Mi-
nisterului de Externe englez pentru problemele româneşti şi, în 
special, pentru problemele teritoriilor româneşti din Austro-Un-
garia19. În această calitate, şi mai ales în toamna anului 1918, ac-
tivitatea lui G. Moroianu are o valoare deosebită. Îşi reia vechile 
legături şi îşi stabileşte altele noi cu personalităţile influente ale 
puterilor Antantei, ale naţionalităţilor asuprite din Austro-Ungar-
ia, cu somităţi ale vieţii politice engleze, în interesul susţinerii 
cauzei româneşti, a imperativului unirii Transilvaniei cu Româ-
nia.
 Departamentul englez de propagandă, creat la sfârşitul 
anului 1917, desfăşoară o activitate intensă, uzând de serviciile 
a numeroşi colaboratori, ziarişti, oameni politici, alţi intelectu-
ali englezi sau reprezentând ţările aliate. G. Moroianu a lucrat 
alături de alţi reprezentanţi iluştri ai naţionalităţilor asuprite din 
monarhia dualistă – cehoslovacul E. Beneş, iugoslavul Trumbici 
sau englezii Seton-Watson, Leeger, coloneii Doslow şi Baker etc. 
Acţiunile acestora se finalizau în proclamaţii către trupele de pe 
front în limbile lor materne, inclusiv în limba română, proclamaţii 
prin care se aduceau la cunoştinţă consecinţele războiului, li se

12  M. Băltescu, „Rolul lui G. Moroianu în mişcarea internă şi internaţională pen-
tru Unire”, manuscris nr. 2495, fond G. Moroianu, Biblioteca Judeţeană Braşov, 
p. 16.
13  Vezi studiul amplu al lui M. Băltescu, din „Cumidava”, nr. 4, 1970.
14  Mircea Băltescu, „Figuri de elevi şi profesori ai liceului care au contribuit la 
Unirea Transilvaniei cu România”, în „Anuarul Liceului nr. 1 din Braşov pe al 
118-lea an şcolar 1967/1968”, Braşov, 1969, p. 121.
15  Victor Jinga, „Din publicistica economică şi literară a lui G. Moroianu (1870-
1945)”, în „Cumidava” nr. 4, 1970.
16 G. Moroianu, „Luptele de emancipare a românilor...”, p. 61.
17 Ibidem, p. 16-23.
18 G. Moroianu, „Luptele de emancipare a românilor…”, p. 74-78.
19 G. Moroianu, „Les luttes des roumains transylvains...”, op. cit., p. 192-201.
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cerea să nu mai lupte contra Antantei, se popularizau condiţiile de 
pace impuse de Antanta Puterilor Centrale, între care asigurarea 
libertăţii de autodeterminare pentru toate popoarele Austro-Unga-
riei şi de a se uni cu fraţii lor de sânge.
 G. Moroianu, în activitatea sa propagandistică 
desfăşurată, viza îndeosebi argumentarea drepturilor popoarelor 
la autodeterminare, libertate şi independenţă naţională, prezenta-
rea realistă şi relevantă a contribuţiei poporului român la cauza An-
tantei în timpul războiului mondial, argumentarea în plan politic, 
etnic, social şi cultural a aspiraţiilor de libertate şi unitate politico-
statală a tuturor românilor. El cere sprijinul personalităţilor de 
seamă ale puterilor Antantei, diplomaţilor, ziariştilor, cercurilor 
politice şi diplomatice pentru desăvârşirea statului naţional unitar 
român.
 Autorităţile engleze, impresionate de sacrificiile 
româneşti în război şi sensibilizate de obligaţia de a satisface 
revendicările poporului român, îi cer lui G. Moroianu, prin M. 
A. Leeper de la Foreign Office şi secretar al primului minis-
tru Lloyd George, „un memoriu asupra eforturilor României în 
marele război şi asupra felului în care noi românii, şi în particular 
românii transilvăneni, credem că trebuie să fie tratate minorităţile 
etnice în viitoarea Românie, în cazul – de care nimeni nu se mai 
îndoia în acel moment – al realizării României Mari după sfârşitul 
războiului”20.
 Diplomatul român l-a redactat într-un timp record şi, 
la 4 septembrie 1918, îl înainta Foreign Office-ului. Memoriul 
sau memorandul a fost considerat de către M.A. Leeper „ex-
trem de bine făcut” şi „excepţional de util” pentru autorităţile 
engleze, el conţinând „o serie de informaţii noi şi interesante”, 
prezentate admirabil, într-o „manieră sinceră şi cinstită”21. Un 
alt înalt funcţionar de stat englez din cadrul Ministerului englez 
al informaţiilor, R.B.C. Sheridan, căruia i-a parvenit o copie a 
memoriului, îl consideră excelent şi apreciază că „subiectul n-a 
mai fost tratat cum trebuie până în prezent şi prea multe detalii 
asupra eforturilor României n-au putut fi găsite cu uşurinţă”22.
 Credem că acest document este dintre primele, dacă nu 
chiar prima sinteză asupra participării României la Primul Război 
Mondial prezentată străinătăţii, nemijlocit autorităţilor de stat en-
gleze, bine receptată şi desigur foarte utilă propagandei cauzei 
româneşti în Occident.
 Documentul lui Moroianu prezintă succint imensul efort 
de război al poporului român, dimensiunile lui istorice şi impactul 
de valoare internaţională pe care el l-a avut asupra întregului curs 
al războiului mondial, pentru împlinirea aspiraţiilor politice şi 
naţionale ale românilor. Raţiunile deciziei României din august 
1916 de a se alătura activ, cu armele, Antantei au fost „urmarea 
naturală a originii ei, a trecutului ei istoric, a situaţiei sale etnice şi 
geografice. A fost chiar logica existenţei sale. România era centrul 
către care se îndreptau privirile milioanelor de români care lo-
cuiau în afara frontierelor ei. Toţi voiau ca România să facă gestul 
de atâta timp aşteptat de ei, gestul eliberării lor şi a unirii lor cu 
ea”23. Sunt menţionate apoi numeroasele presiuni politice, diplo-
matice şi militare exercitate de puterile beligerante pentru a deter-
mina intrarea noastră în acţiune, „insistenţele cu totul deosebite 
ale Rusiei care ne-a somat printr-un ultimatum, sau să ne decidem 
imediat, sau, dacă nu, să rupem relaţiile cu ea”24. 
 Memoriul apreciază că în ciuda înfrângerii noastre în 
campania din 1916, înfrângere cauzată de atitudinea ciudată a 
Rusiei, „intervenţia României şi marile ei sacrificii, au adus cel 
mai mare profit aliaţilor noştri, pentru că situaţia lor şi în special 
a francezilor şi englezilor care suportau atunci o teribilă presi-
une germană, a fost uşurată graţie numeroaselor divizii austro-
germane care au fost retrase de pe frontul de vest, pentru a fi 
dirijate contra românilor. Apoi, în al doilea rând, victoriile de la 

Verdun, de la Carso şi de la Monastir sunt în foarte mare parte 
consecinţa intrării în acţiune a României”25. Prezentând apoi re-
tragerea vremelnică în Moldova, documentul demonstrează argu-
mentat că ea a fost determinată, între altele, de nerespectarea de 
către aliaţi a angajamentelor militare faţă de România26. Evocând 
situaţia dramatică din Moldova, foametea, epidemia de tifos cu 
mii de victime, autorul elogiază ajutorul dat de misiunile sanitare 
engleze şi franceze, care au activat cu un devotament admirabil. 
„Mulţi dintre ei şi-au dat viaţa, făcându-şi datoria”27.
 Memoriul evaluează pierderile totale cauzate de război 
şi de maladiile care au bântuit la scara regatului român la circa 
700-800.000 de persoane. La scara întregului neam românesc 
pierderile „pot fi evaluate, fără exagerare, la un milion şi jumătate. 
Acesta ar fi sacrificiul dureros pentru unitatea sa naţională a unui 
popor de 14.000.000 de suflete”28.
 Acţiunea de refacere a armatei române şi reluarea 
acţiunilor ofensive victorioase în vara anului 1917 ocupă un 
loc important în sinteza lui Moroianu. „Marea victorie de la 
Mărăşeşti a dovedit aliaţilor noştri, precum şi inamicilor de ce 
este capabil neamul nostru, când e pus să lupte în condiţii egale şi 
la fel înzestrat” – se afirmă în memoriu. „Dar cel care a câştigat 
bătălia de la Mărăşeşti – apreciază G. Moroianu – a fost soldatul 
ţăran român... care a fost tot timpul conştient de ceea ce a făcut 
şi pentru ce a făcut. Acest ţăran a dat întotdeauna şi din toată 
inima tot ceea ce i s-a cerut şi chiar mai mult în muncă, răbdare, 
bunăvoinţă, îndurare şi sacrificiu”29.
 G. Moroianu consacră locul cuvenit şi contribuţiei 
românilor din provinciile aflate sub dominaţie austro-ungară 
la războiul de eliberare şi întregire naţională, subliniind că pe 
această bază, ei şi-au manifestat legitima lor dorinţă de a-şi ve-
dea înfăptuite aspiraţiile naţionale. Această participare a fost 
masivă, înglobând 40.000 de români din provinciile respective, 
din care aproape 25.000 care se aflau în România în momentul 
declanşării războiului au fost mobilizaţi şi au luptat în armata 
română. Mai târziu, legiunile de voluntari din Rusia, Italia etc., 
români din Transilvania, Banat sau Bucovina, s-au înrolat în ar-
mata română şi au luptat vitejeşte pe frontul din Moldova. Aceştia 
„au ţinut să declare solemn într-un Memorandum pe care l-au ad-
resat ambasadorilor şi miniştrilor puterilor Antantei la Petrograd, 
că ei au părăsit rândurile opresorilor lor austro-ungari pentru a 
merge să lupte alături de fraţii lor din România liberă în vederea 
eliberării lor de sub jugul străin”30. Ei şi-au exprimat „voinţa lor 
nestrămutată că toate provinciile româneşti din monarhia austro-
ungară, trebuie să fie după război, unite odată pentru totdeauna la 
patria lor mamă”.
 Modul de primire şi corespondenţa generată de memoriul 
lui G. Moroianu dovedesc valoarea documentului şi interesul cer-
curilor politice engleze faţă de contribuţia reală a poporului român 
la victoria asupra Puterilor Centrale, ca şi înţelegerea de către An-
glia a dezideratelor politico-naţionale ale românilor31. Prin acest 
memoriu, „de o temeinică documentare” şi care „răspundea la 
întrebările mari ale ceasului de atunci” pentru naţiunea română, 
G. Moroianu „aducea un serviciu important cauzei naţionale,

20  Ibidem, p. 201.
21  Ibidem, p. 202.
22  Ibidem, p. 203.
23 Ibidem, p. 242.
24  Ibidem, p. 243.
25  Idem.
26  Ştefan Pascu, C. Ghe. Marinescu, „Răsunetul internaţional al luptei românilor 
pentru unitate naţională”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 228.
27  G. Moroianu, „Les luttes des roumains transylvains…”, op. cit., p. 252.
28 Idem.
29  Ibidem, p. 257.
30 Ibidem, p. 259.
31  Ştefan Pascu, C. Gh. Marinescu, op. cit., p. 229.
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răspunzând solicitat unor întrebări puse în 
împrejurări cu totul excepţionale de un im-
portant guvern apusean”32 – apreciază Victor 
Jinga.
 În toamna anului 1918, alături de 
atâtea alte personalităţi române, Moroianu a 
colaborat la ziarul „La Roumanie”, a fost mem-
bru al Consiliului Naţional al Unităţii Române 
din Paris33 şi a continuat preocupările lui an-
terioare în serviciul propagandei româneşti în 
Occident.
 Meritele sale deosebite în politi-
ca naţională, în activitatea propagandistică 
în străinătate pentru idealul naţional românesc, îl consacră în 
conştiinţa epocii, iar Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918 îl alege secretar general al afacerilor ex-
terne în Consiliul Dirigent (iunie 1919 – aprilie 1920), iar statul 
român îl desemnează consilier tehnic al delegaţiei României pen-
tru Conferinţa de Pace (1919-1920), unde acţionează din plin 
pentru obţinerea recunoaşterii actului istoric al Unirii Transil-
vaniei cu România34. Ulterior, este ales deputat în Parlamentul 
României Mari, este trimis ca membru al Comisiei Coloniale şi al 
minorităţilor întrunite la Geneva în 1920, unde susţine necesitatea 

deplinei egalităţi în drepturi a minorităţilor din 
România.
 După 1920, cu aceeaşi dăruire şi pasi-
une cu care a luptat pentru Marea Unire a tu-
turor românilor, se preocupă de organizarea şi 
buna funcţionare a învăţământului economic 
superior din Cluj, ca profesor, apoi ca rector 
(1929-1936) şi fondator al revistei „Observa-
torul social-economic” (1931).
 În încheierea acestui modest portret 
putem fi pe deplin de acord cu Wickham Steed 
care aprecia în prefaţa la cea mai importantă 
lucrare istorică a marelui luptător braşovean 

că: „Activitatea pe care a desfăşurat-o d-l Moroianu în Franţa, în 
Belgia şi în Anglia pentru a-i face pe oamenii de stat şi publicul 
european să înţeleagă situaţia lamentabilă a compatrioţilor săi, a 
fost demnă de un apostol”35.

32  Victor Jinga, op. cit.
33 „Corespondenţa lui G. Moroianu (1891-1920)”, vol. I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1891, pp. 136-138, 173-174, 177-187, 232-275.
34 Mircea Băltescu, „Contribuţia lui George Moroianu la făurirea statului naţional 
unitar român”, op. cit., p. 243.
35 G. Moroianu, „Les luttes des roumains transylvains...”, op. cit., p. 8.

Mormântul lui G. Moroianu din cimitirul 
bisericii “Sf. Adormire” din Satulung
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upescu Gheorghe, locotenent reg. 18 inf. Arm. rom., ┼ 20 
iul. 1917, Mărăşeşti
Panţu Paul, sublocotenent Arm. Rom., ┼ 15 august 1916, 

Lupeni
Papuc Gheorghe, sublocotenent Arm. Rom. ┼ 1917, Mărăşeşti
Olteanu (Căşuţ) Ioan, soldat reg. 47 inf. Arm. rom., ┼ 6 august 1917, 
Mărăşeşti
Zorilă Dumitru, soldat reg. 47 inf. Arm. Rom, ┼ Mărăşeşti
Deleanu Oprea, soldat reg. 34 inf. Arm. rom., ┼ 27 iulie 1917, 
Mărăşeşti
Chivu Manole, sergent-grănicer Arm. rom., ┼ 1916, Tabla Buţii
Stroe Ioan, soldat reg. 79 inf. Arm. rom., ┼ 2 februarie 1917, Negreşti
Secăreanu Ioan, soldat reg. 47 inf. Arm. rom., ┼ 6 august 1917, 
Mărăşeşti
Longhin Ion, plutonier reg. 46 inf. Arm. Rom., ┼ 1916, Argeş
Băncilă Staicu, soldat reg. 63 inf. Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Băncilă Radu, soldat reg. 23 inf. Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Ciobanu Constantin, soldat reg. 7 Prahova Arm. Rom., ┼ 1917, 
Mărăşeşti
Ciobanu Vasile, soldat reg. 31 obuziere Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Beşchea G. Ioan, soldat reg. II Unguresc, ┼ 1917, Tirol
Munteanu Nicolae, soldat reg. 20 inf. Arm. Rom., ┼ 1917, Voineşti
Nistor Gheorghe, soldat reg. 74 inf. Arm. Rom., ┼ 1916, Dobrogea
Precup Gheorghe, soldat reg. 75 inf. Arm. Rom., ┼ 1916, Moldova
Zorilă Ion, soldat reg. 74 inf. Arm. Rom., ┼ 1917, Iaşi
Gologan N. Radu, soldat reg. II Unguresc, dispărut Galiţia
Jinga R. Nicolae, soldat reg. 39 inf. Arm. Rom., ┼ 1916, Inghezu, 
Dobrogea
Clinciu Radu, soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Hârleşti
Perşoiu Gheorghe, soldat Arm Ung., dispărut 1914, Galiţia
Drângă Dumitru, soldat reg. 63 inf. Ar. Rom., ┼ 1917, Moldova
Drângă Ioan, soldat Arm. Ung., ┼ 1915, Galiţia
Pascu Gheorghe, soldat reg. 46 inf. Arm. Rom., ┼ 1917
Râşnoveanu Ion, soldat reg. 7 Prahova Arm. Rom., ┼ 5 aprilie 1917, 
Moldova

Trâmbiţaşu L. Ioan, soldat reg. 32 inf. Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Ţiţei Anghel, soldat reg. 7 Prahova Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Bobeş C. Alexe, soldat Ar. Ung., ┼ 1917
Varga Ion, soldat reg. 40 inf. Arm. Rom., ┼ 21 septembrie 1916, 
Amzacea
Râşnoveanu Gheorghe, soldat reg. 7 Prahova Arm. Rom., ┼ 1917, 
Botoşani
Petru P. Ion, soldat reg. 74 inf. Arm. Rom., ┼ 1917, Ciurea Iaşi
Trâmbiţaşu L. Nicolae, soldat reg. 74. Inf. Arm rom., ┼ 1917, Piatra 
Neamţ
Băzărea Ion, soldat Arm. Ung., ┼ 15 iunie 1915, Galiţia
Bănulescu Ion, soldat Ar. Rom., dispărut 1916, Moldova
Bărbat Valeriu, sergent Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Oancea I. Ion, soldat Arm. Rom., dispărut 1916, Moldova
Munteanu Ion, soldat Arm. Rom., ┼ 1916, Brăila
Băncilă Ion, soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Ciobanu Ion, soldat Arm. Ung., ┼ Galiţia
Munteanu Alexe, soldat reg. Reg. 24 vânători Arm. Ung., 1 octombrie 
1914, Caşovia
Munteanu Ion, soldat reg. 24 inf. Arm. Ung., ┼ 1917, Tirol
Popea Nicolae, soldat reg. 63 inf. Arm. Rom., ┼ 7 febr. 1917, 
Drăguşeni Vaslui
Pascu Nicolae, soldat Arm. Rom., ┼ Oradea Mare
Moldoveanu Ilie, soldat Arm. Ung., ┼ 1915, Polonia rusească
Munteanu Ion, soldat Arm. Rom., ┼ martie 1917, Moldova
Bobeş I. Dumitru, soldat Arm. Ung., ┼ 1915, Italia
Deleanu Ion, soldat Arm. Ung., ┼ nov. 1914, Galiţia
Munteanu Radu, soldat Arm. Ung., ┼ 1914
Cârceag Vlad, soldat reg. 3 vânători Arm. Rom., ┼ 1917, Voineşti.
Nistor Alexandru, soldat Arm. Ung., ┼ 1917, Galiţia
Minea Costică, soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Bănulescu Nicolae, soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Mărăşeşti
Filip Manole, soldat reg. 7 Prahova Arm. Rom., ┼ 1917, Iaşi
Bântoiu Alexandru, soldat reg. 40 Călugăreni, ┼ 1917, Mărăşeşti
Antimir Constantin, soldat Arm. Ung., 28 octomvrie 1918, Tirol

L



• Plaiuri Sacelene

15

Pană D. Radu, soldat reg. 40 Călugăreni Arm. Rom., ┼ 1917 Ploeşti
Muscă Ioan, soldat Arm. Ung., ┼ 1916, Braşov
Neacşu Toma, soldat Ar. Ung., ┼ 1917 Scheia
Voinea Ioan, soldat Arm. Ung., ┼ 1914, Galiţia
Şerbănescu Gheorghe, soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Albeşti
Butu Manole, soldat reg. 8 Arm. Rom., ┼ 1916 Cerchezeni
Grecu I. Ioan, soldat reg. 2 Arm. Rom., ┼ 1916
Peneş Manea, sergent reg. 6 Mihai Viteazu Arm. Rom., ┼ sept. 1916, 
Porumbacu
Stoian R. Gheorghe, soldat reg. 63 inf. Arm. Rim., ┼ 1916, Drăguşeni
Muntean G. Petru, soldat Arm. Austro-Ungară, ┼ 1914 Galiţia
Barbu Ioan, soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Dorohoi
Barbu Vasile, soldat Arm. Austro-Ungară, ┼ 1917, Seghedini
Boghici Şt. Ghe., sergent reg. 6 Mihai Viteazu Arm. Rom., dispărut 

1917 Oituz
Fâstâcală Ghe., soldat reg. 2 inf. Arm. Ung., ┼ 1915 Praga
Bulgărea Ghe., marinar Arm. Rom., ┼ 1917
Median R. Gh., soldat Arm. Rom., ┼ 1917, Sascut
Coltofeanu I. Dumitru, soldat Arm. Ung., ┼ 1917, Baia
Mănciulea I., soldat Arm. Ung., dispărut 1915, Galiţia
Jinga Radu, soldat Arm. Ung., ┼ 1916, Galiţia
Stoica Victor, ┼ Tisa
Drângă Ion Iordache, ┼ Mărăşeşti
Tohăneanu Gheorghe, ┼ Mărăşeşti
Ghelase I. I, soldat reg. 11 Siret, ┼ Mărăşeşti
Pascu Gheorghe, soldat reg. 46 inf., ┼ 1917
Tiberiu Ioan, soldat reg. 47 inf,, ┼ 6 august 1917, Mărăşeşti

 Când ultimele unde ale sunetului de goarnă ce duceau pe 
valurile lor vestea răsboiului României, au ajuns până în creştetele 
munţilor singuratici, ale câmpiilor îndepărtate sau au străbătut cu 
însufleţie străzile oraşelor româneşti, într-un suprem elan v-aţi lăsat 
ocupaţiunile voastre, integrându-vă în spontaneitatea spiritului de 
luptă ce străbătea România. V-aţi lăsat unii turmele de oi, iar alţii a-
facerile negustoreşti şi, alături de ceice cu cartea subţioară trecuseră 
Carpaţii, aţi plecat să învingeţi, ştergând graniţa odioasă care îm-
piedeca formarea marelui neam românesc în întregimea fiinţei sale. 
Nu v-aţi uitat la cele ce ați lăsat în urmă. Averea voastră aţi oferit-o 
cu generozitate altora spre îngrijire, urmând glasul ţării cu ale cărei 
aspiraţiuni vă identificaserăţi în tocmai ca creştinii depe vremuri cu-
vântul mântuitorului: “de vreai să fii desăvârşit, vinde-ţi averile tale şi 
vino după mine.”
 De multă vreme graniţa hidoasă ce o formau Carpaţii vă 
răscolise întreaga fiinţă. Graniţa aceea care vă supsese toată rezerva 
averilor voastre, averi cu cari vă încumetaţi să prelungiţi fiinţa morală 
şi materială a Românilor dela poalele Carpaţilor seceleni, cu îndârjirea 
cu care ţi-o dă disperarea luptei de unul contra zece, graniţa aceea 
care oprima manifestarea sufletelor voastre de cum coboraţi din Pre-
deal în valea Timişului. În tristeţea cu care vă despărţiaţi de sufletul 
vioi şi liber al vieţii româneşti depe valea Prahovei, valea frumoasă 
a Timişului vă părea cernită, lumea plânsă, iar trenul în monotonia 
mişcărilor sale accentua pare că strigătele de ajutor venite surd şi pe 
neaşteptate din adâncul pământului. Toată fiinţa românească respecta 
de multă vreme aşteptarea solemnului moment când Carpaţii vor fi 
trecuţi prin foc şi sabie, înfrăţind cugetul românesc în toată întinderea 
manifestărilor sale.
 Cei de acasă plecaseră şi ei pe alte fronturi cu doi ani mai 
înainte. Soarta a făcut ca, cu toată voinţa voastră de regăsire, să rătăciţi 
trupeşte pe meleaguri cari vă făceau imposibilă revederea la un mo-
ment dat şi cu atât mai puţin vă permiteau unirea forţelor voastre fizice 
pentru acelaşi ideal. Ori unde v-aţi găsit însă, lupta sufletelor voastre a 
fost mereu înnobilată de aceeaşi lozincă unică ce forma idolul suprem 
al copilăriei voastre. Viaţa vi s-a risipit deci în lupte nemiloase în care 
adesea fiinţa de Român s-a ciocnit în tabere adverse sub împărăţii tot 
atât de duşmănoase vouă, dar din a ei ciocnire, prin puterea sufletească 
ce lega idealul şi nădejdiile, tot România Mare a răsărit.
 Sbuciumată v-a fost deci moartea pentruca cu atât mai 
mult să pecetluiască sbuciumul vieţii voastre. Din multe părţi de ţări 
plecarăţi şi în multe părţi de ţări se odihneşte ţărâna trupului vostru. 
Așa v-a fost moartea de crudă precum însăşi munca vieţii voastre v-a 
cerut să fiţi la fiecare pas. Prin voi şi prin moartea voastră s-a făcut 
difuziunea neamului românesc de pretutindeni. În Galiţia şi pe cres-
tele Alpilor, în stepele Ucrainei şi în văile Dobrogei, pe tărâmurile 

siberiene şi în câmpiile ţării, până chiar în ţinuturile macedonene, 
voi aţi dus cu voi sufletul unit al puterii de jertfă care oglindia acelaş 
ideal şi prin care s-a făcut România de astăzi, aţi purtat stindardul 
spiritualităţii noastre, răscolind cu tragedia morţii toată istoria neamu-
lui românesc de la formarea lui şi până în pragul zilelor noastre. Eroi 
săceleni, ori pe ce fronturi de luptă v-aţi găsit, moartea voastră a slujit 
idealului comun, ideal care anima fiinţa neamului românesc de zece 
secole.
 Şi cei ce veghiaţi de pază cu trupurile voastre la graniţele 
italiene, odihnindu-vă printre fraţii din Istria şi ceice aţi îndurat cal-
varul chinurilor siberiene, trecând ca o rază de lumină printre fraţii din 
Crâm şi dela gurile Donului, şi ceice v-aţi găsit moartea pe platourile 
macedonene, acei cari aţi populat Bucovina şi Galiţia cu crucile mor-
mintelor voastre şi acei cari v-aţi simţit sufletul bătând mai puternic
în zăngănitul de arme al luptelor româneşti sau cari aţi îndurat chi-
nurile exantematicului din Moldova glorioasă, toţi cari prin sbuciumul 
morţii voastre aţi părăsit bucuriile acestei vieţi pe tărâmurile depărtate 
din cele patru unghiuri ale lumii sau pe plaiurile acestei ţări, scrişi sau 
nu pe tablele de onoare ce se înalţă pe zidurile clădirilor răsărite depe 
urma jertfei voastre şi pentru preamărirea ei sau la răscrucile satelor 
în care nu v-aţi mai reîntors, aţi pus fiecare câte o părticică din pietrele 
de hotar ale acestui regat mare şi ne-aţi lăsat dovada - una mai mult 
în plus - că această ţară pe care o batjocuresc intruşii guvernând-o, 
s-a făcut prin colaborarea morţii voastre, prin ultimul horcăit al vieţii 
voastre flămânde, prin suprema încordare a sufletului vostru chinuit 
de ideal. Trupurile voastre cari se odihnesc de sbucium prin gropile 
unde moartea a găsit că munca voastră v-a întrecut puterile, că tribu-
tul vostru a fost plătit cu ceeace s-a desfăşurat până atunci, vor da un 
ultim imbold de viaţă acestei ţări când, închinându-se crucilor ce vă 
păzesc legea dincolo de graniţa nefiinţii, îi va aduce aminte că ea din 
năzuinţele voastre a răsărit.
  Eroi seceleni, pentru a nu ştiu câta oară până acum și în veci 
de acum înainte, vă aducem prinosul nostru de recunoştinţă. Eroi se-
celeni din toate generaţiile, vă proslăvim abnegaţiunea voastră. V-am 
văzut plecând în luptă cu aceeaş proaspătă şi tânără năzuinţă ce a 
însufleţit copilăria noastră, a tuturora, şi cu care viaţa s-a justificat în 
toate vremurile: trebuie să fim odată una cu cei de dincolo. Şi viaţa 
senină şi zglobie a unei tinereţi nevinovate vedea acest moment în 
moartea ultimului împărat austriac: când va muri Franţ Iosif, vine 
România. Câte generaţii nu s-au stins înainte ca această lozincă să 
se fi putut înfăptui, câte generaţii n-au plecat din viaţă cu credinţa că 
moartea împăratului contemporan austriac pe a cărui frunte se ţinea 
coroana cu pajura dualistă va fi semnalul de eliberare a neamului 
românesc! Câte generaţii nu vor fi aşteptat ziua luminată ca moartea 
împăratului austriac să dea semnalul de luptă, ziua luminată pe care

•     •     •
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voi aţi apucat-o şi aţi preamărit-o! Aţi dus deci în mormânt trupurile 
voastre, lăsându-ne nouă rezultatele năzuinţelor voastre, nouă cari, 
prin moartea voastră, am obţinut chiar mai mult decât ne aşteptam că 
ne va acorda momentul. Mulţumirile noastre! Ce semn de mulţumire 
ar putea răsplăti jertfa vieţii voastre?
 Manifestările noastre se reduc doar la aceste acte spontane 
de recunoştinţă. Anual vă proslăvim memoria voastră. Integrăm 
această proslăvire în obiceiul Săcelelui din care aţi plecat. Şi acum, 
din curţile bisericilor falnice s-au răspândit în noaptea de Vinerea 
patimilor strigătele cu lacrimi ale celor cari nu v-au uitat. Şi acum, 
ca şi întotdeauna, din curţile bisericilor seceleneşti, sub cerul înstelat, 
mamele voastre v-au plâns cu trupul chinuit de aşteptare, în lumina 
lumânării de ceară ce vă arăta cărarea spre locul veciniciei înflo-
rite. Din curţile bisericilor seceleneşti a răsunat şi în acest an ruga 
creştinească dusă pe aripi de vânt şi însoţită de dangătul metalic al 
clopotelor, împrăştiindu-se în maiestatea şi fiorul nopţii liniştite, până 
pe ţărmurile unde moartea v-a scutit de muncă: “încă ne rugăm pen-
tru odihna fraţilor, moşilor, părinţilor, a preasfinţiţilor arhierei...” Sunt 
modestele rugăciuni cu cari vă chemăm sufletele printre noi, modeste 
ca şi însăși legea noastră. În această supremă rugă şi chemate de
 imaginea Învierii, sufletele voastre au fost strânse iarăşi în jurul bisericilor

de pe deal pe care le zidiserăţi din sudoarea muncei voastre, au fâlfâit 
în jurul locaşurilor de şcoală unde vă adăpaserăţi la lumina alfabetului 
şi unde aţi luat primul sbor spre idealul jertfei de sine, pentru măreţia 
ideii ce aţi întruchipat-o şi, cu toţii, cei vii cari erau prezenţi şi cu cei 
morţi cari erau chemaţi şi proslăviţi, şi-au concentrat nădejdea în 
viaţa acestui neam, a cărui viaţă aţi pecetluit-o prin moartea voastră, 
dovedind că se preţueşte jertfa voastră şi vi se admiră suferinţa. 
 Eroi seceleni plecaţi pe calea mântuirii care v-a dus în raiul 
vostru fără de sfârşit, veghiaţi de acolo în totalitatea restului căzut 
până la împlinirea de opt sute de mii odată cu voi pentru fanatismul 
aceluiaşi ideal, ca destinul acestui neam să umble pe aceleaş cărări pe 
cari i-aţi îndreptat voi prin jertfa voastră. Noi, cei rămaşi, vom ţine 
veşnic trează făclia recunoştinţii, pentrucă, precum moartea voastră a 
înfăptuit idealul, aşa şi viaţa noastră să se identifice cu el, să-l păstreze 
şi amplifice mereu, atât cât acest neam din care faceţi parte va exista 
sub soare.

Ing. Gh. Brânduş

 N. R.: Materialele din rubrica RESTITUIRI au fost publicate în revis-
ta “Viaţa Săceleană”, anul II, 1931, Nr. 5-6, în numărul festiv închinat 
eroilor săceleni, 1916-1918.

„UN   SĂCELEAN PENTRU  M A R EA  U N I R E”
Preotul OCTAVIAN G. SIMTION de la Cernatu

(1881-1929)

ele relatate de noi mai jos, ce-i drept  succint, le-am 
aflat, în mare parte, de   la unul dintre bunii şi apropiaţii 
sentimental ai mei vecini, domnul Octavian O. SIM-

TION ( Nenea Vivi ), unicul fiu al preotului OCTAVIAN G. 
SIMTION. Vivi sau Viviloancă (aşa îl alintau apropiaţii  şi  soţia, 
doamna  Valerica)   a trăit între anii 1915-1994, având domiciliul 
pe actuala stradă a Bisericii Române nr. 24, din sectorul Cernatu, 
Municipiul Săcele, judeţul  Braşov.
 Preotul ortodox OCTAVIAN G. SIMTION  (1881-1929) 
se trăgea dintr-o veche şi  onorabilă  familie  de  
intelectuali  români  din  Transilvania  (zona  Sibi-
ului). În anul 1909 intră în preoţie, căsătorindu-
se cu Augusta (1882-1942), fiica  preotului  
Gheorghe  Urdea (1845-1911) de la  Cernat 
şi a preotesei  Eufrosina Urdea (1948-1910), 
descendentă a cunoscutei ”dinastii’’ săcelene 
a  preoţilor  ortodocşi din familia Verzea. În se-
rile lungi de toamnă  sau  de iarnă,  pentru  a 
ne  trece  mai  uşor timpul , depănam   împreună 
amintiri în  faţa  unui  păhărel  cu  oarece tărie 
’’de  casă.’’. Mai  ales domnul  Vivi  îmi relata 
întâmplări adevărate din viaţa familiei sale.Tânăr 
orfan, trăit prin diferite  internate şi stipendiat de 
diferiţi oameni de bine, făcuse până şi războiul 
’’sfant’’ al mareşalului  Ion  Antonescu, fiind  ttr-
ist (tânăr  cu  termen  redus) în batalionul co-
mandat de  generalul  Leonard Mociulschi. Pe-acolo  era  aşa  de  
cald, încât, pe alocuri, atât  combatanţii de  rând, cât  şi  generalul  
amintit, luptau ...’’în  slip’’. Şi,  câte  şi  mai  câte  drăcovenii nu  
mai  făceau  luptătorii  lui  I. A.  prin  satele  basarabene, fapte 
“de arme“ cu care  nu  ne  putem făli noi, românii, astăzi, ba...
dimpotrivă.
 Dar, mai mult, şi-atunci i se umezeau ochii  îmbătrâniţi  
prematur, nenea Vivi  se  mândrea cu  faptele cu adevărat patrio-
tice ale părintelui său care, în timpul  Primului  Război  Mondial, 
culegea  informaţii militare (era, deci, spion în toată  regula) din 
zona  Braşovului şi a Ţării Bârsei pe  care le transmitea apoi, în 

mare secret, Comandamentului militar al armatei din 
Vechiul Regat al României. Îmbrăcat în civil, bărbuţa trădându-i 
însă îndeletnicirea  religioasă şi civică, preotul SIMTION trecea  
graniţa  austro-ungară pe cărări tainice, ţinând cu  duioşie în  braţe 
o păpuşică învelită bine în  scutece albe... ”Da, unde  meri tu, 
măi popă, aşe cu  noaptea-n  cap... ?!’’  îl  întrebau  grănicerii 
unguri. Părintele  SIMTION nu se pierdea cu firea şi, punându-le 
la încercare ”vigilenţa’’, le răspundea  atunci într-o impecabilă  
limbă  maghiară ’’că-şi  duce  copilul  (adică, pe  nenea  Vivi?!) 

la o  femeie (doică) din satul Trăisteni, undeva în 
Prahova, ca să-l alăpteze aia pe ăsta micu, fiindcă 
preotesei mele  i-a secat izvorul laptelui şi...” Ăia, 
grănicerii, râdeau  de se prăpădeau  şi-l lăsau să 
treacă ”dincolo’’, nebănuind, o clipă măcar, ce  
documente valoroase se ascundeau sub nevino-
vatele scutece ale popii de la Cernatu.                                                                                                                                      
   În toamna  anului 1918, preotul  OCTAVIAN 
G. SIMTION  se află printre organizatorii de bază 
ai acţiunilor revoluţionare din cele Şapte  Sate  ale  
Săcelelor: Baciu, Turcheş , Cernatu, Satulung, 
Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni. Este ales mem-
bru al Sfatului Naţional  Român din Ţara  Bâr-
sei, comisar pentru zona Săcele şi preşedinte al 
Sfatului Naţional din comuna Cernatu. Săcelenii, 
preţuindu-i faptele, l-au desemnat, prin unic 
CREDINŢIONAL, să-i reprezinte la Marea Adu-

nare Naţională, de la Alba Iulia, din acel de neuitat 1 Decembrie 
1918. Statul român, recunoscător, i-a decernat Ordinul ‘’Steaua-
României’’ în grad de cavaler şi Medalia “Benemerenti”.  
 Preotul OCTAVIAN G. SIMTION era  un  om  culti-
vat. Vorbea curent  câteva limbi străine, cânta la pian şi avea  o  
bibliotecă  cu  cărţi  rare şi valoroase. Iubea din adâncul fiinţei sale 
cauza  unităţii tuturor  românilor, limba şi  tradiţiile neamului. Tot 
nenea Vivi, cu adâncă  tristeţe,  mi-a destăinuit  circumstanţele 
morţii  părintelui său (n.n.probabil otrăvit de  adversarii săi politi-
ci ?!) în floarea vârstei, la  numai  48  de ani. Eroul  post-mortem 
săcelean, preotul OCTAVIAN G. SIMTION a murit  în  condiţii

C
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 dubioase şi încă  neelucidate  până astăzi.
  El îşi  doarme  somnul de veci în  cimitirul  Bisericii cu 
hramul   ”Sf.  Nicolae’’, din Cernatu, unul dintre cele mai vechi 
lăcaşuri ortodoxe de cult din Săcele, construit pe la 1783-1785, fi-
ind  prima biserică  din  cărămidă  şi piatră  atunci când  românilor  
li s-a  permis  lucrul  acesta. Preotul  OCTAVIAN G. SIMTION  
rămâne  un  Erou  al  Altarului si al Neamului  Românesc  Reîn-

tregit pentru totdeauna  la 1 DECEMBRIE   1918  . 

Prof.  Liviu Dârjan
Bibliografie  :
- Ioan Vlad - ”CARTURARII   BRASOVENI PENTRU  MA-
REA  UNIRE”,  Editura Academiei  Aviaţiei   Antiaeriene  ”Henri  
Coandă’’,  Braşov, 1999,  pag.31

IN MEMORIAM

Membrii Asociaţiei “Izvorul” sunt alături de familia îndurerată de dispariţia celei care a fost Georgeta Pop (născută Median), repu-
tat medic dermatolog braşovean. Născută în Satulung, d-na Georgeta Pop a ţinut mereu legătura cu plaiurilr natale, iar, prin revista 
şi asociaţia noastră, cu trecutul reînviat al acestor minunate locuri. Dumezeu să o odihnească în pace!

REQVIEM PENTRU UN SUFLET.
PROFESOR UNIVERSITAR DR. GHEORGHE DRAGOŞ

vând în față frumoasa invitație cu ocazia comemorării 
a 120 ani de la nașterea Profesorului Gheorghe Dragoș, 
pe care o prezint mai jos, stăpânită de emoția, dar și 

de bucuria de a putea participa la eveniment, am învins parcă 
mai uşor oboseala unui drum lung, ajutată şi de armonia culo-
rilor toamnei care m-au încântat pe tot traseul lung de la Cluj la 
Satulung.
 A fost un moment unic, gândit și realizat cu suflet, în 
amintirea unui profund iubitor de țară, școală și familie.
 Cunoscător al istoriei neamului din care și-a tras obârșia, 
a luptat pentru înfăptuirea împlinirii celor mai frumoase idea-
luri naționale care au dăinuit și sperăm că vor mai dăinui peste 
veacuri.
         Calitățile Profesorului Gheor-
ghe Dragoș au fost relevate și cu alte 
împrejurări, dar în preajma aniversării 
Centenarului Marii Uniri și-au găsit 
locul potrivit, fiind un participant ac-
tiv la pregătirea marelui eveniment 
istoric, din dragoste pentru locul natal 
Satulung, Zona Săcele, Țara Bârsei 
și în egală măsură prețuire pentru oa-
meni și țară.
 Am asistat și de această dată 
la fereastra larg deschisă spre nemuri-
re.
 Dacă dreptul la nemurire se 
poate conserva cel mai bine în pagi-
nile unei cărţi, Profesorul Gheorghe 
Dragoș și-a evocat viața cu sensibilitate, luciditate și realism.
 Scrierile lui au fost și au rămas izvoare nesecate de 
bogată experiență didactico-economică, cuprinse în volume și 
articole, în revistele de prestigiu ale epocii, apreciate de colabo-
ratori.
 Sunt materiale care servesc și vor servi cu mare interes, 
curiozitate și mai ales dorința de a afla momente trăite de români.
 Din viața lui, din paginile scrise, precum și din amin-
tirile povestite pe care le-am păstrat în suflet fac parte: timpul 
înfăptuirilor, timpul împlinirilor, timpul afirmării, dar și un timp 
al suferințelor și al dezamăgirilor, trăit cu discreție și demnitate.
 Dacă îl cunoaștem ca pe un dascăl, patriot și prieten, în 
egală măsură a fost și un politician cu coloană vertebrală al Par-
tidului Național Țărănesc.
 A fost supus unor chinuri fizice și psihice, sufletești 

în închisorile comuniste (Aiud, Râmnicul Sărat etc) și apoi pe 
Bărăgan.
 Toată viața lui, cu căldura și profunzimea ochilor lui negri, 
cu vocea caldă, cu fața senină, cu răbdarea și tactul de care a dat 
dovadă în profesie și familie, cu modestie și ținută ireproșabilă, 
ne-a călăuzit mereu, iar noi am dorit să-i luminăm mormântul cu 
aceeași rază caldă izvorâtă mereu din sufletul lui.
 Materialele scrise de Profesorul Gheorghe Dragoș au fost 
inventariate și depuse, o parte chiar de el personal, la bibliotecile 
din Brașov, iar altele la Cluj.
 La baza prețioaselor scrieri pe care s-au întemeiat 
prezentările legate de viața și activitatea Profesorului Gheorghe 
Dragoș au stat: Caietul intitulat ”Autobiografie și date asupra 

activității și realizărilor științifice, 
culturale și social-economice”, pre-
cum și volumul ”Restituiri” și ultima 
ediție a lucrării ”Cu și despre Gheor-
ghe Dragoș”- incursiune în timp” 
- apărute la Cluj, la Editura „Riso-
print“.
 ”Venim din iubire, plecăm 
din iubire. Totul se sparge într-o 
lacrimă.... care se șterge.” Petre 
Țuțea
 Mulțumiri Cucernicului Pă-
rinte Șerban Raul Valer, mulțumiri 
de suflet, precum și tuturor celor care 
au participat activ la buna organizare 
și desfășurare a evenimentului din 30 

septembrie a.c., la Satulung.
 Dacă la Satu-Mare există un Colegiu Economic care 
îi poartă numele, o placă comemorativă și un bust amplasat în 
curtea Colegiului, precum şi tradiția de a fi premiați elevii cu 
cărțile sau extrase din cărțile care cuprind viața și activitatea 
dascălului, omului de știință, patriotului și politicianului Gheor-
ghe Dragoș, dacă la Satulung există o placă comemorativă pe 
casa în care s-a născut, a trăit și a decedat, o stradă care-i poartă 
numele și mormântul luminat de flacăra dreptății, înconjurat de 
florile recunoștinței, mă întreb: de ce oare la acest moment aniver-
sar nu i s-a conferit post-mortem titlu de ”Cetățean de onoare al 
Săcelelor”. Acest titlu l-a meritat cu prisosință așa cum sunt și alte 
personalități care îl merită. Chiar dacă autoritățile cu multiplele 
lor probleme au neglijat, mai au timp, timp scurt la dispoziție pen-
tru a întreprinde acest demers.

A
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 Având în vedere contextul istoric în care ne aflăm, 
în foarte multe localități din țară s-a conferit acest titlu.
 Fiind crescuți în puterea credinței, aniversările și 
comemorările au avut loc tot timpul.
       Fotografiile alăturate,
la mormântul Profesorului 
(Nenea Ghiță): nepoții Dr. 
Mircea Voicu cu soția, Dr. 
Romulus Popa, care nu mai 
sunt în viață, dar i-au luminat 
și înveselit mormântul cu flo-
rile recunoștinței, alături de 
mine Prof. Dr. Clara-Liliana 
Dragoș care mai pot să mă 
rog și la mormântul din Satu-
lung, a fost și sunt un omagiu 
bine meritat.

       Fotografia recentă de 
la această ultimă aniver-
sare, alături de respec-
tatul și iubitul părinte 
Șerban Raul Valer, la 
mormânt aduce aceeași 
încărcătură emoțională 
și preţuire.

Cluj- 29 X 2018                                                
 Profesor Dr. Clara-Liliana Dragoș,  
nepoata Prof. Ghe. Dragoş

DRAGOSTEA ŞI RESPECTUL FAŢĂ DE ÎNAINTAŞI SE POT DOVEDI ŞI AŞA

eseori, în paginile revistei noastre am găzduit materiale 
prin care am încercat să aducem în atenţia concitadini-
lor noştri iniţiativele unor vrednici săceleni care s-au 

străduit să conserve şi să transmită astfel mai departe elemente 
ale tezaurului material rămas moştenire de la înaintaşii noştri, mo-
canii săceleni.
 Pe stada Oituz din Satulung, printre case recent constru-
ite sau mai vechi şi modernizate conform unor idei şi gusturi “mo-
derne”, stă pitită, parcă aşteptând să fie descoperită şi admirată, 
la adevărata ei valoare de patrimoniu arhitectural săcelean, o 
casă mai mică, tipică pentru aceste locuri în perioada de înflorire 
a mocanilor săceleni. Ferestrele cu obloane din lemn, pridvorul 
adiacent laturii lungi a casei, cu accesul spre tinda acesteia, rea-
lizat integral din lemn, cu elemente decorative sub formă de grătar 
imediat sub streaşină şi balustradă cu frumoase panouri lucrate în 
scândură traforată sunt elemente distinctive care adaugă un plus 
de valoare şi de frumuseţe acestei case vechi mocăneşti, adevărat 
monument al arhitecturii noastre locale.
 Accesul în curte se face printr-o frumoasă poartă 
mocănească, admirabil conservată şi întreţinută, cu cei doi stâlpi
ai porţii mici datând din 1920. Aceştia sunt legaţi în partea 
superioară cu o traversă de rigidizare, deasupra căreia desco-
peri “păsărarul”, acoperit cu şindrilă de brad, frumos lucrată şi 
fasonată, dar şi inimitabilul ciocan din metal, care ţinea loc de 
sonerie.  Poarta mare, la rândul ei foarte bine reprodusă, după 
modelul original, conţine toate elementele specifice, cu tăbliile de 
care ne aducem aminte de pe vremea când asemenea porţi erau 
numeroase pe străzile săcelene şi cu aceeaşi frumoasă şindrilă.
Cum îl cunoşteam pe proprietarul 
acestui ansamblu de arhitectură veche, 
reînviată pe strada Oituz, domnul Vio-
rel Tocitu, m-am gândit că ar fi intere-
sant pentru cititorii nostalgici şi iubitori 
de valori materiale mocăneşti să aflu de 
la dânsul câteva secrete aflate în spatele 
frumoasei porţi.
 Iată-ne, aşadar, într-o minunată 
dimineaţă de duminică, luminată de ce-
rul senin al acestei toamne blânde şi 
prietenoase, alături de domnul Viorel 
Tocitu şi de doamna dânsului, în co-
chetul chioşc din lemn din curtea casei 

de pe strada Oituz, din Satulung. Mai întâi sunt curios să aflu câte 
ceva despre trecutul casei şi, cu amabilitate, gazdele ne dezvăluie 
că această frumoasă casă din lemn a aparţinut familiei Tocitu încă 
de la început. Aici au locuit bunicii, Gheorghe şi Elena Tocitu, 
împreună cu copiii lor: Ion Tocitu, cunoscutul şi iubitul profe-
sor de educaţie fizică, “părintele” a generaţii de schiori săceleni 
renumiţi, creatorul unei adevărate şcoli de schi, handbal, volei, 
atletism pentru elevii săceleni din multe generaţii succesive, apoi 
sora lui, Victoriţa, decedată, din păcate, la o vârstă fragedă, o altă 
soră, Maria, şi, de asemenea, domnişoara Victoria Tocitu, har-
nica şi priceputa educatoare, iubită şi respectată pentru talentul 
şi dăruirea cu care a educat multe serii de copii preşcolari din 
Satulung. 
 Până la urmă, în casă a rămas domnişoara educatoare. A 
iubit casa şi a întreţinut-o cum a putut mai bine şi, spre sfârşitul 
vieţii, a lăsat-o în grijă nepotului său Viorel, cu rugămintea fermă 
să păstreze neschimbate pridvorul din lemn şi poarta mocănească. 
Acestuia nu i-a fost greu să preia şi să ducă mai departe moştenirea 
de suflet pe care o primise, mai ales că şi crescuse în casă şi se 
ataşase mult de ea.
 E drept că în tot ceea ce a urmat a găsit un sprijin concret 
şi deschis în soţia sa, care l-a încurajat de la început în demersul 
de a conserva şi de a pune în valoare casa moştenită. Mai întâi, 
au amenajat clădirea din curte, pe care au transformat-o într-o 
minigarsonieră, păstrând cu sfinţenie aspectul şi ornamentele ex-
terioare, geamurile şi uşa de la intrare, elemente care-i dau un 
fermecător aer de autenticitate şi frumuseţe.
 Apoi, la îndemnul soţiei, care parcă s-a angrenat cu 

mai mult elan în conservarea casei, 
au trecut la treabă. În exterior, casa 
este neschimbată, aceeaşi faţadă ca în 
1903, anul când a fost construită, în 
interior compartimentarea este aceeaşi, 
specifică, cu trei camere, cu lada de 
zestre, cu icoana cea veche a casei, cu 
patul original, cu o mulţime de obiecte 
vechi, dar deosebit de valoroase prin 
autenticitate. Totul stă mărturie unei 
istorii de peste 100 de ani, istoria unei 
familii de mocani săceleni, asemenea 
atâtor alte familii. Până şi intrarea beci-
ului a rămas cea de la început şi astfel
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rugămintea domnişoarei Victoria a fost 
îndeplinită prin strădania şi dragostea 
nepoţilor săi.
 Tot doamna Tocitu a fost cea 
care a supravegheat şi a impulsionat 
reconstituirea porţii mocăneşti aseme-
nea celei care fusese ridicată în 1920. 
Totul a început în anul 2000, când s-a 
refăcut poarta şi foile acesteia, stâl-
pii rămânând cei originali, apoi, anul 
acesta, poarta a fost refăcută com-
plet, s-a întărit centura, stâlpii au fost 
consolidaţi, porţile, cea pietonală şi 
cea mare, “păsărarul”, şi el din 1920, 
au fost recondiţionate, s-a comandat 
şindrilă din brad, tăiată drept, ca cea originală. A fost un efort 
considerabil, mai ales că au dorit să păstreze toate elementele de 
originalitate, dar au avut şi puţin noroc pentru că au găsit o echipă 
de muncitori tineri, pasionaţi de trecut şi de renaşterea acestuia. 

Adi şi Marius Marin, Marius Vitel, ti-
neri săceleni până în 30 de ani, au lucrat 
cu drag pentru refacerea porţii, au avut 
idei noi şi eficiente, iar astăzi munca 
lor , care a încununat eforturile propri-
etarilor, încântă privirea trecătoriloe pe 
stada Oituz.
  Sunt mulţi cei care îşi iubesc, 
într-un fel sau altul, locul natal, sunt 
mulţi săcelenii care vorbesc cu drag des-
pre obiceiurile şi tradiţiile înaintaşilor, 
dar sunt puţini cei care fac eforturi con-
crete pentru păstrarea acestora, pentru 
valorificarea şi transmiterea lor mai 
departe către generaţiile tinere. Familia 

domnului Viorel Tocitu face parte din această a doua categorie şi 
pentru aceasta merită toată admiraţia şi stima noastră.

Horia Bârsan

SATUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC PE CONTRAATAC
sau Cronica romanţată a creşterii şi descreşterii echipei de fotbal “Izvorul” Săcele

ntr-un fotbal interbelic dominat de cluburile 
marilor industrii şi ale elitelor culturale şi 
militare, Isvorul Satulung a încercat în anii 

1930, pentru prima oară în istoria fotbalului nostru, 
să destabilizeze sistemul şi să ducă satul tradiţional 
românesc în marele fotbal.
 Satulung este în prezent un cartier al muni-
cipiului Săcele (jud. Braşov) şi, la nivel istoric, unul 
dintre legendarele „Şapte Sate” alături de Baciu, 
Turcheş, Cernatu, Purcăreni, Tărlungeni şi Zizin. În 
acest cartier a fost înfiinţat în 1922, după toate datele, 
primul club de fotbal românesc din mediul rural, 
Asociaţia Cultural-Sportivă Isvorul Satulung.
 Asociaţia înfiinţată de membrii „Casei de 
Citire” (un fel de club de lectură), aflată în imediata 
vecinătate a Bisericii Sf. Adormire, a avut o activitate 
relativ redusă în primul deceniu de existenţă. S-a axat 
mai mult pe formarea unui nucleu de membri cotizanţi care să 
asigure materialul sportiv şi pe achizţionarea unui teren pe care 
să-şi poată desfăşura activitatea.
 Străduinţele doctorului Nicolae Popeea, preşedintele 
asociaţiei Isvorul, au fost încununate de succes pe 26 mai 1924, 
când echipa primeşte un teren aflat în Grădina Domnească, pe 
locul actualei Policlinici Electroprecizia. Terenul denivelat şi 
plin de vegetaţie a necesitat nişte 
punere la punct, dar în scurt timp, 
„prin munca asiduuă a mul-
tor săceleni, jucătorii Isvorului 
au avut la dispoziţie un gazon 
bun, de dimensiuni regulamen-
tare, împrejmuit, dotat cu porţi 
şi o construţie de lemn ce servea 
ca vestiare.” (revista Plaiuri 
Săcelene, trimestrul II – 2003, 
Dan Zamfir).
 Chiar şi aşa, Isvorul 
Satulung duce o existenţă exclu-
siv amicală până în 1932, când, 
în sfârşit, echipa se înscrie în 
Campionatul Districtual Braşov. 

Săcelenii n-au reuşit să obţină vreo victorie la debut, 
fiind mai mult carne de tun pentru rutinatele team-
uri braşovene. Olympia, spre exemplu, a secat Isvorul 
printr-o dublă victorie, 8-0 şi 4-0.
 Gigi Deleanu, cronicarul echipei în acei ani, ne 
oferă o explicaţie a parcursului horror în numărul din 
aprilie-mai 1934 al revistei „Plaiuri Săcelene”:

“Isvorul traversa atunci o perioadă de criză de 
organizaţie şi de autoritate. Jucătorii din acel timp 
nu erau pătrunşi de dragostea de echipă pentru care 
doi-trei inşi neglijând interesele lor, făceau sforţări 
peste puteri, pentru promovarea sportului săcelean.”

 SUSURUL ISVORULUI / 1933-1934
 Seceta a continuat şi în prima jumătate a sezonu-
lui următor, Isvorul având parte de o toamnă tristă 
după seria contra braşovenilor de la IAR, ACFR, 

Olympia, Gloria şi Victoria.
 Însă, în primăvară, Isvorul „a rupt ghiaţa insucceselor de 
până acum” (revista Plaiuri Săcelene, nr. 4-5, aprilie-mai 1934). 
Ion Ţuţuianu, Matei Roşculeţ şi Andrei Moarcăs – „interceptând 
o lovitură frumoasă a lui Nelu Bujilă” (idem), au fost marca-
torii golurilor primei victorii săcelene în Campionatul District-
ual Braşov, când echipa lor a învins pe 1 aprilie, în deplasare 

pe stadionul „Olympia”, Victoria 
Braşov cu 3-2.
 De Paşti, pe 8 aprilie 1934, 
„isvoranii” au fost aproape de a 
reuşi şi prima victorie pe teren 
propriu. Însă, chiar dacă „de la 
început Isvorul se impune mar-
când de două ori” (idem), aceştia 
vor fi egalaţi de Muncitorii (RGM 
Braşov/BMTE în maghiară) în fi-
nalul meciului. De notat că „de la 
Isvorul a lipsit portarul Florea, 
fiind lovit în matchul cu Victo-
ria” (idem). A rămas însă dubla 
marcată de Marius Butu, probabil 
prima din istoria echipei, în faţa

Î

Dr. Nicolae Popeea, primul 
preşedinte din istoria 

Isvorului

Biserica Sf. Adormire din Satulung – Săcele, şi Casa de Citire în dreapta 
imaginii. Fotografia a fost realizată din Grădina Domnească, probabil cu 

câţiva ani înainte de amenajarea terenului de fotbal.
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unui public relativ numeros şi, cel mai important, optimismul lui 
Gigi Deleanu: „Actuala formă a Isvorului, ne face să sperăm 
că se va clasa bine în campionatului categoriei I a Districtului 
Braşov”.
 Din păcate pentru microbiştii săceleni, pentru care fot-
balul încă reprezenta o mare curiozitate, Isvorul a mai obţinut 
doar trei rezultate pozitive în acel campionat, un 2-2 contra 
Olympiei, echipa saşilor, un 3-2 contra Ivriei, echipa evreilor, şi 
un 1-1 contra Gloriei în ultima etapă, în iunie. În afara insucce-
selor la limită în faţa echipelor maghiare Suburbiu şi Muncito-
rii, celelalte înfrângeri au fost la scor: 0-4 cu Astra, IAR, ACFR 
şi Ivria, şi un 1-7 cu aceeaşi înfricoşătoare Astra, echipa filialei 
Braşov a Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română şi Cul-
tura Poporului Român.
 Din acelaşi număr pe iunie al revistei, aflăm şi că pauza 
de vară a adus schimbări majore în conducerea administrativă a 
clubului, doctorul Eremia Bodeanu fiind ales pe 14 iulie 1934 
„ca preşedinte al secţiei sportive Isvorul în locul d-lui Victor 
Tudoran, demisionat”. Victor Tudoran demisionase din această 
funcţie încă din 3 mai 1934, rămânând în continuare membru al 
asociaţiei. Acesta era totodată redactorul şi sufletul revistei care 
face posibilă această compilaţie despre istoria primei echipe ru-
rale de fotbal din România.
 În plan sportiv, pauza de vară a însemnat şi o serie de 
meciuri amicale în vederea bunei pregătiri pentru viitoarea ediţie 
de campionat. La Azuga, săcelenii au fost eliminaţi din Cupa Fa-
bricei de Sticlă de Astra Braşov cu 3-1 (1-1 la pauză), apoi au 
pierdut la Buşteni în faţa localnicilor cu 2-5.
 Reveniţi pe teren propriu, „isvoranii” nimicesc nou-
înfiinţata Sparta Braşov cu 5-0, apoi înving cu 4-2 la Bod echipa 
„Fabricei de Zahăr”. „De remarcat rezultatul frumos ce l-a făcut 
la Bod învingând o echipă care pe teren propriu nu a cedat 
niciodată” (revista Plaiuri Săcelene, nr. 9-10, septembrie-octom-
brie 1934)

 AH-AH-APĂ DE ISVOR, HAI SĂCELE DĂ UN 
GOL / 1934-1935
 Primele două meciuri ale Isvorului în noul sezon au în-
semnat tot atâtea motive de entuziasm, echipa ieşind neînvinsă 
din confruntările cu Victoria (3-2) şi Muncitorii (1-1). Primul XI 
al săceleneilor a fost compus în ambele partide de aceiaşi jucători: 
Moga, Fugaciu, Rusu, Schiau, Bodeanu, Bujilă, Butu, Cosma, 
Roşculeţ, Moarcăs şi Munteanu.
 Toamna a continuat cu un mix de rezultate bune şi 
câteva înfrângeri la limită. Victoriei 3-0 cu Ivria i-au urmat două 
înfrângeri la rând, 1-2 cu Suburbiu şi 2-3 cu Gloria, săcelenii 
ajungând din nou pe culmile optimismului în urma victoriei cu 
1-0 în faţa Spartei şi a egalului, 1-1, cu Olympia. Astra Braşov 
le-a readus aminte de locul lor în ordinea fotbalului local, în-
vingându-i cu 2-1 în penultima etapă a turului. Meciul cu IAR a 
fost amânat din cauza condiţiilor meteo pentru primăvară.
 Cu trei victorii, două egaluri şi trei înfrângeri, Isvorul 
stătea bine înaintea confruntării cu „aviatorii”. „Meritul revine 
în întregime celor cari au pus umărul să ridice la greutăţile 
multe şi necunoscute ivite în calea Isvorului” (revista Plaiuri 
Săcelene, nr. 11, noiembrie 1934)
 Startul sezonului de primăvară n-a fost cel mai reuşit, 
săcelenii suferind două înfrângeri consecutive. Mai întâi în faţa 
IAR-ului cu 1-3, apoi în etapa a 10-a, prima din retur, „când Is-
vorul suprins în negligé a fost învins pe teren propriu cu severul 
scor de 4:0” de Suburbiu.
 Peste doar o săptămâna, Isvorul Satulung avea să obţină 
cel mai prestigios succes din istoria sa, când a revenit în Braşov 
pe terenul IAR pentru meciul contra Olympia, fosta rivală a 

Braşoviei şi Colţei din anii 1920. Iată cronica scrisă de Gigi De-
leanu în superbă integralitate:

“La fluerul arbitrului, Isvorul a prezentat următoarea formaţie: 
Moga, Papuc, Bratosin, Bujilă, Schiau, Dr. Bodeanu, Munte-
anu, Moarcăs II, Moarcăs I, Roşculeţ, Butu. Matchul a fost 
viu disputat din primul şi până în ultimul moment. Exceptând 
primul sfert de oră când Olimpia a presat insistent poarta Is-
vorului dând de lucru portarului Moga, Săcelenii au dominat 
continuu furnizând un joc superior. Până la pauză, cu toate fa-
zele frumoase ale jocului, nu se poate marca nici de o parte şi 
jocul rămâne egal.
În repriza II-a Saşii sunt făcuţi „press-papier” şi Titi Munteanu 
nu întârzie să-şi plaseze golul lui care a devenit obişnuinţă.
Moarcăs Andrei urmărind mingea şi scăpând printre patru ad-
versari, duce mingea până în plasă pecetluind scorul 2:0 pentru 
Isvorul.
Întreg unsprezecele a jucat bine. Într’un mod de neexplicat 
Marius Butu a ratat multe ocazii. A surprins jocul lui Andrei 
Moarcăs, jocul liniei de halfi care a excelat şi totodată remarcăm 
forma fundaşului Papuc şi a portarului Moga.

Revista Plaiuri Săcelene, nr. 4-5, aprilie-mai 1935

 Victoria Braşov a fost următoarea pe lista triumfurilor 
săcelene (1-0), egalul 0-0 cu Muncitorii însemnând pentru băieţii 
din Satulung prima serie de trei meciuri consecutive fără înfrân-
gere şi fără gol primit din istoria echipei lor. Dar ghici ce? Seria 
de trei s-a transformat într-o istorică serie de cinci după ce Isvorul 
a remizat cu Astra şi a învins Locomotiva (noul nume al Spartei) 
cu 1-0. Ivria a stopat elanul săcelenilor printr-un sec 3-0, pentru 
ca IAR să calce şi mai apăsat peste mitul defensivei săcelene, pro-
vocându-le cea mai drastică înfrângere a sezonului, 6-0. Isvorul a 
reuşit totuşi să lase o ultimă impresie frumoasă, învingând Gloria 
cu 2-1 şi adjudecându-şi astfel locul 5. (revista Plaiuri Săcelene, 
nr. 7, iulie 1935)
 În timpul verii, Isvorul a dat lovitura pe piaţa transferuir-
lor, aducându-i de la divizionara secundă ACFR Braşov pe Nelu 
Cristoloveanu, Gheorghe Ţuţuianu şi Ion Ţuţuianu (cel din urmă 
revenit la echipă) pentru a-şi întări linia de atac. Efectele s-au 
văzut imediat, iar în primele trei meciuri amicale din pre-sezon 
Isvorul a marcat 13 goluri în cele trei victorii pe linie: 4-3 cu 
Muncitorii, 5-1 cu Fabrica de Zahăr Bod chiar pe terenul acestora, 
şi 4-2 cu Victoria.
 Tot mai stăpâni pe ei înşişi şi dornici să zburde, săcelenii 
au continuat seria amicalelor. Astra Braşov a resimţit în egalul 2-2 
cum Isvorul uniformiza tot mai mult raportul de forţe, iar Munci-
torii au fost învinşi pentru a doua oară în decursul verii, 3-2. Între 
aceste două meciuri s-au intercalat deplasarea la Predeal, unde 
Isvorul a remizat 1-1 în compania Clubului Sportiv, şi duelul cu 
divizionara B Braşovia – primul meci din istoria Isvorului contra 
unei echipe care activa în primele două divizii ale României.

“Stăruim asupra rezultatului obţinut de Isvorul în întâlnirea cu 
puternica echipă divizionară Braşovia, când a cedat – după un 
joc frumos – cu scorul de 2:4. Formaţia Isvorului a fost: Moga, 
Fugaciu, Papuc, Ţuţuianu I, Schiau, Bujilă, Butu, Ţuţuianu II, 
Cristoloveanu, Moarcăs I, Munteanu. Pentru Isvorul au marcat 
Papuc din 11 metri şi Butu după extremă.”

revista Plaiuri Săcelene, nr. 8-9, august-septembrie 1935

 Tic-tac, tic-tac, sosise timpul pentru Isvorul Satulung să 
facă următorul pas.

 ISVORUL MINUNILOR /  TUR 1935-1936
 Faptul că primele patru meciuri au fost programate pe 
terenul din Satulung a permis Isvorului să-şi facă „în actualul 
sezon de futbol, o intrare mai mult decât triumfală, dovedind
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dorinţa statornică de a ajunge în fruntea clasamentului district-
ului Braşov” (idem).
 Cronicarul nu folosea cuvinte mari doar de drag. În pri-
ma etapă „Isvorul a dispus cu strălucitul scor de 8:0 de vechea 
grupare braşoveană Victoria, care a trebuit să-şi plece fanionul 
în faţa elanului echipei care a înscris cea mai frumoasă victorie 
în istoria fotbalului săcelean” (idem). Gloria Braşov a scăpat 
etapa următoare doar cu 3-0, însă era clar că bătaia e ruptă din 
Grădina Domnească.
 Cristoloveanu, adus în vară, era golgeterul echipei cu 
patru goaluri marcate în aceste două meciuri, fiind urmat de 
Moarcăs I şi Ţuţuianu II (Gheorghe) cu trei goluri, şi de Butu cu 
unul.
 Mierea curgea necontenit din peniţa cronicarului:

“După încercări nenumărate, înfrângeri şi mici biruinţi Is-
vorul şi-a găsit forma ideală, în care grupul de înaintaşi for-
mat din Cristoloveanu, Ţuţuianu II, Moarcăs I, este o tripletă 
pătrunzătoare şi iute. Dacă mai adăugăm şi mijlocaşii ca: 
Schiau, Bujilă şi Ţuţuianu I, ne putem da seama de valoarea 
nouei formaţii. Poarta păzită de Moga încadrat de Fugaciu şi 
Papuc este o rezistenţă serioasă. Mai adăugând şi un Muntea-
nu în zi bună, alături de harnicul Moarcăs II, găsim o echipă 
omogenă, tehnică şi gata de luptă.”

 Şi echipa a continuat să confirme, încheind turul cu 
punctaj maxim, 14 puncte (în acea vreme se acordau două puncte 
la victorie), fiind pentru prima dată în istoria Campionatului Dis-
trictual Braşov când o echipă din afara municipiului se „înco-
rona” campioană de toamnă. Pentru suporterii săceleni echipa lor 
purta coroana fără nici un fel de ghilimele, fiind „o răsplată şi un 
rezultat la care s’a ajuns după o muncă grea socotind lipsurile 
şi piedecile care au stat în calea acestei vechi echipe româneşti” 
(revista Plaiuri Săcelene, nr. 10-11-12, octombrie-noiembrie-de-
cembrie 1935).
 Gigi Deleanu nu ne-a răsfăţat în acest număr al reviste 
(nici în următoarele) şi cu celelalte scoruri din tur, însă ne-a lăsat 
câte un mic portret al jucătorilor „care s’au relevat”:

“Moga: Dacă acest talentat portar s’ar identifica mai mult cu 
aspiraţiile grupării româneşti din Săcele – prin intermediul 
căreia s’a lansat, – nu numai că ar contribui la succesele ei, 
dar ar profita şi personal, devenind o vedetă a futbolului curat 
românesc. Se plasează bine, prinde frumos, dar e puţin fricos.
Victor Fugaciu (Puri): Joacă elegant şi serveşte mingea la om. 
În ultimele matchuri s’a prezentat extrem de obosit.
Petre Schiau: Unde cade mingea acolo-l găseşti ! Technică, 
joc de cap, suflu inepuizabil, joacă uneori nervos.
Dr. Bodianu joacă tot aşa de bine ca şi în anii când putea să se 
ocupe mai mult de echipa Isvorul.
Nelu Bujilă joacă atletic, bate admirabil pedepsele de la 20 
de metri.
Ţuţuianu I., are un joc dârz şi plin de nerv.
Ţuţuianu G., cu driblingul de care uneori prea abuzează, 
puterea de pătrundere şi şuturile bombe a realizat cele mai 
multe goluri.
Cristolovean, conduce bine înaintarea, posedă şut puternic şi 
neprevăzut.
Moarcăs Genică, joacă atât în apărare cât şi la înaintare cu 
o tragere de inimă demnă de admirat. E prea timid în faţa 
porţii.”

 Gheorghe Ţuţuianu, vedeta şi golgeterul Isvorului în 
acel campionat, şi-a păstrat „puterea de pătrundere şi şuturile 
bombe” şi în cursul celui de-al Doilea Război Mondial.
 Acesta a servit ca pilot pe avionul IAR 80 din Grupul 
8 Vânătoare (Escadrila 60) în campania pentru eliberarea Ba-
sarabiei (1941) şi în Grupul 6 Vânătoare (Escadrila 59) contra 

bombardierelor americane în vara anului 1944. Palmaresul său 
cuprinde cinci avioane sovietice doborâte în 1941 şi două P-38 
„Lightning” americane pe 10 iunie 1944, zi în care a şi fost rănit 
în luptă.
 După ce a supravieţuit tackling-urilor din Campionatul 
Districtual şi bătăliilor aeriene din al Doilea Război Mondial, s-a 
căsătorit în 1951 cu Margareta.

 PRIMĂVARA MARILOR SPERANŢE / RETUR 
1935-1936
 Faptul că Isvorul urma să joace în retur şase din cele şapte 
meciuri pe teren străin n-a minimizat deloc efervescenţa supor-
terilor săceleni. Victoria cu 6-0 contra Gloriei în meciul amical din 
8 martie 1936 a avut harul de a-i face pe toţi şi mai încrezători în 
„ţinta finală: campionatul districtual.” (revista Plaiuri Săcelene, 
nr. 3-4, martie-aprilie 1936)
 Nici că se putea adversar mai greu pentru săceleni la re-
luarea campionatul decât „formidabila Astra” (idem). După ce 
fusese învinsă în tur, „şi de data aceasta Astra, cu toate achiziţiile 
făcute a trebuit să-şi plece fanionul în faţa însufleţitei echipe a 
Săcelelor” (idem). Isvorul s-a impus cu 2-1 (1-1 la pauză), stabil-
ind astfel recordul clubului pentru victorii consecutive în meciuri 
oficiale – 8.
 Peste zece zile Isvorul s-a deplasat în Braşov pentru 
meciul cu echipa Suburbiu, ocupanta locului secund. Remiza 1-1 
a întrerupt drumul săcelenilor spre noi recorduri, însă aceștia s-au 
consolat cu păstrarea poziției de lider. După acest meci cronica-
rul se arăta extrem de mirat de „faptul că suporterii Astrei, în 
majoritatea lor intelectuali, au susținut și aplaudat formația – 
oarecum mongolică – a echipei cu care nu de mult au terminat 
matchul printr’o ciomăgeală românească. Să se fi făcut sângele 
apă? se prea poate!” (idem). Gigi Deleanu a învăţat the hard way 
că în fotbal apartenenţa la culorile echipei primează în faţa etniei.
 Jucând cu patru rezerve în primul XI contra Fabricii de 
Zahăr Bod, în deplasare, Isvorul îşi pierde din debit şi cedează 
cu 0-2 în ultimul meci al lunii martie, dar îşi menţine poziţia de 
lider, „deoarce şi Suburbiu a binevoit să mănânce bătaie cedând 
Muncitorilor cu 1:4” (idem). Deşi era pentru prima dată după un 
an când săcelenii resimţeau două meciuri la rând fără victorie, 
cronicarul a încercat să-i pună în gardă pe conducătorii echipei, 
cerându-le „cât mai multă atenţie, pentru a putea duce la succes 
formaţia săceleană, care s’a dovedit a fi aptă pentru a figura în 
rândul echipelor serioase” (idem).
 Din păcate pentru fotbalul din acest colţ de lume, „gru-
parea Isvorul a făcut o figură detestabilă” (Plaiuri Săcelene, 
nr. 6-7, iunie-iulie 1936) în ultimele patru meciuri de campio-
nat, pierzând întâietatea în favoarea Muncitorilor, cealaltă echipă 
„mongoloidă” a Braşovului. Într-atât de mare a fost dezamăgirea 
în rândul săcelenilor încât rezultatele şi cauzele păstrate pentru 
numerele viitoare n-au mai fost publicate vreodată.

 ISVORUL UITAT
 Dezamăgirea provocată de ratarea promovării în nou-
înfiinţata Divizie C părea să se disipeze odată cu „figura 
onorabilă” (revista Plaiuri Săcelene, nr. 8-9, august-septembrie 
1937) făcută în primele meciuri din toamna lui 1936. Săcelenii 
îşi iau revanşa în faţa echipei din Suburbiu cu 3-0, apoi, deşi 
remizează pe teren propriu cu Ivria (1-1), reuşesc două victorii 
la rând, în deplasare la Fabrica de Zahăr cu 2-1 şi un 4-2 acasă 
cu Locomotiva. Ca un déjà vu, filmul se rupe brusc. Nu ştim încă 
scorul final al meciului care a urmat contra Astrei braşovene, dar 
cert este că s-au petrecut nişte lucruri extreme din moment ce la 
final „conducerea grupării Isvorul a suspendat pe doi ani pe 
portarul Moga” (Plaiuri Săcelene, nr. 10, octombrie 1936).
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ăcelenii au sărbătorit împlinirea a 100 de ani de la Marea 
Unire din 1918 prin o serie de manifestări culturale şi sporti-
ve organizate de instituţiile şi asociaţiile din oraş.

 Astfel, Primăria Municipiului Săcele i-a invitat pe săceleni 
să sărbătorească împreună Ziua Naţională şi să participe la ceremonia 
dedicată Centenarului Unirii de la 1918, care s-a desfăşurat în Piaţa 
Libertăţii şi care a constat în depuneri de coroane la statuia eroilor 
săceleni căzuţi în Marele Război de Reîntregire, o ceremonie religioasă, 
urmată de alocuţiuni şi parada militară. De la ora 17:00 a zilei de 1 
Decembrie, organizatorii au pregătit o retragere cu torţe a militarilor 
de la UM Ghimbav, apoi, în faţa Primăriei, s-a desfăşurat festivitatea 
de aprindere a luminilor în bradul împodobit pentru Crăciun. Tot aici 
a fost punctul de pornire a Caravanei Sărbătorilor de Iarnă, care a ple-
cat cu daruri pentru copii în cele trei mari cartiere de blocuri ale muni-
cipiului: Electroprecizia, Ştefan cel Mare şi Movilei. Aici au fost, de 
asemenea, aprinse luminile în brazii de Crăciun special ridicaţi pentru 
copiii din aceste zone. Seara, locul de desfăşurare a manifestărilor s-a 
mutat în faţa Sălii de Sport din Cernatu, unde a fost inaugurat patinoarul 
pregătit şi în acest an de Municipalitate pentru iubitorii acestui sport. 
Cei prezenţi au fost frumos surprinşi de concertul susţinut de îndrăgitul 
interpret Tavi Colen - Talisman, concert deschis de apreciata prestaţie a 
interpreţilor săceleni Corina Cojocaru şi Pall Szillard. Întreaga manifes-
tare culturală pregătită de Municipalitate în cinstea Centenarului Marii 
Uniri de la 1918 s-a încheiat cu un foarte frumos foc de artificii.

 În preajma zilei de 1 Decembrie, Centrul Multicultural şi 
Educaţional din Săcele a găzduit o interesantă expoziţie numită “Mărturii 
despre Gheorghe Dragoş”, în cadrul căreia organizatorii, Liceul Teoretic 
“George Moroianu” şi Muzeul de Istorie Braşov, au pregătit săcelenilor 
reîntâlnirea cu una dintre personalităţile cele mai importante născute 
pe aceste meleaguri. Profesorul Gheorghe Dragoş a participat efectiv 
la evenimentele istorice ale toamnei anului 1918, implicându-se cu tot
elanul său tineresc în organizarea gărzilor naţionale române din cele 
Şapte sate săcelene de atunci, al căror comandant a şi fost. Domnul prof. 
Ionuţ Tănase, de la liceul “George Moroianu” şi muzeul braşovean 
merită toate felicitările pentru munca depusă în organizarea acestei 
expoziţii care a scos în evidenţă personalitatea şi contribuţia domnului 
profesor Dragoş la pregătirea Marii Uniri şi pe meleagurile noastre.
 Asociaţia “Mocani săceleni” a organizat în întreaga săptămână 
care a premers Zilei Naţionale o suită de evenimente care au angre-
nat pe săcelenii participanţi în manifestări culturale şi sportive atrac-
tive: campionatul de fotbal în sală pentru elevi din clasele V - XII, un 
concurs cu tematica “Centenarul Unirii - 1918-2018”, simpozionul in-
terdisciplinar “Transilvania şi Unirea cea Mare”, totul încheindu-se cu 
deplasarea la Alba-Iulia, capitala de suflet a tuturor românilor, a unui 
grup de mocani săceleni, cu scopul de a înmâna autorităţilor mesajul 
comunităţii săcelene cu prilejul Centenarului Marii Uniri.

Redacţia “Plaiuri Săcelene” 

EVENIMENTE ORGANIZATE LA SĂCELE ÎN CINSTEA
CENTENARULUI MARII UNIRI

S

 În paralel cu pedeapsa aplicată portarului Moga, revista 
Plaiuri Săcelene suspendă şi ea spaţiul alocat Isvorului Satulung în 
paginile sale, anul 1937 trecând fără vreo referire la activitatea echi-
pei. Abia în primăvară anului 1938, la rubrica „Cronica Măruntă” 
semnată de Ion Păltănea mai apare următoarea colecţie de rezultate 
săcelene reuşite în seria întâi din Campionatul Districtual, care îl 
făcea pe cronicar să opineze că „nu ar fi exclus ca gruparea Isvorul 
să ia campionatul districtual” (Plaiuri Săcelene, nr. 5, mai 1938). 
 Turul campiontului 1938-1939 a readus aminte de sezoanele 
de debut, echipa reuşind doar un egal după cinci meciuri disputate! 
„Ar putea conducătorii Isvorului să ne lămurească căror cauze 
se datorează rezultatele acestea dezastruoase? Noi deocamdată ne 
abţinem dela orice comentariu” (Plaiuri Săcelene, nr. 9, octombrie 
1938). 
 Ion Păltănea s-a abţinut de la orice comentariu pentru tot-
deauna. Sau poate că nu i-a fost aprobat pentru tipărire. Nu ştiu, dar 

cert este că acela a fost ultimul număr în care s-a mai scris despre 
Isvorul Satulung în revista Plaiuri Săcelene.

 ISVORUL NESECAT
 Băieţii care în weekend jucau fotbal în Grădina Domnească 
sau pe marile arene sportive ale Braşovuluui de la IAR sau Olympia 
proveneau din familii ilustre şi cu rădăcini adânci în Săcele. Erau băieţi 
care cochetau şi cu alte sporturi pe lângă fotbal, în special atletism şi 
ski, care-şi exersau cuvintele şi ideile în gazetărie sau beletristică, sau 
care în pauzele de iarnă puteau fi văzuţi pe scenele teatrelor săcelene 
amatoare. Peste ani, după cum am arătat ceva mai sus, unii dintre ei au 
mers să apere şi culorilor ţării în război.
 Echipa de fotbal în sine nu s-a mai apropiat vreodată de par-
fumul îmbietor al „fotbalului serios” pe care l-a simţit în 1936.

Răzvan Dobrică, Braşov

ACADEMIA “FESTIVALUL INTERNAŢIONAL MUZICA KRONSTADT 2018”, 
ROMÂNIA 100

arele eveniment al Centenarului Marii Uniri a fost cinstit la 
Braşov şi prin a V-a ediţie a “Festivalului Internaţional Muzica 
Kronstadt 2018”. Fondatorul festivalului este un tânăr săcelean, 

Ludovic-Armin Cora, oboist cunoscut în ţară şi în străinătate pentru acti-
vitatea sa concertistică.
 Festivalul, desfăşurat în perioada 2-9 august, a avut ca ţel pro-
movarea tinerilor muzicieni români pe plan naţional şi internaţional, dar şi 
realizarea unor concerte care să atragă publicul braşovean.
 În cuvântul de deschidere, fondatorul acestui important eveni-
ment a spus: “Niciodată nu este prea mult când ne raportăm la ţara noastră, 
la idealurile şi năzuinţele ei... Cât de gospodari şi de cinstiţi suntem, pe atât 
se vor bucura urmaşii noştri de România Mare şi Unită.”
 Zilele festivalului au dovedit că “gospodarii” izbutesc. Prestaţia 
interpreţilor, de la cei cu experienţă la elevii liceelor de muzică, a fost 
dovada măiestriei şi a dorinţei de a o dobândi. 

 Nicolas Simion şi Sorin Zlat, maeştri ai jazzului, au concertat 
în peisajul încântător de la Poalele Tâmpei; la Biserica-Neagră, maestrul 
Horia Andeescu a dirijat ansamblul de suflători “Muzica Kronstadt”, 
Ludovic Cora a oferit un concert acompaniat la orgă.
 Perioada de studiu a elevilor din liceele de muzică (suflători) s-a 
încheiat cu un concert care a pus în valoare o orchestră formată prin pro-
iectul unic “non-profit” al festivalului.
 Mottoul “Festivalului Muzica Kronstadt”, “Unul pentru toţi, toţi 
pentru unul, prin muzică”, a trezit forţe nebănuite. Premiile au fost simbo-
lice, dar a contat mai ales bucuria de a fi printre primii.
 “Vă aşteptăm la concertele noastre!” a declarat fondatorul festi-
valului, cu convingerea că muzica este un simbol al preţuirii şi al înfrăţirii.

Prof. Elena Bulat
P.S.: Ludovic Armin Cora este fiul familiei Nicolae şi Ibolya Cora. Tatăl mi-a fost coleg de 
liceu, mama mi-a devenit prietenă. 
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.IV 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 Cora Nicolae
64 Corfariu Iunian Onoriu
65 Cornea Ioan
66 Cosma Maria Teodosia
67 Costache Ionuț
68 Cozma Corneliu
69 Crăcană Petru
70 Crăciun Gentiana
71 Crăciunescu Dana
72 Cristache Ionuț
73 Damian Alexandru
74 Dan Liviu
75 Daneş Dumitru
76 Diaconescu Adrian
77 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 Adrian
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 Munteanu Dan
140 Munteanu Gheorghe
141 Munteanu Gheorghe 
142 Munteanu Gigi
143 Munteanu Livia
144 Munteanu Vasile
145 Mureșan Dan
146 Nagy Gabor
147 Nechifor Septimiu
148 Necula Dan
149 Necula Stelian
150 Nicolaescu Marinel
151 Nițescu Ciprian
152 Niţescu Romulus
153 Obancea Dan Nicolae
154 Ognean Dorel
155 Oncioiu Maria
156 Oprin Gabriel
157 Paltanea Radu
158 Panzariu Stefan
159 Pascu Lucian
160 Pelin Matei Alina
161 Penciu Aurel
162 Peter Sara
163 Petrea Ştefan
164 Petrică Ioan Alexandru
165 Piscoci Romică
166 Poenaru Lautenţiu
167 Poenaru Ovidiu
168 Poenaru Roxana
169 Pop Georgeta
170 Pop Olga
171 Popa Florin
172 Popa Ștefan
173 Popa Virgil
174 Primăvăruş Elena
175 Purcăroiu Nicolae
176 Pușcaș Emil
177 Radu Gheorghe
178 Răuță Valentin
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 Şerban Raul
203 Ştefănescu Constantin
204 Tagarici Laurenţiu
205 Taraş Ioan
206 Taraş Mircea
207 Taraş Lucia
208 Taraş Răzvan
209 Taraş Emil
210 Tataru Emilia
211 Tănase Ionuț
212 Teacă Dorin
213 Teleanu Mihail
214 Teşileanu Costin
215 Teșileanu Ghia Eugenia
216 Ticu Gheorghe
217 Tiru Cristina
218 Tiru Cristina
219 Tudose Alina
220 Tuian Radu
221 Țăruș Nicolae Remus
222 Țeposu Iulia
223 Ursu Maria
224 Ursuţ Gabriel
225 Vlad E. Adriana
226 Vlad Adriana
227 Voicescu Nicoleta
228 Voinea Dumitru
229 Voinea Emilian
230 Voineag Ioan
231 Vrabie Cristina
232 Vrabie Ioan
233 Vrabie Decebal
234 Zaharia (Șeitan) Cristina
235 Zamfir Bogdan
236 Zamfir Dan
237 Zangor Lucian
238 Zangor Traian
239 Zavarache Constantin
240 Zbarcea Maria
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Sărbători de Iarnă  fericite alături de cei dragi şi un An Nou 2019 
plin de realizări şi împliniri, vă doresc conducerea Asociaţiei

“Izvorul” Săcele şi Redacţia revistei “Plaiuri Săcelene”. La mulţi ani!

 Săcelenii şi toţi cei care sunt, cu inima şi simţirea, alături de ei sunt invitaţi cu drag să participe la tradiţionalul 
Bal al Plăcintelor Mocăneşti, care se va desfăşura în data de 2 martie 2019, la restaurantul Viena, din Braşov.
 Oaspeţii noştri dragi sunt asteptaţi să-şi anunţe prezenţa la această frumoasă întâlnire de suflet a tuturor 
săcelenilor, sunând la unul dintre numerele de telefon: 0723328758 (domnul Ioan Eftimie), 0728959332 (doamna Mimi 
Zbarcea), 0730756998 (Ştefan Moraru).


