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MITUL SAȘILOR LA BRAŞOV ŞI-N ŢARA BÂRSEI.
DIMENSIUNEA NOSTALGICĂ A TRECUTULUI

- I -
Prof. univ. dr. Ioan Vlad

„Braşovul este înainte de orice un oraş româ-
nesc”. Este afirmaţia răspicată a lui Octav Şuluţiu în 
prefaţa monografiei sale „Braşov”, idee pe care doar 

a schiţat-o, dar şi-a „axat întreaga carte” pe ea. Şi-a argumentat 
fugitiv afirmaţia, dar crede că ea „poate fi reluată şi tratată cu 
lux de argumentare ştiinţifică”. Şi spune Şuluţiu: „cu tot aspectul 
aparent străin, Braşovul este înainte de toate un oraş românesc, 
prin rosturile lui şi prin trecutul lui, cel mai important oraş româ-
nesc din trecut şi de astăzi” (1937)1. Din acest „aparent străin” s-a 
întreţinut mentalitatea folclorică privind caracterul lui „săsesc”, 
ca şi al altor oraşe transilvane.
 Oare ne putem pune întrebarea, la Centenarul Marii 
Unirii, cum este Braşovul? Săsesc sau românesc? Adică în 1918 
Braşovul a devenit realmente şi complet românesc sau numai 
parţial – politic şi administrativ? Şi a continuat să fie săsesc pa-
trimonial, cultural, urbanistic etc.? În ce proporţii? Este săsesc 
şi fără saşi? Sau saşii sunt doar plecaţi în vacanţă şi au rămas 
acasă doar servitorii şi vecinii? Dacă a fost săsesc până în 1918, 
s-a românizat în România Mare? A devenit românesc în cei o 
sută de ani de când este în România? Mai poate fi discutabilă şi 
disputabilă apartenenţa lui, mai poate fi „revendicat” şi „retroce-
dat” în aceste vremuri de „retrocedări” năucitoare?
 Sunt întrebări deloc naive, ba chiar grave. Generaţia lui 
Şuluţiu era convinsă că „Românismul din Braşov trebuie îngrijit 
şi ferit de copleşitorul străinism care i se aruncă în spinare zi de 
zi”. Acest românism, spunea Şuluţiu, „trebuie să fie odată total, 
definitiv, atotstăpânitor”, pentru că străbunii ne-au poruncit ‚,să 
ne întărim pe aceste locuri odată pentru totdeauna, să desăvârşim 
ceea ce ei au început”2.
 Urmând îndemnul lui Şuluţiu am să risc o tentativă 
de „argumentare ştiinţifică” a atributului de „românesc” al 
Braşovului, atât la 1918, cât şi la 1937, cât şi la centenarul intrării 
lui în România Mare. Am prezentat cu alt prilej pe larg edificarea, 
timp de secole, a Braşovului ca oraş european, pe filieră germană, 
şi am relevat contribuţia saşilor, munca lor, creativitatea, aportul 
prin ei al ideilor şi influenţelor europene şi germane, mai ales, 
dăruirea şi trăinicia creaţiei săseşti; meritele lor sunt incontesta-
bile. Departe de mine şi de noi românii gândul de a nega, neglija 
sau uita meritul în ceea ce au făcut bine, trainic şi valoros până în 
zilele noastre.
 Dar să vedem şi reversul monedei, să spunem adevărul 
întreg, aşa cum ei nu l-au spus şi nu-l spun, îl vâră sub preş pre-
meditat şi vinovat. Românii au fost şi ei aici, prezenţi în tot acest 
proces istoric, ba chiar cu secole înainte, în număr mare, cu mult 
mai mare decât al saşilor şi n-au stat cu mâinile în sân, au muncit 
alături de saşi la început, apoi saşii au devenit încetul cu încetul 
stăpâni pe locurile, pe satele româneşti, pe Ţara Bârsei, pe plaiuri 
şi păduri, pe forţa de muncă a românului, pe libertatea lui din ce în 
ce mai puţină, pe rodul câmpului, al negoţului, al meşteşugurilor, 
pe administraţia locală şi a districtului, pe tot ce mişcă şi produce 
şi aduce bani. Saşii se îmbogăţesc, prosperă, sunt tot mai pute-
rnici, aproape stat în stat. Românii stagnează, ba chiar decad, sunt 
mai săraci, deşi muncesc mai mult, nu mai sunt proprii lor stăpâni, 
nu sunt chiar iobagi ca pe moşiile nemeșeşti, dar nici departe. 
Saşii îi vor iobagi şi adesea şi reuşesc să-i facă. Toată munca şi 
câştigul românului curge în punga sasului, în visteria Magistratu-
lui şi de aici în proiectele de bunăstare, de progres social, cultural, 
artistic, edilitar, patrimonial ale saşilor.
 Saşii plăteau impozite foarte mici sau deloc. Atât doar 
pentru a acoperi modesta sumă datorată regelui maghiar. Şi o 

modestă dijmă bisericească plătită pre-
otului din parohie, nu ierarhiei catolice a 
Transilvaniei. În schimb, toate cheltuielile 
comunelor săseşti şi ale Cetăţii Braşovului 
se acopereau din impozitele directe şi din exploatarea satelor 
româneşti şi maghiare ajunse sub stăpânire săsească. Cu o rigoare 
nemţească se stabileau şi se colectau impozitele ordinare directe, 
taxele, vămile etc. Mult lăudata administraţie săsească, „ideală şi 
democratică” în Cetate şi în comunele săseşti, era draconică în 
comunităţile româneşti, în stoarcerea tuturor surselor de venituri. 
Şi la fel de riguroasă era, asta-i lăudabil, în folosirea judicioasă 
a fiecărui bănuţ „pentru instituţiile săseşti şi pentru promovarea 
culturii şi economiei săseşti”, inclusiv a dijmelor şi amenzilor 
plătite de români şi unguri.3 În această politică investiţională, 
în virtutea autonomiei lor regionale, saşii nu erau tulburaţi de 
autorităţile transilvane sau regale, nu dădeau seamă nimănui de 
încasări şi cheltuieli.
 Ne este greu documentar, dar nu imposibil, să stabilim 
cât din aceste investiţii pentru saşi, pentru instituţiile, cultura, 
economia, şcoala, confortul etc. ale saşilor, de-a lungul istoriei, 
este muncă românească, este ban românesc, trudă şi sudoare 
românească, mândrie şi suferinţă, răbdare şi umilinţă, nădejde 
înfrântă şi revoltă stinsă ale românilor. Procentul, cifra este mult 
peste jumătatea măsurii.
 La această cotă de contribuţie românească la patrimo-
niul, cultura şi civilizaţia saşilor să mai adăugăm cota rezultată 
din comerţul săsesc atât de prosper cu produsele lor şi nu numai 
pe piaţa românească a Principatelor, cât şi pe piaţa românească a 
Transilvaniei. Un comerţ prosper şi foarte profitabil saşilor, ba-
zat nu pe principii de concurenţă liberă, ci pe monopol asigurat 
prin privilegii regale şi voievodale, ceea ce favorizează spolierea 
românilor din întreg spaţiul românesc de către patriciatul săsesc. 
Şi să mai adăugăm că toate aceste resurse şi venituri dobândite de 
saşi şi puse la temelia bunăstării şi prosperităţii lor, sunt resursele 
pământului românesc, încăput pe mâinile regalităţii maghia-
re şi arendat saşilor în dauna stăpânilor legitimi, deposedaţi şi 
iobagizaţi pentru multe secole.
 În concluzie, Braşovul medieval, Cetatea săsească, 
este creaţia saşilor, cu munca, hărnicia şi priceperea săsească, 
promotori ai ideilor occidentale, dar şi cu multă muncă şi bani 
româneşti, storşi cu forţa, nedrept şi adesea ilegal, inclusiv de pe 
o piaţă românească vastă, dominată şi exploatată prin privilegii şi 
monopol comercial.
 Acesta este un prim argument important şi ponderos (cu 
mare greutate – n. I.V.) al faptului că Braşovul este românesc. 
Poate ar fi şi suficient, dar mai sunt multe altele.
 Argumentele lui Şuluţiu pentru Braşovul românesc sunt 
şi ele convingătoare. Deşi a fost guvernat de străini, de saşi şi mai 
apoi de unguri, destinul Braşovului „s-a desemnat de la început 
românesc”. Şi asta pentru că nu doar numărul locuitorilor şi na-
tura etnică a conducerii „dau caracterul unui oraş, ci sensul spre 
care gravitează istoria sa”. Şi istoria Braşovului, ca şi economia 
sa, atât prin sursa de materii prime, cât şi prin piaţa de desfacere, 
l-au „îndreptat totdeauna spre Ţara Românească”. Şi nicidecum 
spre centrele politice sau economice habsburgice sau austro-un-
gare. Gravitaţia Braşovului spre Bucureşti, Dunăre şi Mare l-au

1.

1 Oct. Şuluţiu, „Brașov”, Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, 
București, 1937, p. 8.
2 Ibidem, p. 224.
3 Ion Podea, „Monografia județului Brașov”, Brașov, 1938, p. 96.
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îndepărtat până la o reală independenţă de Cluj, Budapesta sau 
Viena4.
 Tot acestei orientări se datorează şi faptul că la Braşov, 
şi acesta e un alt argument, s-au iniţiat şi petrecut „atâtea eve-
nimente capitale pentru istoria unui neam vecin”, cel românesc. 
Şi aceste evenimente sunt: la Braşov „s-a născut limba literară 
românească,” prin primele tipărituri realizate aici de către Core-
si; aici s-a derulat o răsunătoare rezistenţă a ortodoxiei la agresi-
unea catolicismului şi a protestantismului; aici s-a născut presa 
românească; de aici a pornit „strigătul de trezire” al românilor 
prin Andrei Mureşanu; de aici au pornit cu multă învăţătură 
„mari bărbaţi şi intelectuali, oameni ai bisericii, scriitorii şi oa-
meni de stat”etc.5.
 Braşovul a fost în tot Evul Mediu şi Epoca Modernă, 
a doua capitală a Principatelor, reşedinţa episodică a multor 
domni şi boieri, cât şi locul de refugiu sau de siguranţă după 
mazilire.
 Un alt argument al lui Şuluţiu este „dreptul de legiti-
mitate asupra pământului braşovean”, creat de eroii de la Bar-
tolomeu din 1916. Braşovul este românesc „mai tare... prin 
sângele de care a fost stropit pentru apărarea lui, prin sângele 
acelora care se odihnesc la Bartolomeu”, ostaşii care, prin jertfa 
lor, „au creat ultima indestructibilă legătură a Braşovului cu 
România, înainte de definitiva lui stăpânire”.6

 Dacă străinii, saşii şi ungurii, au fost majoritari în 
Braşov şi mai ales în cartierul central, Cetatea, în celelalte 
cartiere românii erau majoritari şi acele cartiere erau vizibil 
româneşti. Unul dintre ele, Şcheiul, avea şi forţa şi ambiţia de a 
deveni oraş românesc de sine stătător. 
 După 1918, Braşovul românesc se dezvoltă exploziv ca 
întindere şi populaţie, ca forţă economică, financiară, edilitară, 
culturală etc., pe când Braşovul săsesc stagnează pentru un 
timp, ca apoi să decadă tot mai mult.
 În aceeaşi logică istorică se cuvine să definim şi carac-
terul Ţării Bârsei, cât este românească şi cât a fost înstrăinată. 
În epoca dacică şi daco-romană a fost a strămoşilor noştri şi 
apoi românească până la 1211, deci peste 1.000 de ani, în ciu-
da tuturor furtunilor migratoare. După venirea saşilor a fost 
politic şi administrativ săsească, iar demografic şi economic 
românească, până la 1867, când a devenit ungurească, săsească 
şi românească. Preponderent românească pe plan economic şi 
demografic, chiar dacă puterea politică şi administraţia şi-au 
împărţit-o saşii şi ungurii. Din 1918 este doar românească şi 
pentru o sută de ani, în care românizarea a ajuns foarte departe. 
Deci, la scara istoriei scorul este net favorabil românilor. Nici în 
cele şapte secole de administraţie străină în Ţara Bârsei, acest 
ţinut nu a încetat niciodată de a fi românesc, locuit şi lucrat în 
majoritate de români, care s-au considerat totdeauna stăpânii lui 
îndreptăţiţi, tradiţionali, deposedaţi doar temporar şi prin forţa 
împrejurărilor.
 Prin urmare, saşii şi ungurii, la Braşov şi în Ţara Bâr-
sei, n-au fost decât nişte chiriaşi, cu acte nu tocmai în regulă. 
Stăpânii de drept au fost alţii, adică românii. Şi chiar dacă au 
pierdut puterea la un moment dat, i-au copleşit noii veniţi cu 
actele lor contrafăcute, cu agresivitatea lor, istoria nu i-a uitat 
pe adevăraţii stăpâni şi i-a repus în drepturi, chiar dacă foarte 
greu, după mult timp şi după multă suferinţă. Dreptatea, chiar 
dacă întârzie, tot vine odată şi odată. Noi am ştiut acest lucru, 
am răbdat, am luptat, am aşteptat şi ea a venit.
 Acest simţ al istoriei, al dreptăţii şi al eternităţii 
ne îngăduie să fim chibzuiţi, răbdători, generoşi, toleranţi, 
democraţi şi europeni. Am fost şi în 1918, când istoria s-a în-
tors cu faţa spre noi şi suntem şi de atunci încoace. „Suntem 
aşa de mulţi, aşa de siguri de noi, atât de mult unim dreptul cel 
mai patriotic, afirmat, cu instinctul cel mai înrădăcinat, încât nu 

voim nici să deznaţionalizăm pe nimeni, nici să împiedicăm pe 
nimeni în ce priveşte... păstrarea întregii sale conştiinţe”7, spu-
nea N. Iorga după Marea Unire.
 2. Saşii braşoveni – sfârşit fără glorie. La momen-
tul marilor prefaceri din toamna anului 1918, saşii braşoveni 
îi păreau ziaristului Ilie Cristea „un tablou care inspiră milă şi 
dezgust”. Pentru că ei niciodată, şi nici în 1918, nu puteau ali-
menta „iluzia că ar putea forma un stat naţional”, nu au visat 
niciodată la aşa ceva, nu i-a călăuzit un astfel de ideal, erau 
condamnaţi la o politică provincială, orientată după schimbările 
zonale, „fără colorit, dublă şi echivocă”. Şi asta pentru că isto-
ria i-a dezlipit de marele trunchi germanic, i-a împrăştiat prin-
tre noi, iar prin nişte „sisteme ramolite” sunt şi în descreştere 
demografică şi economică. Această politică le-a marcat şi carac-
terul: un exagerat instinct de conservare, o solidaritate rigidă „a 
speciilor în pericol” şi lipsiţi complet „de orice avânt, de orice 
elasticitate, fizică şi spirituală”.8 În istoria lor nu s-au călit în 
luptă şi suferinţă, le-au evitat, au preferat să se supună „puter-
nicilor zilei”. În loc să lupte pentru drepturile lor, „ei şi le-au 
cerşit întotdeauna prin josnice compromisuri, încheiate în în-
tuneric”.
 Epoca lor de glorie a fost cea feudală, care le-a asigurat 
sistemul de privilegii şi monopoluri, prin care au prosperat şi au 
stăpânit cu autoritate Pământul Crăiesc (teritoriile transilvane 
repartizate Sașilor în Evul Mediu, delimitate la nord de râul 
Mureș, la sud de râul Olt, la est de localitatea Drăușeni și la vest 
de Orăștie -N.R.). Epoca modernă, începând cu Iosif al II-lea, 
le-a adus agonia, lungă de peste un secol, dar ireversibilă.
 Iosif al II-lea decreta la 1781 dreptul de concivitate 
pentru toţi locuitorii, inclusiv românii, apoi a hotărât desfiinţarea 
naţiunii politice săseşti şi trecerea averii şi arhivei acesteia la 
stat, ceea ce zguduia din temelii edificiul secular săsesc. Din 
fericire pentru saşi, la 1790, împăratul este silit să anuleze re-
formele sale radicale, se revine la statu-quo ante şi saşii respiră 
uşuraţi. Dar nu pentru mult timp.
 Revoluţia maghiară de la 1848 legiferează din nou 
desfiinţarea autonomiei săseşti şi a privilegiilor feudale, pre-
cum şi instituţiile politice prin care se exercitau. Lucrurile sunt 
desăvârşite la 1868 şi cu acordul Vienei, iar la 1876 o lege 
specială consfinţeşte definitiv statutul modern al saşilor ardeleni, 
identic celorlalte naţionalităţi din statul naţional maghiar. Dis-
par privilegiile naţiunii politice a saşilor, autonomia teritorială, 
adunarea naţională a naţiunii săseşti care exercita atribute poli-
tice şi administrative, încetează competenţa jurisdicţională a 
Universităţii săseşti şi aceasta rămâne doar cu dreptul de a ad-
ministra însemnata avere a naţiunii săseşti. Legea XII din 1876 
stabileşte, la art.6, că „veniturile averii Universităţii săseşti, 
care stau la liberă dispoziţie, vor fi întrebuinţate în limitele art. 
3 şi 4 (adică „numai pentru scopuri culturale – n. I.V.) în folo-
sul întregii populaţiuni proprietare, fără deosebire de religie şi 
limbă”. Deci şi pentru români şi unguri, recunoscuţi astfel de 
legiuitor drept coproprietari la averea pe care saşii o voiau doar 
a lor. 
 Adică, „Universitas saxorum, spune David Prodan, 
nu înseamnă totalitatea saşilor, ci totalitatea locuitorilor de pe 
Pământul Crăiesc, aşa cum au interpretat-o şi legile ungureşti”9. 
 Această viziune a autorităţii maghiare, aparent nouă,

4 Oct. Şuluţiu, op. cit., p. 223.
5 Ibidem, p. 224.
6 Ibidem, p. 35.
7 N. Iorga, „Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria”, Bucureşti, 1989, p. 526.
8 Ilie Cristea, „Politica săsească”, în „Glasul Ardealului”, din 15/28 noiembrie 
1918. 
9  David Prodan, în „Anuarul Institutului de istorie naţională”,VII, 1931-1935, 
Cluj, p. 642-643.
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era conformă temeiurilor juridice medievale, niciodată apli-
cate sau recunoscute de saşi. Ei au considerat întotdeauna atât 
aşezămintele săseşti, cât şi averea lor ca fiind „pur săseşti, 
în opunere cu cererile românilor şi ungurilor de pe pământul 
crăiesc”.
 Românii, până la 1848, ca naţiune tolerată, fără 
drepturi politice, deşi au cerut, n-au putut participa la condu-
cerea şi administrarea instituţiilor săseşti, nu au avut nici un 
beneficiu din marea avere a acestora, deşi participau cu mari 
contribuţii băneşti la realizarea acelei averi. Legea XII, din 
1876, reglementează funcţionarea acelor instituţii, cât şi par-
ticiparea la beneficii a tuturor îndreptăţiţilor de pe pământul 
crăiesc, saşii, românii şi ungurii.
 Practic, după 1876, saşii s-au eschivat din răsputeri să 
aplice legea şi să folosească veniturile conform legii pentru sco-
purile culturale ale întregii populaţii. Le-au folosit în proporţie 
de aproape 90% doar pentru scopurile culturale ale populaţiei 
săseşti.
 Conducerea Universităţii săseşti a găsit tot felul de 
tertipuri, inclusiv frauda şi corupţia pentru a gestiona veni-
turile doar în folosul saşilor. Un mare procent, chiar 75% din 
bugetul anual, era destinat cheltuielilor de administraţie şi 
doar 25% pentru scopuri culturale, când legea permitea doar 
cheltuieli culturale. Comesul Universităţii, deşi decedat, a 
mai fost salarizat câţiva ani cu o mare sumă de bani, fără să 
se ştie cine lua banii şi în ce scop. Repartizarea banilor pe et-
nii nu respectă nici pe departe proporţiile reale ale acestora pe 
pământul crăiesc. La 1877, instituţiile săseşti primeau 89,27% 
din bani, instituţiile româneşti 7,24% iar cele maghiare 3,17%. 
În 1915, saşii 70,98%, românii 15,48%, ungurii 13,54%.10 După 
recensământul românesc din 1930, pe pământul crăiesc trăiau 
505.531 locuitori din care 47,3% erau români, deci majoritatea, 
34,2% erau saşi şi 18,5% erau unguri. În aceste procente trebuia 
să se repartizeze şi fondurile oferite de Universitatea săsească 
pentru scopuri culturale.
 Deci, după 1876, când administraţia în Pământul 
Crăiesc este preluată de statul maghiar şi marele fond ges-
tionat de Universitatea săsească este destinat exclusiv scopuri-
lor culturale, elementul românesc majoritar este desconsiderat 
aproape total în repartizarea veniturilor din acel fond. Ori acel 
fond s-a acumulat în timp în cea mai mare parte prin contribuţia 
românilor, prin impozite şi taxe, prin veniturile munţilor preluaţi 
de la români etc. Această avere era publică, era averea unei 
organizaţii de drept public care exercita administraţia, destinată 
pentru susţinerea administraţiei publice şi deci nu era avere 
privată. Obiecţiunea saşilor, că românii nu aveau drept de conci-
vitate, nu poate fi luată în considerare din motiv că pe Pământul 
crăiesc nu puteam fi iobagi, cât şi din alte motive. Apoi acel 
drept a fost dat de Iosif al II-lea pentru nouă ani şi definitiv la 
1848. 
 Nu poate fi luată în considerare nici teza susţinută 
de cercurile săseşti că nu orice locuitor al Pământului Crăiesc 
putea beneficia de drepturile şi privilegiile săseşti, mai ales 
localităţile româneşti, care erau obiectul sau subiectul acestor 
drepturi. Prin urmare, susţin saşii, acel fond ar constitui o avere 
particulară săsească. Ori această teză se bazează pe unele drep-
turi şi privilegii medievale, abolite la 1848, contrare principiilor 
constituţionale din perioada dualistă şi chiar din sec. al XVIII-
lea.
 Această teză n-a avut nici o valoare nici în faţa legiu-
itorului maghiar de la 1876, a fost considerată contrară, atât 
stării de fapt cât şi principiilor de drept. Statul maghiar nu 
cunoaşte decât cetăţeni maghiari egali. 
 Universitatea săsească (cea care în fapt nu era nici 
Universitate, nici săsească) era o „corporaţie de drept public 

a tuturor locuitorilor de pe Pământul Crăiesc”, iar averea ei a 
fost avere publică, averea tuturor acelor locuitori.11 Faptul că 
românii, parte a locuitorilor Pământului Crăiesc, nu au avut 
dreptul, înainte de 1848, de a-şi alege şi trimite reprezentanţii 
nu schimbă cu nimic statutul lor. Universitatea îi reprezintă şi 
pe ei, ei contribuie substanţial la formarea averii ei prin taxe şi 
impozite, dar şi prin alte contribuţii masive, cum a fost fisca-
lizarea concesionată saşilor pe o lungă perioadă de timp a Ţării 
Făgăraşului, formată aproape exclusiv din români.
 Teza săsească, după care patrimoniul Universităţii 
săseşti şi a celor şapte scaune ar constitui avere săsească, în 
timp ce majoritatea locuitorilor contribuabili la formarea ei pe 
Pământul Crăiesc erau românii, a fost combătută în epocă atât 
de către cercurile româneşti, cât şi de cercurile ungureşti de la 
Budapesta. În dezbaterea proiectului Legii XII- din 1876 s-a 
insistat pe importanţa legii pentru români, „majoritatea locu-
itorilor Pământului Crăiesc, cărora prin lege li s-a redat liber-
tatea şi egalitatea mult dorită, călcată în picioare de stăpânitorii 
saşi”.12

 Dacă prin legea maghiară de la 1876 naţiunea politică 
săsească s-a desfiinţat şi saşii au devenit una din naţionalităţile 
moderne ale Ungariei, a cărei coeziune o reprezintă etnia, locul 
central al identităţii naţionale a saşilor este preluat de biserica 
lor evanghelică, cea care capătă un rol tot mai important, dis-
pune de autonomie şi este susţinută din bugetul de stat.
 În România Mare, saşii reprezintă o minoritate 
naţională ca oricare alta, cu drepturi şi obligaţii similare. Prin 
reforma agrară, conform legii, Universitatea săsească pierde 
55% din avere, iar în 1937, prin Legea nr. 1 din 1 iunie 1937, 
Universitatea săsească este desfiinţată definitiv şi patrimoniul ei 
este împărţit între Biserica evanghelică şi Aşezământul cultural 
„Mihai Viteazul”, creat prin acea lege.
 Declinul ireversibil al saşilor, declanşat de Iosif al II-
lea, doar ca avertisment, este pornit la 1848 şi accelerat decisiv 
la 1876. Până la 1918 el adusese naţiunea săsească în rând cu 
celelalte minorităţi transilvănene, cu deosebirea că poseda încă 
un patrimoniu considerabil rezultat din acumulări seculare şi din 
proprietăţi şi active industriale, agrare etc. deţinute de Universi-
tatea săsească şi o clasă capitalistă înstărită. Statul român, după 
1918, prin reformele timpului şi prin măsuri ţintite, înţelege să-
şi recupereze partea legală ce i se cuvine din averea pe care 
saşii nu au consimţit să o restituie românilor conform legii de la 
1876. Declinul saşilor a continuat şi în perioada comunistă, prin 
represiunile la care au fost supuşi, ca participanţi la războiul 
fascist, sub presiunea sau acţiunea directă a Moscovei. Patrimo-
niul pe care-l mai aveau după 1945 a urmat destinul proprietăţii 
private în regimul comunist, prin naţionalizare, cooperativizare 
etc., ca şi în cazul proprietarilor români. Apăsarea comunistă 
cumplită, pe care românii au trebuit s-o îndure până la capăt, 
cu mici excepţii, pe saşi i-a exasperat şi, cu ajutorul statului 
german şi a lăcomiei la bani a lui Ceauşescu, au emigrat în Ger-
mania.
 După o istorie de aproape opt secole pe pământ româ-
nesc, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu merite notabile în evoluţia 
ascendentă a societăţii transilvane, dar şi cu culpe uneori mari 
la adresa poporului român, cu o amprentă semnificativă şi asu-
pra destinului românilor de pe pământul locuit în comun, saşii 
încheie un periplu cu revenirea la obârşii, un sfârşit fără glorie, 
dar cu o misiune împlinită şi cu urme adânci şi durabile în isto-
ria şi spaţiul românesc. 

(continuarea în numărul viitor)

10 Ioan Fruma, op. cit., p. 95.
11 Ibidem, p. 54.
12 Ibidem, p. 60. 
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FILE DE MONOGRAFIE

PERSONALITĂŢI MOCANE ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA
(secolul XIX – începutul secolului XX)

- I -
(Material publicat în revista Acta Musei Porolissensis, Zalău, 

XXXI-XXXII, 2009-2010, p. 71-86)

 N.R.: Propunem cititorilor noştri un interesant şi foarte bine documentat material despre înaintaşii noştri săceleni, mari economi 
de oi şi, mai apoi, şi mari agricultori, care au devenit adevărate personalităţi în Dobrogea, regiune în care s-au stabilit şi în care, prin 
pricepere, hărnicie, hotărâre şi seriozitate, au reuşit să se impună şi să fie respectaţi şi apreciaţi de comunităţile în care au trăit.
 Lavinia Dacia Dumitraşcu s-a născut la Constanţa pe data de 9.12.1966. A fost atrasă, în clasele generale, de gimnastică, a 
scris poezie, a frecventat cenaclurile constănţene, a publicat în reviste literare şi a luat premii. A ales însă istoria pentru că era fascinată 
de modul în care scotocea tatăl său, regretatul Gheorghe Dumitraşcu, prin arhive şi biblioteci pentru a „dezgropa“ ceea ce era îngropat 
şi uitat. A activat ca lector asociat la Universitatea „Ovidius“ Constanţa - Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, iar anterior, ca pre-
parator/lector univ. în cadrul Universităţii „Andrei Şaguna“ din Constanţa. Din 2005 şi până în prezent este muzeograf 1 A în cadrul 
Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. 

ezumat: Rolul ardelenilor în dezvoltarea Dobrogei 
revenită la Ţară este unul deosebit. Lucrarea de faţă 
subliniază rolul a 12 familii – adevărate „dinastii” – de 

ardeleni stabiliţi în Dobrogea, în dezvoltarea economică, în gene-
ral, şi agrară, în special, a acestei provincii, urmărind, mai ales, 
evoluţia proprietăţilor lor de la mijlocul secolului XIX – începutul 
secolului XX.
 
 Dobrogea este o „Dacie în miniatură”, sau, cum spune 
Giurescu, este teritoriul etnogenezei româneşti, deoarece aici 
s-au întâlnit şi au trăit români din Basarabia, Bucovina, Banat, 
Peninsula Balcanică, Muntenia, Moldova, Transilvania. Cei mai 
cunoscuţi şi mai dinamici dintre aceştia sunt mocanii.
  Documentele îi atestă târziu, la începutul secolului XIX. 
Istoria orală îi păstrează ca venind în secolul XVIII. Aceştia pro-
vin din toate părţile Ardealului, dar mai ales din zona Braşov-
Făgăraş-Sibiu-Orăştie. Sunt cunoscuţi în Dobrogea sub numele 
generic de mocani, deşi doar cei din Ţara Bârsei şi din Sibiu sunt 
mocani cu adevărat.1

  Cifrele care-i privesc sunt, în general, nesigure. Totuşi,
se vorbeşte de mii de mocani.2 În 1856, în Dobrogea se stabiliseră 
30003. În raportul Prefecturii Constanţa către Ministerul de In-
terne  din 17 decembrie 1879 se solicita aprobarea vânzării unor 
locuri de casă crescătorilor de vite şi agricultorilor transilvăneni 
care doreau să se stabilească în Constanţa.4 
  În 1881, prefectul Remus Opreanu îi scria ministrului 
Domeniilor: „Sate întregi au format numai cu românii din Tran-
silvania”5. În 1881 - când în Dobrogea se aflau mocani din Ar-
deal cu un milion de oi şi 300.000 de porci -, Reşid Paşa le-a 
cerut să aleagă între a pleca în zona de origine sau a deveni supuşi 
turci. Ca urmare a acestei impuneri - dar şi pe fondul realităţilor 
din Imperiu -, mocanii ţuţuieni şi cei din jurul Făgăraşului se 
stabilesc în Dobrogea, mai ales în plasele Hârşova, Medgidia şi 
Constanţa, unde înfiinţează sate6, se implică în viaţa comunităţii, 
cumpără pământuri, se ocupă cu agricultura, creşterea animalelor 
şi comerţul.
  Cea mai mare parte a mocanilor s-au stabilit în Dobro-
gea după punerea în vigoare a legii privind administrarea Dobro-
gei din 1882. În 1905, în Dobrogea trăiau aproximativ 25.000 
de transilvăneni.7 Procesul continuă, într-un fel, chiar şi după 
desţelenirea Bărăganului, unii dintre mocani stabilindu-se aici ca 
agricultori.
  În traistele lor, românii transilvăneni aduc cărţi 
bisericeşti, iar în inimi, sentimentul de români, reuşind să deştepte 
patriotismul în oamenii Dobrogei. În acest sens, îi găsim şi ca 

dascăli şi preoţi, sprijinind ridicarea învăţământului dobrogean şi 
naţionalismul.
  Oameni serioşi, dintr-o bucată, s-au integrat şi apoi s-au 
impus destul de uşor în societatea dobrogeană atât de amestecată 
etnic. Mai mult, rolul lor în dezvoltarea economică, socială, 
culturală şi naţionalistă a Dobrogei este de netăgăduit.8

 I. Mocani - mari moşieri în judeţul Constanţa

 Înainte de 1878, Filip Logofătu era privit ca „patron” 
al mocanilor din Dobrogea.9  Alţi lideri mocani ai românilor din 
Dobrogea înainte de 1878, implicaţi în mişcarea naţională: Con-
stantin Boambă - în Tulcea, cel puţin din 1866; Bucur (Ion Co-
jocaru) - mocan săcelean, care a luptat alături de Iancu la 1848; 
Iacob Saşa Craiul - mocan, mare proprietar, face danii bisericii 
din Ostrov, la 1864; Găetan - luptase, la 1848, alături de Ian-
cu; Manea Giuglea - efor al şcolilor româneşti din Tulcea, la 
1853; Nicolae Hagi Ghiţă Poenaru - mare donator la Mănăstirea 
Cocoşu, la 1853; Hîră Dumitru - fruntaş al mocanilor din Do-
brogea, trimis, în această calitate, la Constantinopol, cel puţin în 
1850; Petre Iosifesacu Droc - membru al Societăţii de Cultură 
din Silistra, la 1870; Radu Jălea - la 1850, unul dintre fruntaşii 
mocanilor; Radu Norcianu ( N.R.:probabil este vorba despre 
săceleanul Radu Moroianu) - lider al mocanilor din Dobrogea, 
membru al delegaţiei trimise de Marea Adunare Naţională de la

1  D. Şandru, Mocanii în Dobrogea, Bucureşti, 1946, p. 13
2 Cum spunea Ion Ionescu de la Brad, în 1850, în Dobrogea, după revoluţia de la 1848, erau 
aproximativ 3.000 de mocani, cei mai mulţi avuţi.Pe aceştia se sprijinea, în primul rând, Ion 
Ghica, aflat la Constantinopol, în ideea creării unui stat românesc în Dobrogea.
3 S Confort, Albumul Dobrogean pe 1911-Constanţa şi Tulcea, f. Ed. F.l., f.a., p. 127, muzeu-
zalau.ro-www.cimec.ro
4  Din tezaurul documentar dobrogean, DGAS, Bucureşti, 1998, p. 73
5 Gh. Dumitraşcu, Aspecte ale situaţiei Dobrogei in perioada noiembrie 1878 – mai 1883. Ac-
tivitatea primului prefect de Constanţa, Remus N. Opreanu, în „Anuarul institutului de Istorie 
«A.D. Xenopol»”, Iaşi, XVIII, 1981, p. 298.
6 Amintim, aleatoriu: Cârjelari – judeţul Tulcea – cell are ca şi întemeietor pe Moş Cârje, 
Dulgheru – judeţul Constanţa –înfiinţat pe la 1860; Mahmudia – judeţul Tulcea, Nalbant – 
judeţul Tulcea, Sf. Gheorghe – judeţul Tulcea, pe la 1810, Valea Nucarilor, judeţul Tulcea 
– tradiţia afirmă că, pe la 1800, satul a fost locuit de câţiva mocani care şi-au adus aici şi 
rude şi cunoscuţi, Făgăraşu Nou (judeţul Constanţa) – întemeiat de fostul căpitan în armata 
austriacă Mihai Poparadu, Ţepeş-Vodă – întemeiat de mocani în frunte cu fraţii Voicu şi Niţă 
Moţoi etc., cf. Gheorghe Dumitraşcu, Localităţi, biserici şi mănăstiri romaneşti in Dobrogea 
pană la 1878, Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 1996, p. 59, 67, 100, 109, 150, 173; 
Ioan Georgescu, op. cit., 1929, p. 166; Ioan M. Păunescu, Un colţ dobrogean, Constanţa, f.a., 
p. 142.
7  S Confort, op. Cit., p. 128
8 Un articol deosebit de relevant privitor la rolul mocanilor în Dobrogea: C. Codru, 
Transilvănenii – mocanii, în „Dobrogea nouă”, I, nr. 8, 15 oct. 1911, p. 1.
9 Gh. Dumitraşcu, Noi contribuţii la problema intelectualităţii romaneşti din Do-
brogea inainte de 1878, în „Pontica”, XX, 1987, p. 356.
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Blaj, în timpul revoluţiei de la 1848-1849; Nica - fruntaş ardelean 
al românilor din Cochirleni; în 1877-1878, ridică şi întreţine o 
şcoală românească; Nedelcu Nicolae (zis Gâscă) - epitrop al bi-
sericilor din Beştepe şi Mahmudia, şef al comunităţilor româneşti 
din aceste localităţi, după 1835. După 1864, epitrop al Bisericii 
„Sf. Nicolae” din Tulcea, Vasile Nedelcu (Gâscă) venise după 
1830 de la Beştepe la Mahmudia; Oprea - mocan săcelean, 
fruntaş la Caramurat, până la 1877; C. Panţâu - mocan ce a lup-
tat alături de Iancu, la 1848; Popeea - a luptat alături de Iancu, la 
1848; Rancea Raşid - mocan bogat, trecut la islamism pentru o 
iubire; Secăreanu - mocan săcelean, a luptat alături de Iancu, la 
1848; Sima Ştefan - mocan, întemeietor al bisericii din Calica; 
Ursuleţ - mocan ce donează şi transportă până la Calica un clopot 
pentru biserică; Alexe Verzea - face parte din delegaţiile trimise 
de Adunarea Naţională de la Blaj, în 1848.10

  Dintre marii proprietari de pământ şi crescători de ani-
male transilvăneni implicaţi masiv în viaţa economică dobrogeană, 
după revenirea Dobrogei la Ţară, ne oprim doar asupra câtorva 
familii de mari moşieri mocani din judeţul Constanţa. Situaţia 
specială a românilor din Transilvania, de supuşi, toleraţi, fără 
drepturi, se aseamănă cu cea a românilor din Peninsula Balcanică 
şi explică, într-un fel, organizarea socială pe familii, pe neamuri. 
Mocanii au adus şi în Dobrogea mentalitatea conform căreia tre-
buie să reziste prin „familie”. Au apărut, astfel, câteva importante 
„dinastii” de români ardeleni, care, prin munca lor eficientă, s-au 
impus atât în viaţa politică, administrativă a Dobrogei, cât şi în 
cea economică. Mulţi dintre membrii acestor familii au devenit 
fruntaşi politici, administrativi ai judeţelor Tulcea şi Constanţa. 
Ne vom referi însă doar la aspectele economice ale acestor „di-
nastii”, care au contribuit masiv la ridicarea economică a Dobro-
gei abia revenite la Ţară.
 
 1. Familia Oancea.11  În 1850, Ion Ionescu de la Brad 
îi amintea, între cei mai de vază mocani cu care s-a întâlnit în 
Dobrogea, şi pe feciorii lui Oancea, în cazaua Tulcea.12 În 1856, 
este pomenit, la Hârşova, Constandin Oancea, care, în 1861, avea 
aici o târlă.13 El se va stabili definitiv în Dobrogea, în 1857, la 
îndemnul ardeleanului Nicolae Ţârcă, locţiitorul viceconsulului 
Austriei la Hârşova.14 
  Luca şi Costache Oancea se stabilesc în Dobrogea în 
1877. Luca Oancea avea, la Hârşova, 2620 ha15. În 1908, Luca 

şi Costache Oancea deţineau, 
fiecare, câte 1.374 ha la Ma-
mut Cuius şi aveau un venit, 
fiecare, de câte 17.810 lei 
anual.16 În 1911, fraţii Oan-
cea erau şi comercianţi de ce-
reale, Luca în comuna Mamut 
Cuius, iar pe Costache Oan-
cea îl găsim ca proprirtar în 
aceeaşi localitate17. În 1916, 
Luca Oancea, stăpânea 5.175 
ha în comuna Peştera, unde 
avea şi un conac pe care îl 
lucra singur18. În acelaşi an, 
fraţii Oancea erau proprieta-
rii a 220 ha în comuna Car-
talu, pe care le arendaseră 
fraţilor Corneanu, şi a 220 

ha în comuna Carol I, arendate lui D. Belciu. C. Oancea este 
înre-gistrat cu o moşie de 350 ha la Cartalu, pe care munceau 
30 de muncitori, 12 ha fiind folosite ca grădină de zarzavat. 
În 1922 au fost expropriate 392,57 ha din moşiile acestuia, în 
urma reformei agrare. În 1924, acesta era mare proprietar în co-

muna Ciobanu, comerciant de cereale, de „coloniale, zarzavat 
şi fructe” în comuna Medgidia, Dumitru Oancea şi Costache 
Oancea aveau atelier şi firme de încălţăminte, iar Aurel E. Oan-
cea, firme de „brânzărie, cereale, lemne de foc şi coloniale”20.
  În 1940, Luca Oancea de la Hârşova, unul dintre cei mai 
mari negustori ai oraşului, avea o moară mare de aburi şi peste 
2.500 ha, iar la Peştera, 1.374 ha, care, în 1910, îi aduseseră un 
profit de 17.810 lei. Fratele său, Costache Oancea, avea proprietăţi 
la Peştera, Vulturul, Ciobanu.21 Negustorul Nicolae Oancea din 
Hârşova  a cumpărat, în 1897, în total, 740 ha. În 1908 şi 1911, 
era înregistrat ca proprietar în Sarai.22 La Dulgheru, în 1916, sin-
gura moşie, cu o suprafaţă de 250 ha, era a lui Nicolae Oancea. 
O cultiva cu 30 de muncitori. O altă moşie, de 161 ha, pe care o 
cultiva singur, o deţinea la Carapelit. În Sarai, era proprietarul 
unei moşii de 223 ha, pe care o muncea cu 60 de lucrători, iar, 
în 1922, cultiva singur moşia de 294 ha. În 1916, acesta deţinea 
în comuna Sarai o moară de 35 CP, ce folosea benzină şi la care 
lucrau un morar şi un mecanic. Producţia anuală era de 200.000 
kg, iar capitalul de 40.000 lei.23 
  N. Oancea este înregistrat, în 1924, la Cartal şi la 
Dorobanţu ca mare proprietar. Îl găsim şi ca membru al Con-
siliului de Administraţie al Sindicatului Agricol Constanţa, care-
l avea ca director pe I. Oancea. Maria şi moştenitorii lui Luca 
Oancea erau mari proprietari în comuna Carol I, N. Oancea la 
Carapelit - comuna Dulgheru -, Maria L. Oancea, C. Oancea şi 
moştenitorii lui L. Oancea - la Hârşova, C. Oancea, Maria C. 
Oancea şi moştenitorii lui D. Oancea - la Peştera; L. Oancea - la 
Balgiu, comuna Sarai.24

  
 2. Familia Moţoi. Fraţii Voicu 
şi Ion Moţoi sunt întemeietori ai satu-
lui Ţepeş Vodă.25 Aveau, aici, în 1912, 
peste 2.500 ha şi peste 5.000 oi şi 400 
de vite, cai etc.
 Voicu Moţoi s-a născut în 
1844, în Cernăut26 (Transilvania). 
Împreună cu fratele său Ion - născut în 
1848, în aceeaşi localitate şi decedat, 
în Constanţa, la 191627, se stabilesc, în 
1878, în comuna Taşbunar (Siliştea), 
unde cei doi veniseră cu 5.700 de oi şi 
260 de vite mari. În 1885-1886, Voicu 
era înregistrat ca proprietar a 5.183 de vite mari şi 115 vite mici, 
iar fratele său, Ion, avea 3.330 de vite mari şi 92 de vite mici.28

10 Gheorghe Dumitraşcu, Unele aspecte ale problemei liderilor mişcării naţionale 
romaneşti din Dobrogea pană la 1878, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, I, nr. 1, 
1995, p. 96–100
11 N.R. : Fam Oancea este originară din Baciu, Săcele-Braşov.
12 Tudor Mateescu, Păstoritul mocanilor în teritoriul dintre Dunăre şi Marea 
Neagră, DGAS, Bucureşti, 1986, p. 59
13 Documente privind istoria Dobrogei (1830 – 1877), DGAS, Buc., 1975, p. 219/ 
volum întocmit de Tudor Mateescu/; Tudor Mateescu, op. cit., p. 68.
14 Tudor Mateescu, op. cit., p. 101
15 Ioan Georgescu, Românii transilvăneni în Dobrogea, în “Analele Dobrogei”, X, 1929
16 Tablou din legea învoielilor agricole, în “Dobrogea jună”, IV, nr.4, 10 feb. 1908, p. 3
17 S Confort, op. cit., p. 27: Anuarul Dobrogean, Constanţa, p. 173
18 N.T. Negulescu, Expunere asupra situaţiei judeţului Constanţa în 1916-1923, 
Constanţa, 1924, p. 418
20 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 49, 220, 240
21 Ioan Georgescu, op. cit. P. 173
22 S Confort, op. cit. p. 21
23 N.T. Negulescu, op. cit., p. 235, 257, 259
24 Anuarul general al Dobrogei, p. 105, 240, 241, 243, 245
25 Ioan M. Păunescu, Un colţ dobrogean, Constanţa, f.a., p. 142
26  N.R.: Cernatu, Săcele-Braşov
27 Eufrosina Mironescu, Din memoriile lui Ion V. Moţoi. Unul dintre primii 
descălecători în Dobrogea după 1878, în “Analele Dobrogei”, X, 1929, p. 290-302
28 “Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3-6, 1912, p. 10

Luca Oancea şi soţia, la Paris

Voicu Moţoi



8

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

  În 1908, moşia lui Voicu din Taşbunar avea 1.386 ha, iar, 
în 1912, 1.800 ha, 3.500 de oi şi 350 de vite. Peste patru ani, era 
proprietar în comunele Saragea şi Chiorcişmea, unde avea 400 
ha, pe care le cultiva singur.. În 1922, este înregistrat, în această 
ultimă localitate, doar cu 150 de ha.29 În acelaşi an, apare şi un 
moştenitor al lui Voicu Moţoi, cu o suprafaţă de 930 ha în aceeaşi 
localitate.
  Fratele său, Ion, deţinea, în 1912, 700 ha teren arabil. 
Conform amintirilor sale, în 1915, stăpânea, împreună cu fratele 
său, cca 5.000 ha30. În 1916, îl găsim ca proprietar a 410 ha, pe 
care le cultiva singur, în comuna Chiorcişmea.
  În 1916, Niţă Moţoi era proprietar a 150 ha în comuna 
Caramurat, iar la Saragea avea 150 ha. Peste şase ani, cele 400 de 
ha ale lui Voicu Moţoi au fost expropriate şi arendate locuitorilor.31

 În Chiorcişmea, Aurel Moţoi era înregistrat, în 1916, 
cu 200 de ha, pe care le deţinea şi în 1922. Aurel Moţoi, Vale-
ria Moţoi, Voicu Moţoi sunt mari proprietari la Chiorcişmea, în 
anul 1924. În acelaşi an, îl găsim pe Voicu Moţoi ca proprietar la 
Băltăgeşti, comuna Saragea32 .
 În 1929, fraţii Moţoi deţineau, la Chiorcişmea, câte 50 
ha, iar fraţii Moţoi din Ţepeş -Vodă au avut peste 2.500 ha teren 
arabil şi păşune, 5.000 de oi, 400 de vite, cai etc. În comuna 
Chiorcişmea, Valentin Moţoi era proprietarul a 200 ha, pe care le 
cultiva singur, în 1916, iar în 1922 îl găsim cu aceeaşi proprietate, 
în aceeaşi localitate33. Un alt Moţoi, Vlad, ţinea în arendă moşia 
lui Mihail Kogălniceanu de la Sărate34 .

 3. Familia Tomoşoiu. Ion V. Tomoşoiu, născut în Trans-
ilvania35 şi stabilit, în 1870, în comuna Satischioi (Crucea), 
deţinea, împreună cu fiul său, 1.500 ha, peste 2.000 de oi şi zeci 
de vite mari.36 De asemenea, era proprietarul unei moşii de 247 ha 
la Stupina şi a alteia de 235 ha, în Crişana. Pe Ion V. Tomoşoiu îl 
găsim, în 1904, în lista de subscripţii ale cetăţenilor din Hârşova 
pentru ridicarea Catedralei Mitropolitane a românilor ortodocşi, 
la Sibiu. În 1908, veniturile sale de pe moşia de 1201 ha, din 
Siriu, erau de 15603 lei anual.37 În acelaşi an era proprietarul unei 
moşii în satul Erchesec, plasa Hârşova. În 1911, deţinea 1.200 ha 
la Siriu. V. Tomoşoiu este înregistrat ca mare proprietar în plasa 
Mangalia, în 190838. I. Tomoşoiu deţinea, în 1916, 104 ha în Tor-
toman şi în aceeaşi localitate este înregistrat, în 1918, cu 1204 
ha, iar la Bugeac, cu 104 ha, pe care le lucra singur39. În 1922, 
la Ercheşec, Ion Tomoşoiu stăpânea o moşie de 247 ha. Ioniţă 
Tomoşoiu apare înregistrat, în 1916, ca fiind proprietarul a 1.270 
ha în comuna Saragea. 
 La Tatlageacul Mare, în 1916, Gh. Tomoşoiu era propri-
etarul a 400 ha, pe care le arendase obştei iar peste şase ani avea 
două moşii, una de 121 ha şi o alta de 186 ha, iar în Capugiu, 
Maria Tomoşoiu deţinea, în 1922, 235 ha, pe care le arendase lui 
Ioan Bratu. În 1924, I.I. Tomoşoiu era proprietar la Satişchioi, 
Gh. Tomoşoiu şi Gh. G. Tomoşoiu la Tatlageacu-Mare.40

 
  4. Familia Roşculeţ a venit tot din Săcele, în 187741, 
avea şi ea mari proprietăţi în Dobrogea.42 Nicolae Al. Roşculeţ, 
născut în Săcele, în 1878, se stabileşte în 1881 în comuna Car-
tal (Vulturu). A venit aici cu 7.000 de oi şi 300 de vite mari. 
Abandonează economatul de vite din cauza preţurilor mari pen-
tru izlaz. În 1910, avea 600 ha pământ arabil şi un mare număr 
de oi şi vite.43 În 1911 îl găsim înregistrat ca proprietar şi comer-
ciant în Siriu.44 În 1912 deţinea: 650 ha în satul Terichioi (Run-
cu), 230 ha în comuna Enghez (General Scărişoreanu), 1.000 
de oi şi 100 de vite mari.45 În 1922, deţinea 139 ha, pe care le 
cultiva singur, în Terzechioi. În 1924, N. Roşculeţ era înregistrat 
cu o cârciumă la Cobadin.
  Alex. N. Roşculeţ avea, prin 1912, pe mereaua co-
munelor Runcu şi Vulturul, peste 1.000 ha, iar, în 1916, la En-

ghezu, 200 ha, arendate lui Constantin Raicu. Alex A. Roşculeţ 
deţinea, în 1908, 385,2 ha, de pe urma cărora venitul anual era 
de 5.400 lei.46 În 1910 era proprietar a 600 ha pământ în Siriu 
şi a unui mare număr de oi şi vite. În anul următor, îl găsim, ca 
şi pe Nicolae Roşculeţ, înregistrat ca proprietar şi comerciant.47 
Al. N. Roşculeţ deţinea, în 1916, 200 ha în comuna Enghezu. În 
acelaşi an, Iuliu Roşculeţ este înregistrat cu 100 ha în comuna 
Carabagî, pe care le cultiva singur, suprafaţă pe care o muncea 
în acelaşi mod şi în 1922.48 În 1916, Al. Roşculeţ - apare ca 
moştenitor - deţinea, în comuna Cartalu, 400 de ha. În aceeaşi 
localitate, tot cu titlu de moştenitor, este şi Nicolae Roşculeţ, cu 
800 de ha. În acelaşi an, Maria N.O. Roşculeţ era proprietară 
a unei moşii de 100 ha, în comuna Mustafacî, arendată lui C. 
Paraipan. Voicu Al. Roşculeţ deţinea, din 1916, o moară de 16 
cai putere, în comuna Enge Mahale, ce fusese înfiinţată în 1902. 
Cu o producţie anuală de 200000 kg şi un capital de 60000 lei, 
moara, la care erau angajaţi 4 muncitori, nu beneficia de avan-
tajele legii industriale.49

 În 1924, Al. M. Roşculeţ şi moştenitorii sunt înregistraţi 
ca mari proprietari la Cartal, Al. N. Roşculeţ, la Enghez, Maria 
N. Roşculeţ şi N.O. Roşculeţ la Mustafacî.50

 
 5. Familia Aldea. În 1908, Gh. Aldea obţinea, de pe 
moşia sa de 1.865,5 ha din Gherengic, un venit anual de 30.248 
de lei.51 În Pecineaga avea, la peste doi ani, o moşie de 1965 
ha. Fiul său, Ion Gh. Aldea, era stăpânul unei moşii de 232 ha,

29 N.T. Negulescu, op. cit., p. 194, 262
30 Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 299
31 N.T. Negulescu, op. Cit., p. 262, 263
32 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 240, 245
33 N.T. Negulescu, op. cit., p 194
34 Amintiri despre conul M. Kogălniceanu şi Vlad Moşoi în Florea Alexandru, Povestesc bătranii 
– culegere de proză populară din Dobrogea, Casa Corpului Didactic, Constanţa, 1984, p. 30–36.
35 N.R.: Originile familiei se găsesc în Săcele-Braşov
36 “Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3-4, 1912, p. 12
37 Tablou din legea învoielilor agricole, în “Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, p. 3
38 “Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1-2
39 Adrian Ilie, Valea Karasu in perioada secolelor XIV–XIX. Monografie istorică, Ed. Succed 
Publishomg, Medgidia, 2008, p. 107; N.T. Negulescu, op. cit., p. 425.
40  Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 244, 245
41 Eufrosina Mironescu, op. cit., p. 292
42 Ca element de toponimie dobrogeană, Caşla lui Roşculeţ, cf. Tudor Mateescu, 
op. cit., p. 103
43 “Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3-6, 1912, p. 11
44 Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911; S Confort, op. cit., p 22
45 “Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 3+6, 1912, p. 11
46 Tablou din legea învoielilor agricole, în “Dobrogea juna, IV, nr. 4, 10 feb. 1908, 
p. 3
47 S Confort, op. cit., p. 22
48 N.T. Negulescu, op. cit., p. 313, 520
49 Ibidem, p. 224, 334, 400
50 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 240, 242, 243
51 Tablou din legea învoielilor agricole, în “Dobrogea jună”, IV, nr. 4, 10 feb. 1908

Familia Aldea din Satulung, la 1903
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la Cheringec.52 În 1916, Ion Aldea deţinea 232 ha în comuna 
Gherengic, care erau date în arendă obştei din localitatea Al. I. 
Cuza, iar Gh. Aldea deţinea, în acelaşi sat, 1.240 ha, arendate 
aceleiiaşi obşti. În 1922, fraţii Gh. Aldea stăpâneau la Gherengic 
1.508 ha, arendate locuitorilor. 
  Nistor Aldea, consilier 
judeţean în 1903, născut la Satulung, 
comitatul Braşov, în 1854. În 1879, se 
stabileşte în comuna Carol I, unde are 
800 ha pământ arabil, pe care cultivă 
grâu, orz, ovăz, porumb, mei şi vie şi 
alte 600 ha destinate păşunării vitelor 
sale - oi de rasă, cai, boi, vaci etc. Cu 
aceleaşi suprafeţe, dar şi cu mai multe 
imobile în Constanţa, îl regăsim şi în 
1910.53 În 1908, moşia sa de 1345 ha, 
din Carol I, îi aducea un venit anual de 
15340 lei. La 1911, îl găsim înregis-
trat în Albumul Dobrogean ca propri-
etar şi comerciant în comuna Carol I. 
De asemenea, deţinea proprietăţi şi în 
Constanţa, fiind apreciat în mod deosebit, ca bun român. A fost 
ales de mai multe ori membru al Consiliului comunal.54 În 1915, 
era proprietarul a 808 ha, în comuna Carol I, iar în 1922 avea, în 
aceeaşi localitate, 140 ha fâneţe. D. Şandru îl remarcă, în 1940, 
în Constanţa, „unde este şi comerciant”, cu 808 ha pământ arabil 
şi 600 ha teren de păşune pentru numeroasele sale oi şi vite de 
rasă.

 Fraţii V. şi N. Aldea din Pecineaga stăpâneau, împreună, 
1.500 ha. În 1916, aceştia erau înregistraţi cu 720 ha în comuna 
Gherengic, pe care le cultivau singuri. În 1922, Tr. Gh. Aldea 
deţinea o proprietate de 1.508 h în comuna Gherengic, care era 
arendată locuitorilor. În acelaşi an, Maria Aldea avea, la Coba-
din, 224 ha pârloage.
  Pe Nicolae Aldea îl găsim, în 1924, ca membru al Birou-
lui Oborului de cereale din Mangalia, iar pe Radu Gh. Aldea şi 
pe Ion Gh. Aldea, comercianţi de cereale în judeţul Constanţa, 
cu dreptul de alegători şi eligibili la Camera de Comerţ şi Indus-
trie Constanţa. În acelaşi an, mari proprietari în Dorobanţi, co-
muna Carol I, erau moştenitorii lui Nistor Aldea. Maria P. Aldea 
este înregistrată ca mare moşiereasă şi la Cobadin, iar Maria D. 
Aldea, la Caraomer. În acelaşi an, la Haidarchioi, comuna  Gh-
erengic, proprietari sunt: I. Gh. Aldea, Maria Al. Aldea, Nicolae 
N. Aldea, Radu Gh. Aldea şi Victor G. Aldea. Victoria Gh. Aldea 
era proprietară la Haidarchioi.55

Lavinia Dumitraşcu

(continuarea în numărul viitor)

P.S.: Mulţumim autoarei pentru amabilitatea de a ne permite 
preluarea acestui material în revista noastră.

52 S Confort, op. cit., p. 17; Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911
53 Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1910, p. 96
54 Petru Vulcan, Albumul Naţional al Dobrogei, 1866-1877-1906, Tipografia 
Regală, Buc., 1906, p. 34
55 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 32, 38, 240, 241, 242

BISERICA “SF. ADORMIRE” DIN SATULUNG, 
200 DE ANI DE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

ocanii săceleni au format o comunitate aleasă care şi-a 
impresionat contemporanii prin puterea economică la 
care ajunsese datorită unor calităţi de necontestat ale 

membrilor ei. Harnici şi tenace, luptând din greu cu vremurile 
uneori potrivnice, dar şi cu vremelnicele stăpâniri, mocanii şi-au 
lăsat amprenta asupra dezvoltării şi evoluţiei economice şi spiri-
tuale a acestor locuri pentru o lungă perioadă de timp.
 Aici s-au născut şi s-au format personalităţi culturale 
recunoscute şi omagiate de cele mai înalte 
foruri din ţară, dar aici mocanii au înălţat 
şi cele mai durabile ctitorii, dovezi ale 
credinţei lor nestrămutate în Dumnezeu: 
bisericile ortodoxe din piatră din cele 7 
Sate săcelene. Din dragoste şi pioşenie, din 
credinţă neţărmurită şi necondiţionată în 
Dumnezeu, a fost ridicată şi biserica “Sf. 
Adormire” din Satulung, pentru a povesti 
urmaşilor, peste veacuri, despre vrednicii ei 
ctitori.
 În 2019 se împlinesc 200 de ani 
de la terminarea lucrărilor şi sfinţirea aces-
tui sfânt lăcaş, intrat, datorită arhitecturii şi 
picturii sale interioare în patrimoniul cultu-
ral-istoric naţional.
 Construcţia bisericii a început 
la 11 august 1812, aşa cum reiese dintr-o 
condică aflată în arhiva sa şi care poartă pe 
copertă următorul înscris, cu litere chirilice: 
“Din darul şi mila a tot Puternicului Dum-
nezeu şi după nedespărţită prea sfântă troiţă 
supt însăşi patronia ocrotire şi adăpostire 

Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu închinat protocol al Sfintei 
Biserici al 2-lea din Satulung, început 11 August 1812.”1 Era a 
doua biserică construită în Satulung, după cea cu hramul “Sfinţii 
Arhangheli”, construită la 1799, şi ridicarea ei a fost determinată, 
pe de o parte, de mărirea numărului enoriaşilor din Satulung şi, pe 
de altă parte, de dorinţa mocanilor din această parte a Satulungu-
lui de a avea şi ei un lăcaş nou de închinăciune, la fel de frumos 
şi impunător ca şi cel deja existent.

 În arhiva bisericii nu există date con-
crete despre arhitectul acesteia, construc-
torul sau costul total al lucrării, dar într-un 
proces-verbal cuprins în acelaşi document 
amintit mai sus, aflăm că la 1 august 1815 
se cheltuiseră 615,20 florini, care fuseseră 
strânşi de cei care umblau cu discul şi 
care aveau nume dintre cele mai frumoase 
româneşti: Mândreanu, Zorilă, Berceanu, 
Urezu, Ovesea, Boncotă, Şeitan, Gologan, 
Colceag, Iuga, Voiculeţ, Pârşoiu, Median, 
Verzea, Boroş, Roşculeţ, Popeea. Jiarnea, 
etc. Din acelaşi proces-verbal aflăm despre 
gocimanul Sava, care cheltuise cu folos 
aceşti bani şi despre noi donaţii de la Ion 
Popeea şi Voicu Roşculeţ, în valoare de câte 
10 florini fiecare.
 Fără îndoială că această sumă era nu-
mai o mică parte din ceea ce mocanii săce-

M

1 Alex. Stroe Militaru - Însemnări vechi de la Biserica 
Sf, Adormire din Satulung, în Viaţa Săceleană, nr. 3-4-
1931, p. 26
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leni au donat pentru construcţia bisericii, având în vedere 
mărimea acesteia, dar determinantă, pentru noi, cei de azi, 
este hotărârea cu care ei au acţionat, faptul că nu s-au dat 
deoparte să contribuie fiecare, după puterea lui, pentru a-şi 
vedea împlinit visul de a avea o biserică mândră în care ei şi 
urmaşii lor să poată mulţumi cu recunoştinţă Domnului pentru 
tot ceea ce El, în marea Sa bunăvoinţă, a dorit să le dăruiască.
 Contribuţiile mocanilor la definitivarea construcţiei, 
înzestrarea şi înfrumuseţarea bisericii vor fi fost nenumărate 
şi cu sume considerabile, o dovadă a acestora fiind şi înscri-
surile din 1883 cu sumele donate pentru zugrăvirea bisericii, 
poleirea podişorului şi construcţia şcolii de pe lângă biserică. 
Este emoţionant să citeşti, după 150 de ani, cum înaintaşii 
noştri şi-au unit eforturile materiale şi au reuşit să ne lase 
moştenire o adevărată valoare arhitectonică şi artistică.
 Din documentul despre care vorbeam mai sus, reiese 
şi deosebita situaţie materială la care ajunseseră în 1883 unii 
dintre înaintaşii noştri: Neculai Nică Gologan a donat 81 de 
galbeni şi peste 300 de florini pentru zugrăveala interioară şi 
două icoane, dintre care una împărătească, Gh. Nică Gologan 
a dat 163 de galbeni pentru zugrăveală şi 300 de florini pentru 
şcoală, podişor şi o icoană a Maicii Domnului, lor adăugându-
li-se alţi mocani de vază, cu contribuţii substanţiale, în gal-
beni şi florini, pentru împodobirea interioară a bisericii, pic-
tarea de icoane pentru iconostas, poleirea podişorului, dar 
şi pentru ridicarea şcolii, în care ei vedeau, de asemenea, o 
cale de propăşire intelectuală pentru copiii lor. Numele lor 
trezesc astăzi nostalgie şi încântă auzul prin muzicalitatea şi 
frumuseţea lor: Stan Găitan, Alexe Gologan, Ion Radu Nen-
ciu, Gheorghe Ghia, Radu Urezu, Gh. Golea, Voicu Roşculeţ, 
Aldea Vineş, Neculai Sassu, Drăgan Boncotă, Staicu Şeitan, 
Radu Ovesea, Urs Radu Şeitan şi mulţi, mulţi alţii.2

 Dar mocanii nu erau numai darnici, gata să ofere 
o parte din avutul strâns cu trudă, în lungile lor peregrinări 
cu turmele pe potecile bine ştiute ale transhumanţei. Erau, 

totodată, grijulii cu aceşti bani pen-
tru că erau câştigaţi în urma unor 
eforturi mari, depuse în condiţii vi-
trege. De aceea, voiau ca donaţiile lor 
să fie administrate cu grijă şi cu fo-
los, încredinţându-le unora dintre cei 
mai respectaţi şi preţuiţi membri ai 
comunităţii, aşa cum reiese din proce-
sul-verbal încheiat la numărarea veni-
turilor din lada bisericii, în 22 noiem-
brie 1831. Cele trei chei ale acesteia 
au fost încredinţate unor oameni de 
toată încrederea ca: gocimanul Stan 
Găitan, vicegocimanul Ioan Popeea 

şi juraţii: Voicu Roşculeţ, Neagoe Popeea, Ioan Rusu, Marin 
Gologan, Ioan Şeitan, Iordache Pârşoi, Radu Moroianu, Ioan 
Gologan, Urs Şeitan, Stan Encica, Radu Mazăre.3

 Am prezentat aceste pasaje din istoria veche a biseri-
cii pentru a înţelege mai bine cum a fost posibil ca în Săcele 
să se ridice, în decurs de numai câteva decenii, 7 biserici 
ortodoxe de piatră, înzestrate cu odoare dintre cele mai de 
valoare, cu iconostase aurite şi cu picturi realizate de pictori 
renumiţi ai vremii, ca Mişu Popp, la biserica “Sf Adormire” 
din Satulung sau Iosif Keber la biserica “Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul”, din Turcheş. Iconostasul bisericii “Sf. Nicolae” 
din Baciu, a fost pomenit de Nicolae Iorga ca fiind cel mai 
frumos din Ţara Bârsei.
 Dar, să ne întoarcem la biserica “Sf. Adormire” din 
Satulung şi să remarcăm faptul că principalul element de valoa-

re al acestui sfânt lăcaş este, fără îndoială, admirabila pictură 
interioară realizată de cunoscutul pictor braşovean Mişu Popp, 
ajutat de un pictor italian, Airoldi, care, după spusele lui G. 
Moroianu, nu a pictat decât chenarele scenelor biblice care 
împodobesc pereţii. Biserica a fost declarată, în jurul anului 
1924, monument istoric tocmai datorită frumuseţii picturii 
sale, care este cea mai mare compoziţie picturală unitară a 
vestitului pictor braşovean. Calotele sferice, suprafeţele curbe 
şi pereţii sunt acoperiţi cu măiestrie de 67 de scene biblice, 
iar iconostasul din lemn este împodobit cu Icoane Împărăteşti 
şi celelalte icoane de pe rândul întâi, pictate tot de Mişu Popp 
şi cu icoane reprezentând apostolii, evangheliştii şi praznicele 
împărăteşti, pictate de un pictor necunoscut. O singură icoană, 
cea pe fond albastru din rândul Sfinţilor Apostoli este, de ase-
menea, pictată de Mişu Popp. Despre acest iconostas, G. Mo-
roianu spune că el a fost dăruit, în 1818, de bunicul său, Radu 
Moroianu, şi că este o lucrare a unor călugări iscusiţi de la o 
mănăstire din Ţara Românească.4

 Specialiştii subliniază faptul că o constatare importantă 
în ceea ce priveşte ansamblul pictural de la biserica “Sf. 
Adormire” este reprezentarea scenelor biblice în stilul icono-
grafiei occidentale, cele mai importante surse de inspiraţie 
pentru Mişu Popp fiind desenele realizate de Gustave Doré în 
vederea ilustrării Noului Testament.5 Pe lângă această sursă 
de inspiraţie, se mai remarcă şi altele, aşa cum specifica Ele-
na Popeea, constând în picturi de Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Rafael, Rembrandt, toate acestea evidenţiindu-se în ati-
tudinile elegante ale personajelor, forţa şi vitalitatea acestora, 
semnificaţia gesturilor sau îndrăzneala mişcărilor.
 Pictura bisericii este în ulei şi a fost realizată de pic-
torul braşovean în anii 1870-1874, după G. Moroianu între 
1868-18736. Tot de la G. Moroianu aflăm că ea a costat în 
jur de 30000 de galbeni, dintre care 8000 au fost donaţi de 
Gheorghe Nică Gologan. Un alt mocan înstărit, Niţă Boncotă 
(zis şi Mişoicu), a plătit câteva sute de galbeni pentru icoana 
Învierii Domnului, cerându-i lui Mişu Popp să o facă întocmai 
ca pe cea zugrăvită pe bolta din interiorul bisericii. Această 
icoană este scoasă în biserică numai în perioada dintre Paşti şi 
Înălţare.
 Pentru unele dintre chipurile personajelor care apar în

Gocimanul Stan Găitan

Iconostasul bisericii

2 Alex. Stroe Militaru- Din cartea de danii a bisericii Sf. Adormire din Satulung, în 
Viaţa Săceleană nr. 9-12-1931, p. 34-35
3 Alex. Stroe Militaru - Însemnări vechi de la Biserica Sf, Adormire din Satulung, 
în Viaţa Săceleană, nr. 3-4-1931, p. 26
4 G. Moroianu. - Chipuri din Săcele, ed. Tipocart Braşovia, 1995, p. 73
5 V. Vătăşianu - Opera pictorului Mişu Popp, rev. Ţara Bârsei, anul IV, nr. 2-1932, 
p. 99-131
6 G. Moroianu - Op. citată, p. 74
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scenele biblice, pictorul şi-a 
ales ca modele chiar figuri de 
mocani şi mocance din Satu-
lung, adevărate frumuseţi ale 
vremii. De remarcat că Mişu 
Popp  a pictat şi mai multe por-
trete de mocani săceleni, la ce-
rerea acestora şi pe cheltuiala 
lor, portrete care se regăsesc în 
colecţii ale muzeelor şi în fami-
liile unora dintre urmaşii celor 
pictaţi.
 Valoarea de monu-
ment istoric a bisericii este dată 
şi de urmele de fresce de pe 
brâul pereţilor exteriori, ceea 
ce dovedeşte că biserica a fost 
zugrăvită, cu siguranţă, şi înainte de 1870, probabil imediat 
după terminarea construcţiei, în 1819, dar date despre această 
etapă a zugrăvelii interioare nu se cunosc până în prezent.
 Pictura originală a lui Mişu Popp a rezistat aproape 
50 de ani, dar trecerea timpului şi fumul de la lumânările de 
parafină şi-au pus amprenta asupra ei, înnegrind-o, ceea ce a 
impus curăţarea ei în anul 1924 de către pictorul Molda, trimis 
de Al. I. Lapedatu, ministru al Artelor şi Cultelor pe atunci, 
care a şi ajutat  biserica să suporte cheltuielile cu o mare 
sumă de bani din partea ministerului.7 Lucrări de curăţare 
şi restaurare a picturii s-au mai desfăşurat şi în anii 1949 şi 
1969-1970, ultimele fiind făcute de restauratorul Dim-Bascu, 
din Bucureşti, în timpul păstoririi părintelui Ghe. Şerbu. La 
începutul anilor 2000, pictura suferea din nou, ca în 1924, 
din cauza depunerilor de fum şi praf şi atunci a avut loc o 
nouă înfrăţire a tuturor enoriaşilor care au pus mână de la 
mână şi, beneficiind şi de ajutorul societăţii Electroprecizia 
şi al Asociaţiei Izvorul, s-a făcut o nouă lucrare de curăţare 
a picturii interioare a bisericii şi de reparare a fisurilor care 
brăzdau scenele pictate. Lucrarea a fost realizată în anul 2007, 
în timpul păstoririi preoţilor Ioan Cornea şi Mircea Leb, de 
către restauratorul Mihai Stinghe din Braşov, într-o primă 
etapă, urmată de o a doua, în care a fost curăţat şi restaurat şi 
iconostasul şi icoanele acestuia.
 Şi exteriorul bisericii a suportat reparaţii şi restaurări 
de-a lungul timpului. Astfel, în 12 iunie 1888, s-a pus pro-
blema înzestrării bisericii cu o cruce nouă, o butcă nouă, 
aurită, şi un paratrăsnet, iar apelul făcut de consiliul paro-
hial de atunci, condus de părintele Victor Popeea, era foarte 
mobilizator: “…acestu poporu pătrunsu de adevăratulu simţu 
creştinescu moştenitu de la părinţii loru cari au pus temelia 
acestei sfinte case spre mărirea atotputernicului Dzeu Tatălu, 
Fiului şi Duhului Sfântu, a hotărâtu ca fiecare de bunăvoie 
să jertfească dinariu sau pe câtu le este cu putinţă spre a face 
reînoirea necesară a această casă Dzească, punând o cruce şi 
butcă nouă aurită, precum şi un parafulgeru.” 
  Apoi, în 1911 şi 1938 s-au mai făcut ample lucrări 
de reparaţii, multe intervenţii având loc şi în perioada mai 
recentă. Astfel, în 1937-1938, s-au făcut lucrări de reparaţii 
la acoperiş, ocazie cu care turnurile au fost acoperite cu tablă 
zincată, iar crucile de pe turnuri au fost aurite. Urmează alte 
reparaţii ale turnurilor, în 1973, 1985 şi 1999, când se vopseşte 
tabla cu bronz. În anul 2009, s-a făcut ultima reparaţie a tur-
nului şi s-a înlocuit învelitoarea din tablă cu una nouă, din 
aluminiu.9

 La umbra zidurilor bisericii îşi dorm somnul de veci 
şi câţiva dintre săcelenii care au marcat, într-un fel sau al-

tul, istoria acestor locuri şi cu 
care ne mândrim: profesorul 
George Moroianu, distins om 
politic, economist şi scriitor, 
cu o contribuţie importantă la 
pregătirea Marii Uniri şi la con-
solidarea Statului Român, pro-
fesorul Nicolae Colceag, de la 
care obştea săceleană a moştenit 
clădirea actualului spital, Vic-
tor Tudoran, părintele presei 
săcelene, proprietarul uneia din-
tre primele reviste de cultură 
din mediul rural de la noi. Tot 
în cimitirul bisericii, o troiţă 
de lemn, construită şi sfinţită 
în 1938, aminteşte de episcopul 

săcelean Nicolae Popeea, mâna dreaptă a mitropolitului An-
drei Şaguna şi unul dintre tribunii lui Avram Iancu. O altă 
troiţă emblematică pentru biserica noastră este troiţa eroilor, 
ridicată iniţial în amintirea eroilor bucovineni Dumitru şi 
Ioan, executaţi de austro-ungari pe aceste locuri pentru vina 
de a nu fi vrut să lupte împotriva fraţilor lor români, în 1918, 
şi pe care astăzi se află o placă de marmură cu toţi eroii din 
Satulung, căzuţi în cele două războaie mondiale.
 Biserica deţine şi obiecte de cult reprezentative, cu 
care se mândreşte şi cu care a fost înzestrată de harnicii săi 
enoriaşi de-a lungul timpului: un potir de argint aurit cu în-
florituri care poartă data de 11 sept. 1853, un chivot de argint 
cizelat şi, mai ales, un vechi epitaf cu înmormântarea lui Iisus, 
brodat cu fir aurit, adus de mocani tocmai de la Odessa, prin 
1856.
 Astăzi, biserica “Sf. Adormire” din Satulung se 
înfăţişează la fel de frumoasă şi de impunătoare ca în anii 
de după prima sa pictare şi îşi întâmpină, plină de strălucire, 
enoriaşii. A împlinit 200 de ani în care a străjuit neclintită, 
de pe locul ales de obştea din Satulung, fiind un sprijin pen-
tru aceasta în vremurile de grele încercări, un loc în care oa-
menii şi-au găsit liniştea şi încrederea sub păstorirea unor 
vrednici preoţi parohi, pe care ne facem datoria să-i pomenim 
aici: Ioan Verzea (1812-1830), Ioan Martinovici (1813-1831), 
Alexe Verzea (1825-1831), Ieremia Verzea (1825-1831), 
Neagoe Popeea (1831-1874), Ioan Martinovici (1838-18569, 
Radu Popeea (1850-1897), Victor Popeea (1875-1921), Ze-
novie Popovici (1904-1941), Ghe. Şerbu (1937-1980), Ghe. 
Lăncescu (1945-1952), Ioan Bădiţoiu (1953-1986), Ioan Cor-
nea (1981-2018), Mircea Leb (1986-2018). Începând cu 2018, 
în Sfântul Altar al bisericii slujesc preoţii Antonio Aroneasa, 
Alexandru Petrica şi Alexandru Morogan.
 Ne revine nouă, celor de astăzi, datoria de a contribui 
la păstrarea şi adăugarea de noi valori acestei bijuterii arhitec-
tonice şi artistice care este biserica noastră, dovedind astfel că 
suntem în stare să continuăm tradiţia strămoşilor noştri, pen-
tru ca şi la aniversarea a 300 de ani de viaţă a sfântului lăcaş, 
generaţiile de atunci să se mândrească cu noi, aşa cum, astăzi, 
noi ne mândrim că suntem urmaşii vestiţilor mocani săceleni.

Horia Bârsan

Detaliu de pe iconostas

7 G. Moroianu - Opera citată, p. 180
8 *** - Din trecutul bisericii Sf. Adormire Satulung, rev. Plaiuri Săcelene, nr.1-
1938. P. 13
9 Dorin Ghişoiu, Două secole de punerea pietrei de temelie a bisericii ortodoxe “Sf. 
Adormire” din Satulung, “Plaiuri Săcelene”, trim. II-2012 , p. 9
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IN MEMORIAM
DAN ZAMFIR

UN SĂCELEAN ADEVĂRAT, UN IZVORAN DEVOTAT

umărul celor care se pot 
mândri cu faptul că s-au 
identificat cu Asociaţia 

Cultural-Sportivă “Izvorul” zeci de 
ani, care au făcut parte din istoria 
acesteia, contribuind la împlinirea 
rolului ei în comunitatea noastră, 
se micşorează de la an la an. Au
plecat dintre noi, rând pe rând, fi-
guri marcante al “Izvorului”: Victor 
Secăreanu, profesorii Andronic Mol-
dovan şi Dimitrie Cazacu, domnul 
Octavian Taraş, Milu Alexandrescu, 
Gică Jinga, Emil Petruţiu, ca să amin-
tim numai câţiva dintre cei care şi-au 
legat numele de activitatea asociaţiei şi acum, iată, ne-am despărţit de 
inginerul Dan Zamfir, unul dintre cei mai activi şi devotaţi izvorani. 
 Născut într-o foarte respectată familie de învăţători 
săceleni, urmaş după mamă al marelui nostru intelectual George 
Moroianu, Dan Zamfir a fost atras din cea mai timpurie tinereţe de 
viaţa şi atmosfera specială de la “Izvorul” unde, alături de alţi tineri 
din generaţia sa, a găsit locul potrivit pentru a-şi cultiva chemarea 
pe care o avea pentru mişcare fizică, sport, dar şi pentru instruire 
în istoria şi tradiţiile plaiurilor sale natale. Şi-a iubit strămoşii, i-a 
respectat şi întreaga viaţă a făcut tot ce a putut pentru a sprijini, în 
cadrul asociaţiei, valorificarea şi prezentarea moştenirii spirituale, a 
frumoaselor tradiţii şi obiceiuri ale înaintaşiloe mocani săceleni.
 A fost unul dintre cei mai harnici şi talentaţi componenţi ai 
echipei de fotbal “Izvorul”, în cadru căreia a activat mulţi ani, contri-
buind la succesele acesteia şi suferind, după cum singur mărturisea, 
atunci când, din cauza unor condiţii vitrege, a lipsei de fonduri nece-
sare unei prezenţe în campionatul intern, echipa a fost retrogradată şi 
nu a mai putut sărbători, aşa cum se cuvine, împlinirea a 50 de ani de 
la înfiinţare. Dragostea pentru fotbal nu l-a părăsit însă niciodată şi, 
în timp, a devenit unul dintre cei mai buni biografi ai echipei din care 
a făcut parte, mărturie stând numeroasele articole scrise pe această 
temă pentru revista “Plaiuri Săcelene”
 Dan Zamfir a fost unul dintre cei mai de nădejde izvorani, 
a făcut parte din comitetul de iniţiativă al reînfiinţării asociaţiei “Iz-
vorul”, după 1989, a fost membru fondator al noii asociaţii, a găzduit 
în propria locuinţă sediul acesteia pentru o lungă perioadă de timp, 
a fost vicepreşedinte al ei în numeroase legislaturi şi un important 
membru al colectivului de redacţie al revistei “Plaiuri Săcelene”, 
pentru care a scris nenumărate materiale interesante şi incitante prin 
noutăţile aduse.
 A fost, mai presus de toate, un om adevărat, un caracter 
desăvârşit, un prieten de nădejde, săritor, gata să ajute, să îndrume, să 
facă tot ce depinde de el pentru ca asociaţia să meargă înainte, să-şi 
îndeplinească menirea pe care a avut-o încă de la înfiinţare, aceea 
de a fi un focar de cultură adevărată, de promovare şi evidenţiere a 
trecutului de excepţie al mocanilor săceleni.
 Pentru tot ce a făcut pentru asociaţia noastră, noi, cole-
gii săi, îi aducem un pios omagiu, îi mulţumim şi-i vom păstra o 
amintire neştearsă, asigurându-l că eforturile sale vor fi continuate şi 
frumuseţea şi bogăţia spirituală a înaintaşilor noştri vor fi transmise, 
mai departe, generaţiilor ce vor urma. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

Horia Bârsan

 În continuare, vă prezentăm necrologul citit în ziua 
înmormântării de domnul Dumitru Voinea, preşedintele de onoa-
re al Asociaţiei “Izvorul”:  

 Prea cucercici părinţi, întristată asistenţă,

 Joi, 7 martie 2019, din clopotniţa bisericii s-a trimis 
deasupra noastră vibranta clopotelor jale pentru chemarea la 
rugăciunea de prohodire şi de rămas bun. 
 Nu cunoaştem vrerile ursitei, care toarce fiecărui mu-
ritor firul vieţii, sorocindu-i cât va trăi. Când se rupe firul, se 
curmă şi viaţa şi se intră în împărăţia jalei. Tic-tacul pendulului 
ronţăie timpul în recea-i indiferenţă, moartea a bătut la uşa casei 
lui Dan Zamfir, unde a semnalat că pelerinajul vieţii lui s-a înche-
iat.
 Un fior rece a trecut peste noi toţi, Inima prietenului 
nostru a refuzat să mai bată, iar noi am rămas cu toţii fără grai. 
Ne-a îngheţat o parte din suflet.
 Toţi plecăm, unii dintre noi, însă, nu pleacă niciodată. 
Şi unul dintre aceştia a fost prietenul nostru, Dan. Îngerul său 
l-a luat de mână, conducându-l în faţa Judecătorului Suprem, 
în lumea lui curată, aleasă şi nevăzută. Lipit de patul suferinţei 
sale, a murmurat o rugăciune de rămas-bun, încredinţându-şi 
sufletul Creatorului, ca să fie primit după greaua suferinţă din 
ultimul timp.
 Aşa după cum apa nu o poţi opri să curgă la vale, tot aşa 
nici la moarte nu merită să te gândeşti pentru că are ea singură 
grijă de noi şi fără ajutorul nostru. Prietenul nostru Dan Zam-
fir s-a alăturat celor din familia asociaţiei noastre, “Izvorul”, 
plecaţi prea devreme dintre noi: Dimitrie Cazacu, Tăvel Taraş, 
Milu Alexandrescu, Andronic Moldovan şi fratele lui Dan, Mir-
cea, cu toţii lăsând în inima şi amintirea noastră adevărate şi 
scumpe prietenii.
 Dan Zamfir a fost unul dintre acei oameni ale căror 
calităţi intelectuale, care se nasc din armonia unei inimi generoa-
se şi a unui spirit ales, l-au promovat în funcţii de conducere atât 
la locul său de muncă, cât şi în asociaţia noastră. A fost un suflet 
de elită, pătruns de calmul pe care îl dă dragostea dezinteresată 
pentru adevăr, modest şi lipsit de vanităţile vieţii, a trăit ca om 
de bine, dovedind prin aceasta că intelectualitatea e o calitate a 
vieţii lăuntrice ale cărei semne exterioare sunt modestia şi simpli-
tatea. Se bucura enorm de viaţă şi era un mare prieten. Prin viaţa 
sa a rămas un model pentru tineri. Dan făcea parte din lumea 
satului nostru natal, o lume nobilă şi fermecătoare prin modestia 
sa, prin tradiţiile şi moralitatea sa. 
 A învăţat, alături de cei din generaţia sa, ABC-ul scri-
sului, cititului şi socotitului în şcoala primară pe zidul căreia stă, 
de aproape două sute de ani, îndemnul: “Luminează-te şi vei 
fi, voesce şi vei putea”, şcoală condusă mulţi ani de părinţii lui 
Dan, învăţătorii Nicolae şi Valeria Zamfir, îndrumători spirituali, 
cu o dreaptă severitate pedagogică, cu o pricepere aleasă de a 
instrui generaţii de copii pentru drumul complicat al vieţii. 
 A fost un om cu o inimă bună şi săritoare, fapt dovedit şi 
de găzduirea sediului asociaţiei noastre în casa sa pentru o bună 
perioadă de timp. Dan va rămâne în amintirea celor care l-au 
cunoscut ca un om de o blândeţe şi bună-cuviinţă desăvârşite, 
simpatizat de toată lumea pentru că nu ascundea nicio răutate, 
calm şi binevoitor cu toţi, bun prieten şi sprijinitor al tuturor ti-
nerilor de la “Izvorul”. 

N
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 Pentru noi, cei care l-am cunoscut, este un motiv de 
mândrie întâlnirea cu el şi participarea alături de el la numeroa-
sele acţiuni pe care le-am organizat împreună: simpozioane şi 
adunări comemorative ale înaintaşilor săceleni, “Zilele Culturii 
Săcelene”, pregătirea apariţiilor revistei asociaţiei, concursurile 
sportive pentru tineri, ediţiile anuale ale “Balului Plăcintelor 
Mocăneşti” şi multe, multe altele. S-a implicat activ şi în viaţa 
organizatorică a asociaţiei, a făcut parte din conducerea acesteia, 
a participat la redactarea noului statut şi la pregătirea adunărilor 
generale şi a şedinţelor colectivului de conducere.
 Pentru modestia, cumpătarea şi hărnicia sa, Bunul 
Dumnezeu l-a chemat în Împărăţia Sa, acolo unde este locul său 
de adăpost şi de unde va fi în continuare alături de familia sa şi 
de noi toţi, bucurându-se de toate împlinirile noastre.

 Un dor nestins arde în candela sufletelor noastre, amin-
tirea lui e stăruitoare şi pe altarul amintirii lui Dan aşezăm cu 
sfială florile recunoştinţei, udate cu roua lacrimilor noastre, ale 
celor care l-am cunoscut şi apreciat. Ne rămâne respectarea ges-
tului strămoşesc de a aprinde o lumânare la căpătâiul lui pentru 
ca lumina cea veşnică să-l însoţească, trăind astfel clipa de fuzi-
une a trecutului cu prezentul în noi.
 Ne-ai părăsit, Dane. Plecarea ta ne-a făcut să înţelegem 
multe, ceea ce poate fi o consolare pentru tot dorul nostru de tine. 
Prin prietenie, iubire, curaj, bună-cuviinţă, onoare şi credinţă, 
numele tău rămâne veşnic gravat în amintirile noastre, luminân-
du-le şi făcându-le mai bogate şi mai frumoase. 
 Ne vom gândi adesea la tine şi ne vom ruga Domnului să 
te odihnească în pace, alături de cei plăcuţi Lui.

Nane*,

 Mă doare sufletul când scriu aceste rânduri și încă nu pot 
să cred că sunt pentru tine...
 Te iubesc! Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc 
pentru că ai contribuit enorm la „omul” care am ajuns să fiu. 
 Ai fost eroul copilăriei mele, mi-ai oferit cele mai fru-
moase amintiri și m-ai făcut să mă simt ca o adevărată prințesă 
în fiecare zi. Mereu m-ai răsfățat, mi-ai arătat că sunt cea mai 
importantă persoană pentru tine, că sunt „iubita” ta, cum obișnuiai 
să mă alinți. M-ai învățat să mă bucur cu adevărat de momen-
tele care contează, de momentele petrecute cu oameni dragi, de 
plimbările prin pădure, prin Poiana Angelescu sau pe malul râu-
lui Tărlung. Mi-ai arătat toate frumusețile Săcelelui, locul verilor 
din copilăria mea, ducându-mă în nenumărate „aventuri”. M-ai 
învățat să merg cu bicicleta, cu rolele sau cu patinele, iar cu tim-
pul am devenit din ce în ce mai bună. 

 Îți mulțumesc pentru că ai făcut posibil să am parte de cea 
mai frumoasă copilărie, pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru 
iubirea pe care mi-ai oferit-o și pentru grija pe care mi-ai purtat-o 
mereu. Cel mai mult îți mulțumesc pentru nenumăratele amintiri 
pe care mi le-ai dăruit, amintiri de care mă voi bucura toata viața, 
amintiri care îmi vor aduce mereu zâmbetul pe buze când mă voi 
gândi la tine.
 Sper că ți-ai găsit pacea și că nu mai simți nici un gram 
din suferința prin care ai trecut. Mă simt vinovată că nu am putut 
să te ajutăm în niciun fel, dar sper că acum ești liniștit și ne veg-
hezi.

Mereu în inima mea, în inima noastră...

*Bunicul meu, Dan Zamfir, care a devenit Nane pentru toată 
lumea pentru că eu nu puteam să pronunț Dan. 

N.R.: Rânduri scrise de Ioana, nepoata lui Dan Zamfir

•   •   •
Să nu-l uităm...

• Cultura BARBU  ŞTEFĂNESCU  DELAVRANCEA (1858 - 1918)

“Patria nu este pământul pe care trăim din
întâmplare. E pământul plămădit din oasele 

moşilor şi strămoşilor noştri.”

-au împlinit, în 2018, 160 de ani de la 
naşterea prozatorului, dramaturgului, ora-
torului şi avocatului B. Şt. Delavrancea 

şi, totodată, un secol de la moartea sa. S-a născut la 
11 aprilie 1858 în familia lui Ştefan Tudorică Albu, 
din mahalaua Delea Nouă, bariera Vergului. Tainele 
cărţii le descoperă mai întâi cu diaconul Ion Pestre-
anu de la biserica Sf. Gheorghe Nou, apoi la Şcoala 
de Băieţi nr. 4. Aici, învăţătorul Spiridon Danieles-
cu îi schimbă numele din Barbu Ştefan în Barbu 
Ştefănescu. În 1867, apare la Şcoala domnească din 
Maidanul Dulapului, unde îl va cunoaşte pe profe-
sorul Ion Vucitescu, prototip al Domnului Vucea din 
nuvela cu acelaşi nume.
 Din 1870 se înscrie la gimnaziul 
bucureştean “Ghe. Lazăr”, de unde se transferă la Liceul “Sf. 
Sava”, ca bursier, până în 1877.
 Îşi face debutul literar în ziarul “România liberă” şi 
se înscrie la Facultatea de Drept din Bucureşti. În anul 1878, îi 
apare volumul de poezii “Poiana lungă. Amintiri”, semnat Barbu. 
Lucrează la redacţia ziarului “România liberă”, dar şi ca profesor 
la pensionul particular Elena Millea Vergy, unde ţine prelegeri de 

literatură şi filosofie. În 1882, obţine licenţa în drept 
şi pleacă, prin grija fratelui său şi a familei Vergy, la 
Paris pentru a-şi continua studiile.
 În 1883 îi apare nuvela de debut “Sultănica”. 
Revine în ţară în 1884, se angajează hotărât în ac-
tivitatea publicistică şi literară, la ziarele “Epoca” 
şi “România liberă”, cu numele Barbu Delavran-
cea. Se împrieteneşte cu I. L. Caragiale şi Alexan-
dru Vlahuţă. În 1885 iese de sub tipar volumul de 
nuvele “Sultănica” şi editează pentru scurt timp 
“Lupta literară”, unde va publica prima variantă a 
nuvelei “Hagi Tudose”. Între 1892-1893, este profe-
sor suplinitor la Facultatea de Litere, unde vorbeşte 
studenţilor despre specificul şi valoarea prozei popu-
lare româneşti.

 În 1894 este ales deputat liberal, este tot mai mult prins 
în vârtejul vieţii politice, creatorul literar trecând, pentru un timp, 
în umbră. Din 1899, trece la crezul politic conservator; este ales 
primar al Capitalei, apoi deputat de Putna, Mehedinţi şi Vaslui, iar 
mai târziu ministru al Lucrărilor Publice.
 În 1902, într-un celebru proces, apără strălucit integritatea 
dramei “Năpasta” şi pe a creatorului ei, I. L. Caragiale, acuzat de

S
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plagiat de calomniatorul Caion. În anul 1903 publică volumul 
“Hagi Tudose”, iar în 1909 volumul de proză “Stăpânea odată”. 
Dar surpriza literarăa a anului o va constitui piesa de teatru 
de mare răsunet “Apus de soare”, prima din trilogia istorică a 
Moldovei. În 1910, văd lumina tiparului şi a rampei dramele 
“Viforul” şi “Luceafărul”. Anul 1911 este unul al reluărilor şi în-
tregirilor literare: volumele “Linişte”, “Trubadurul”, “Stăpânea 
odată”. Între 1911-1914, apar alte lucrări dramatice, din păcate 
fără succes: “Irinel”, “Hagi Tudose”, “A doua conştiinţă”.
 În 1912 este ales membru activ al Academiei Române, 
iar în 1913 va rosti discursul de recepţie “Din estetica poeziei 
populare”.
 Între 1914-1916, ţine discursuri patriotice pentru intra-
rea României în război. Se refugiază la Iaşi, unde va muri la 29 
aprilie 1918, fiind înmormântat la cimitirul Eternitatea din acelaşi 
oraş.
 Dacă pentru contemporani, omul Delavrancea a fost cu-
noscut mai ales ca orator, avocat şi cetăţean (deputat, primar, min-
istru), posterităţii i-a dăruit o comoară literară viabilă, care rezistă 
judecăţii timpului, scriitorul devenind cunoscut ca prozator şi 
dramaturg cu lucrări reprezentative pentru speciile literare cărora 
le aparţin. Faţă de dramele istorice anterioare (”Răzvan şi Vidra” 
de B. P. Haşdeu, “Despot Vodă” de Alex. Davilla), prima piesă 
din trilogia Moldovei, “Apus de soare” înscrie o etapă nouă în is-

toria speciei prin apariţia caracterelor monumentale, de o măreţie 
profetică, de o valoare sublimă, copleşitoare a simbolului pe care 
îl reprezintă voievodul Moldovei în viziunea lui Delavrancea. Au-
torul intuieşte just raportul dintre erou şi popor, între personalitate 
şi colectivitate, realizând pe plan artistic o capodoperă a literaturii 
române, în care se îmbină fericit analiza psihologiei unui erou 
excepţional, autocrat absolut, părinte şi om cu trup îmbătrânit şi 
istovit de boală, dar cu o voinţă de neînfrânt, cu sublimitatea ideii 
de patrie.
 Barbu Şt. Delavrancea este tatăl pianistei şi scriitoarei 
Cella Delavrancea, precum şi al arhitectei Henrietta Delavrancea, 
una dintre primele femei-arhitect din România.
 Cu ocazia discursului de recepţie la Academie, Delavran-
cea spunea, cu o lucidiitate rece despre sine însuşi: “Aş fi avut ne-
voie de o cultură mai aşezată şi de o viaţă mai puţin răscolită. Ar fi 
trebuit cel puţin să fac din literatură preocuparea mea principală. 
Tribunalul, întrunirile publice, parlamentul mi-au absorbit anii cei 
mai producători din viaţa mea. Nici vreme, nici linişte. Vremea, 
dată altora, liniştea mai mult un refugiu în literatură, ca să uit, să 
mă uit, ca să scap de invazia deziluziilor. Supus alternativ unei 
legi aspre: după o deziluzie din viaţa publică, o iluzie literară” 
(“Din estetica poeziei populare”).

Prof. Florica Lupu

n ziua de 24 ianuarie 2019, în prezenţa reprezentanţilor 
Primăriei, a conducerii Muzeului de Etnografie 
Braşov, a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ 

săcelene, a reprezentanţilor asociaţiilor de cultură din Săcele şi a 
unui numeros public din Braşov, Săcele şi împrejurimi, Muzeul 
Etnografic Săcele a găzduit o interesantă manifestare culturală 
dedicată, aşa cum ne-a obişnuit, trecutului valoros al mocanilor 
săceleni de altădată. Este vorba despre expoziția Fascinanta 
întâlnire în Basarabia cu urmașii mocanilor săceleni care este 
rezultatul proiectului comun de cercetare, desfășurat în perioada 
6 - 12 iunie 2018 (anul I), coordonat de către Muzeul de Etno-
grafie Braşov, în colaborare cu Institutul de Etnografie şi Folclor 
„Constantin Brăiloiu” București, Muzeul Brăilei și Universitatea 
de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova. Proiectul 
expoziţiei a urmărit identificarea urmașilor familiilor de mocani, 
plecați din zona Săcele în Basarabia, a legăturilor de neam (arbo-
rele genealogic), a ocupațiilor actuale - practicarea păstoritului, 
vocabularul pastoral și elemente identitare privind costumul 
mocănesc.

 Vizita organizată de conducerea 
Muzeului de Etnografie Braşov a fost 
prezentată sub sugestivul generic 7 zile, 7 sate 
basarabene şi nesfârşite amintiri. Expoziția 
aduce în atenţia publicului destinul familiilor de mocani săceleni 
Munteanu, Șeitan și Tocitu. Ajunşi în lunca Prutului de jos, 
generaţii succesive de mocani săceleni, în vestita transhumanţă, 
au dus cu ei obiceiuri şi tradiţii de acasă, iar mulţi dintre ei, forţaţi 
de vremuri sau de bunăvoie au rămas pentru totdeauna în satele 
Colibaş, Branza, Crihana, Vălenii Cahulului. Reprezentantele 
muzeului braşovean, Steluţa Suciu şi Carmen Marin, au vizitat 
familii de români din sate din sudul Basarabiei. Bucurie mare, 
atât pentru oaspeţi, cât şi pentru gazde, care au demonstrat că au 
fost şi sunt şi astăzi români adevăraţi, păstrători ai limbii române, 
religiei străbune, tradiţiei, obiceiurilor, cântecelor şi dansurilor, 
pe care le-au conservat din generaţie în generaţie. Păstrarea vie 
a speranţei şi a demnităţii în împrejurări dintre cele mai grele, 
dovedeşte tăria de caracter şi dorinţa de a trăi în legea străbună. 
 Bucuroase de reuşita vizitei lor, reprezentantele muzeului 
braşovean au lansat invitaţia ca în această vară gazdele basara-
bene să viziteze Săcelele, invitaţie acceptată cu multă bucurie.
 În cadrul manifestării din 24 ianuarie, de la Săcele, a fost 
prezentat un interesant montaj din 7 panouri cuprinzând date inte-
resante şi fotografii care atestă urmele lăsate de familiile săcelene 
de mai sus în localităţi din Basarabia şi contribuţiile acestora la 
dezvoltarea economică a zonei. Manifestarea a fost onorată de 
doamna director al Muzeului de Etnografie din Braşov, doamna 
Ligia Fulga, un statornic prieten al săcelenilor şi s-a încheiat cu 
un grupaj de cântece interpretate de grupul “Zestrea Săceleană”, 
ai cărei componenţi au îmbrăcat frumoasele costume tradiţionale 
mocăneşti. 
 Cu prilejul acestei inedite expoziţii, a avut loc, la Muzeul 
de Etnografie Săcele, şi lansarea unei interesante cărţi despre viaţa 
şi obiceiurile mocanilor de altădată. Este vorba despre lucrarea 
“Cartea stânii. Gânduri şi fapte. Hronicul copilăriei şi  al tine-
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reţilor” a distinsului săcelean Dr. N.G.V. Gologan, a cărei primă 
ediţie este îngrijită de doamna Steluţa Pestrea Suciu şi care este 
închinată de autor nepoţilor săi, Radu, cunoscutul matematician 
şlefuitor de talente olimpice, şi Călin, inginer constructor de 
aeronave, cu realizări remarcabile în acest domeniu, recunoscute 
şi apreciate  în Occident.
 N. Gologan, Nae cum i se spunea, s-a născut la 1 no-
iembrie 1894 în Satulungul Săcelelor, într-o respectată fami-
lie de oieri, tatăl fiind un târlaş de vază, cu minte cumpănită şi 
judecată sănătoasă, iar mama cu o ţinere de minte şi un bagaj de 
cunoştinţe impresionante. A murit în anul 1984 şi a fost înmor-
mântat la cimitirul Groavăr din Braşov.
 Familia Gologăneştilor a fost  remarcată prin oameni 
cu dare de mână, deschişi la nevoile comunităţii, fapt dovedit 
şi prin donaţia a 3000 de galbeni pentru pictarea bisericii “Sf. 
Adormire” din Satulung, de către pictorul Mişu Popp.
 Amintirile, scrise ca să rămână pentru viitorime, 
vorbesc despre locuri pe care le putem găsi şi astăzi în Plaiul 
Bătrân, Plaiul Zimbrului şi Plaiul Musiţii, în 
aşezările montane Trestieni, Teşila şi Telega 
şi sunt axate pe viaţa de munte a mocanului 
săcelean crescător de oi, socotită ca cea mai 
de cinste ocupaţie. Organizarea stânii şi a 
ierarhiei din ea, poveştile în jurul focului, 
mâncărurile specifice, producerea diverselor 
sortimente de brânză, îngrijirea oilor şi 
ferirea lor de bolile grele (boala de gură şi 
răsfugul negru), iernatul, transhumnaţa şi 
oamenii târlei, socotiţi ca ciobani născuţi, 
iar nu făcuţi, constituie fondul amintirilor 
de copil ale lui N.G.V. Gologan.
 Cartea prezintă aportul mocanilor 
săceleni ca urzitori ai hotarului României 
Mari, în hotarul Daciei Traiane, inainte 
mergători ai unirii tuturor românilor pe 
pământul străbun, călcat de soldaţii lui 
Traian, cântat de Ovidiu, stăpânit de Mircea 
şi cucerit de români la Griviţa şi Plevna.
 Mocanii săceleni duceau o viaţă 
curată şi plăcută înaintea lui Dumnezeu, 
trăiau retraşi de zbuciumul şi frământările lumii. Casele lor, de 
tip vagon, cu trei ferestre la drum şi cu patru spre curte, cuprin-
deau cămara, tinda şi “casa mare”, odaia din faţă, de cinste, cu 
foi de lână pe jos, cu icoana pe peretele dinspre drum, cu can-
dela mereu aprinsă, cu lada de zestre, dulapul de haine, coastănul 
pentru albituri, soba de tuci, rotundă sau cu patru muchii.
 În fruntea casei, pe coama acoperişului, străjuia crucea, 
simbolul jertfei creştineşti.
 Şcolile şi bisericile noastre sunt mărturii peste timp 
ale credinţei nestrămutate în ajutorul şi iubirea lui Dumnezeu 
şi ale interesului pe care mocanii îl manifestau pentru instruire 
şi cunoaştere, aşa cum rezultă şi din înscrisul de pe frontispiciul 
şcolii din Satulung: “Luminează-te şi vei fi, Voesce şi vei putea.”
 Mocanii noştri, mari crescători de oi, se îndeletniceau şi 
cu creşterea bovinelor şi cabalinelor. În Bărăgan, Nică Gologan 
avea, la Căzăneşti, o frumoasă herghelie, Moroianu era cunoscut 
pentru caii roibi, iar Oprea Ţârcă, pe lângă miile de oi avea şi 
herghelii de mii de cai de rasă.
 Aducătoare de venituri în familie a fost şi mica indus-
trie casnică de prelucrarea lânii, care începea cu opărirea, pentru 
degresare, spălarea acesteia în apa Gârcinului, uscarea, curăţarea 
de scaieţi şi pregătirea ei pentru unul dintre cele patru darace, 
filaturi şi torcătorii din sat. Cu războiul de ţesut se obţineau, 
pe lângă macate şi scoarţe de împodobit casa, şi stofe pentru 

îmbrăcăminte, care primeau aspectul comercial prin piua şi teas-
cul de la Subobrej, la Valeria Măsaru.
 În dulcele Crăciunului, în Câşlegi, se folosea carnea 
de porc prăjită în frigătoare, însoţită de laptele acru de putină. 
Mămăliga fiartă cât trebuie, mestecată bine, fără cocoloaşe, se 
răsturna pe fundul de lemn şi se tăia, cu aţa, în atâtea felii câţi 
meseni erau în jurul mesei.
 Cercetarea bisericii, în fiecare duminică şi sărbătoare, 
era un obicei de la sine înţeles pentru mocani, iar preotul de
atunci, părintele Victor Popeea, om luminat la minte şi chipeş la 
trup, ţinea nişte slujbe minunate, făcând cinste bisericii şi satului. 
 Un capitol important al cărţii este dedicat transhumanţei, 
acestei permanente pendulări între munte şi şes pentru a asigura 
tot timpul anului hrana necesară turmelor. Plecarea turmelor se 
făcea la Sf. Dumitru, spre bălţile Brăilei şi Ialomiţei sau spre 
podişul dobrogean, iar primăvara, de Sf. Gheorghe, turmele 
se intorceau pentru vărat, pe un drum de 400 de kilometri, în 
condiţii climatice dintre cele mai diferite. Autorul îşi exprimă 

admiraţia faţă de frumuseţea munţilor 
noştri, de minunatele plaiuri ale Ciucaşului, 
Zăganului, Muntelui Cailor, Caprei Mari 
sau ale munţilor din partea Teleajenului, 
Prahovei, Ialomiţei şi Dâmboviţei.
 “Din tinereţea şi amărăciunea vieţii 
mele, am purtat cârdul de oi şi la munte şi la 
câmp, şi ziua şi noaptea, şi pe vreme bună şi 
pe vreme rea, pe jos, dormind lângă oi şi în-
durând toate neajunsurile prin ploi şi noroa-
ie” spune autorul.
 La stână a găsit şi liniştea şi 
mulţumirea şi dragostea de viaţă. A învăţat 
că acesta este secretul purtat în inimi de 
ciobani, este pentru ei cheia fericirii, iar de 
la moş Simion a deprins cinstea şi omenia, 
dragostea de carte, dragul de învăţătură, 
atât de folositoare vieţii. Regretul este că, 
atunci când a redactat lucrarea, după 1954, 
“nu mai sunt oamenii îmbrăcaţi în frumosul 
lor port mocănesc, purtători de cioareci şi 

cămăşi albe, cu pieptare şi zăbune, încinşi cu 
chimire, purtând pe cap căciuli frumoase, mergând la biserică 
cu beţigaşul într-o mână, iar în cealaltă lumânarea prinsă între 
flori.”
 Anii de şcoală nu au fost uşori pentru N.G.V. Gologan, 
au fost mulţi, începuţi cu şcoala primară în satul natal, liceul real 
la Braşov, şcoala comercială superioară din Braşov, bacalaure-
atul luat cu Foarte Bine. A urmat Academia Comercială din Cluj, 
după care a început activitatea la Camera de Comerţ şi Industrie 
Braşov, pe post de secretar, perioadă în care a propus ridicarea 
unei noi clădiri în Livada Poştei. A avut o activitate prodigioasă, 
a avut mulţi admiratori ai muncii sale, iar în 1941, datorită 
calităţilor sale (demnitate, o foarte bună pregătire profesională, 
reputaţie neştirbită) a devenit primar al Braşovului, la numai 45 
de ani.
 Cartea lui N.G.V. Gologan este un adevărat hronic al 
unor vremuri frumoase, pline de farmec, în care mocanii săceleni 
dădeau ţării exemplul unei comunităţi închegate, în plin avânt 
economic şi social, cu realizări dintre cele mai importante în do-
meniul cultural şi spiritual. Mocanii acelor vremuri sunt cei care 
ne-au lăsat moştenire o zestre de care generaţiile următoare s-au 
arătat mândre, încercând să se ridice la importanţa şi prestigiul 
vrednicilor lor înaintaşi.

Ec. Dumitru Voinea
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ihai Eminescu este consi-
derat „omul deplin al cul-
turii românești”. Această 

formulare îi aparține lui Constantin 
Noica. Talentul înnăscut, cultura 
enciclopedică dobândită și munca 
titanică depusă au stat la temelia unei 
opere geniale. Prin ceea ce a creat, 
Eminescu rămâne steaua care a răsărit 
din depărtări albastre și luminează 
neamul românesc. El oferă un model 
al desăvârșirii. Idealurile pentru care 
a pledat „românul absolut”, cum l-a 
numit Petre Țuțea, își păstrează actualitatea. 
 Mihai Eminescu a crezut în dreptate, demnitate și cinste, 
dar a constatat cu mâhnire că aceste virtuți lipsesc adesea tocmai 
conducătorilor:

“Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.”
                                                (“Împărat și proletar”)

 Mihai Eminescu nu a admis îngăduință sau iertare pen-
tru hoție și corupție:

“Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne, ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!”
    (“Scrisoarea III”)

 Mihai Eminescu este iubirea și devota-
mentul total față de țară și neam:

“Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, 
ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!”
     (“Scrisoarea III”)

 Mihai Eminescu este prorocul speranțelor și idealurilor 
din sufletele noastre

“Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
...................................................
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.”
  (“Ce-ți doresc eu ție dulce Românie”)

 Mai presus de orice, însă, Mihai Eminescu este coloana 
infinită a culturii românești. Prin el întrezărim ce înseamnă pute-
rea creației și a valorilor spirituale; prin acestea neamul nostru își 
poate găsi locul pe care ni-l dorim în lume.   

Traian  Florea

RESEMNAREA MIORITICĂ „ASTA E”
• Opinii

ub influenţa sugestiei, mulţimile sînt în egală măsură 
capabile de resemnare, de dezinteres...” credea Sig-
mund Freud (Psihologia colectivă și analiza eului), 

fără a cunoaște cîtuși de puțin psihologia poporului român. 
Psihanaliza radiografiază stările nelămurite și evazive din abi-
sul subconștientului uman, nemulțumirile defulate, angoasele 
obsesive. Dacă înțeleptul evreu ne-ar fi făcut o introducere în 
psihanaliză, poporul român ar fi răspuns  și mai înțelept: „asta e”. 
 Sugestia e un factor exterior, așa cum autosugestia 
izvorăște din interior. De aceea în termenii contemporaneității am 
numi sugestia mai curînd manipulare. O formă abilă de spălare a 
creierului, care-ți dă ulterior iluzia că tu iei hotărîrea spre care ai 
fost împins pas cu pas. Cum și cînd? Prin mass-media în gene-
ral, prin televiziuni gen Latrina 3 în particular, prin vocile unor 
specialiști în diaree verbală gen Mircea Badea, prin retorica 
dictatorială gen Hitler, Stalin sau Ceaușescu, prin ședințele de 
partid care inoculează pic cu pic doctrina șefului lor iluminat, 
prin dezbaterile tematice difuzate la ore de vîrf. Tot timpul sîntem 
bombardați mediatic și acoperiți de norul unei ciuperci atomice 
infestatoare. Puțini scapă. Asta e situația omului obișnuit de pe 
plaiurile mioritice.
 De fapt, ciobanul mioritic autohton era și este o piedică 
în calea celorlalți invidioși complotiști. El este omul care ar 
putea face societatea să evolueze printr-o mentalitate superioară 
similară cu  detașarea, sau ataraxia înțeleptului ca în „Glossa” 
eminesciană. A fi la toate „rece” înseamnă a nu accepta compro-

misurile, de te-ndeamnă, de te cheamă. Are 
însă de trecut de tovarășii săi, a căror preo-
cupare nu este să evolueze, ci, mai ales, să nu 
lase pe alții să o facă. De ce să aibă alții mai 
mult decît ei? Invidia sau porunca a zecea din 
Decalog definește lăcomia cosmică. Asta e realitatea. 
 Realitatea este că trăim într-o  lume ostilă în care angajații 
la patron îi invidiază pe cei plătiți de la buget, în care pensionarii 
mici se uită cu jind la cei mari, o lume în care nu există bani 
pentru pensiile mici, dar există mereu pentru pensiile speciale și 
pentru privilegiile politicienilor, o lume în care familia creștină 
tradițională majoritară este înfrîntă la vot indirect de dezinteresul 
civic sau direct de familia de gay sau lesbiene minoritară, o lume 
în care jeepanul cu numere de Bulgaria e mai tare la stropit decît 
Loganul de România, o lume în care politicienii ne mint și ne 
urăsc atunci cînd nu ne lăsăm manipulați și nu ne resemnăm.
 Mircea Eliade justifica atitudinea mioritică de resem-
nare ca soluție de supraviețuire a românului într-o lume perma-
nent ostilă de-a lungul istoriei. Nu este o resemnare pesimistă de 
genul „asta e”, ci o reevaluare a neșansei istorice de a fi mințiți și 
înșelați de semenii în care avem încredere. Poate e adevărat, nu 
avem vocație istorică. Dar nu ca popor rezistent de 2000 de ani 
sau și mai mult prin rădăcinile demne ale lui Decebal și Burebista, 
ci prin clasa politică mafiotă care ne-a reprezentat uneori în isto-
rie. Nu pentru că i-am ales, ci pentru că ei, atunci cînd au ajuns să 
pună mîna pe putere, au început dictatura ordonanțelor de urgență
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numai în favoarea lor. Au făcut ce au vrut numai pentru ca noi să 
nu evoluăm.
 Noi vrem autostrăzi, ei ne promit cu tupeu nesimțit an de 
an, dar nu alocă un ban. Ba da. Bugetul pe 2019 alocă mai mulți 
bani la partide, decît la autostrada Pitești – Sibiu sau Comarnic 
– Brașov. Noi vrem spitale, ei ne bagă-n boale și ne dau infecții 
nozocomiale, sau ne promit vitamina D. Gratis. Că aia de la soare 
costă. Noi vrem justiție liberă, ei ne dau ordonanțe de urgență și 
clemență pentru toți, hoți sau netoți. Noi vrem să demonstrăm 
pașnic cu mîinile goale, ei ne dau la gioale. Noi nu-i vrem, dar 
pe liste aceleași nume vedem. Pentru că axioma rămîne valabilă: 
orice partid își protejează și promovează membrul fidel, harnic și 
darnic. (Prin analogie stilistică, asta-i funcția oricărui prezerva-
tiv). Noi vrem pămînt, ei ne dau Coșbuc. Asta e.
 De cîte ori românul mioritic dă de o problemă de genul 
celor menționate, oftează adînc și dormitează alene între flori de 
maci: asta e, ce să-i faci!
 Pe-ale noastre plaiuri mioritice săcelene ne mîndrim, 
sporul natural demografic e pozitiv. Prin Gîrcini, în rest e tot ne-
gativ. Asta e, ce să-i faci.
 S-a făcut canalizare pe drumul mare, cu petice, gropi și 
capace de canal zdrang și bang. Asta e, ce să-i faci. Bine că s-a 
făcut. Doar nu visați canalizare sub trotuare, ca-n filmele ameri-
cane.
 Unii primari săceleni (Lața, Mutu) au vîndut orice pe-
tec de pămînt dinadins neintabulat. Asta e, ce să-i faci, doar n-au 
făcut nimic ilegal. S-au îmbogățit legal. 
 S-au tăiat pădurile legal, iar hoții au fost judecați ilegal 
de un complet de trei, în loc de cinci judecători. Vai, cîtă nedrep-
tate după ce-au furat pe săturate! Dăm un recurs în anulare, asta 
e!
 Poporul a votat prin referendum maxim 300 de parla-

mentari, ei aproape s-au dublat după vot, sau s-au triplat prin nep-
otismul organigramelor la ministere, consilii județene, primării și 
aiurea. Noi votăm ce vrem, ei fac ce vor, asta e, ce să-i faci.
 Guvernul a eliberat deținuții, pedofilii, violatorii, hoții și 
corupții, pentru că nu au condiții în închisoare. A găsit stratage-
ma și a rezolvat problema. Ca să scape cîțiva politicieni penali, 
a deschis milos și larg porțile. Și urma scapă turma. Guvernul 
nu răspunde de administrarea penitenciarelor, nu, după cum nu 
răspunde de condițiile din azilele de stat pentru bătrîni, nici de 
condițiile din spitale, sau de condițiile din școlile cu latrină în fun-
dul curții. Asta e, ce să-i faci, doar nu credeați c-o să dea drumul 
bătrînilor, bolnavilor ori elevilor că n-au condiții. Nu. Pe spinarea 
lor se fac proiecte, se achiziționează aparatură, se repară clădirile 
an de an, se spală bani prin contracte cu dedicație pentru spinările 
și buzunarele unora. 
 La Liceul Teoretic „George Moroianu” firma unui consi-
lier local a făcut în toamnă o modernizare în curtea școlii. Ghinion. 
A venit iarna (iar iarna nu-i ca vara, spunea șeful lui de partid) și 
plăcile de gresie s-au desprins înainte să fi nins. Iar noi nu ne-am 
prins că lucrarea se va repeta, la fel ca gropile din șosele, sau 
pietrișul spălat de pe străzile înnoroiate ale municipiului la fiecare 
ploaie de vară. Pe banii noștri, de contribuabili. Asta e, ce să-i 
faci.
 Iată cum resemnarea mioritică nu rezolvă nici o problemă 
de fond. Soluția ar fi, discutam cu prietenul Gyuszi D. de la care 
a pornit ideea acestui eseu de opinie, să scoatem din vocabular 
sintagma asta balcanică și să ne schimbăm mentalitatea.
 „Nu trebuie să existe resemnare în faţa răului şi nici în 
faţa minciunii; un singur lucru rămîne de făcut faţă de ceea ce 
este rău: să-l distrugem.” (Paul Claudel în Tatăl umilit)

  prof. Nicolae Munteanu       

GÂLCEAVA

„Suflarea stinge lumânarea, dar, mai rău, poate s-ațâțe focul”.

dispută între părți pornește de la o neînțelegere,  de la un 
dezacord  de idei, de atitudini, de pretenții. Gâlceava este la 
început o dihonie care degenerează în ură și-n răfuială și-n 

care părțile, până la urmă, ajung să-și piardă dreapta judecată. Dacă nu 
se obține o soluționare a conflictului, în final se ajunge la învrăjbire. 
Toate acestea stârnesc o stare în care adevărul și dreptatea, în cele mai 
multe cazuri, nu-și mai găsesc locul. 
 Gâlceava între rude, între clanuri, gâleava între profesioniști, 
gâlceava între colectivități de oameni cu vederi și pretenții diferite, 
gâlceava între țări, între imperii este bine cunoscută.
 Istoria și literatura sunt pline de „gâlceveli” și de gâlcevi cu 
conținut tragic, comic sau tragico-comic, cu și fără urmări hazlii sau 
tragice. În toate cazurile, dacă gâlceava este generată de făcătorii de 
rele, lipsiți de înţelepciune,  finalul conflictului va fi tragic. Slavici, în 
Popa Tanda, nu ne amintește el că „Cine e deprins cu răul, nici la bine 
nu gândește?!”.
 „Divanul, (cu înțeles de judecată, proces,) sau gâlceava 
înțeleptului cu lumea”, a lui Cantemir, este o dispută filozofică și 
morală între spirit și trup. În literatura noastră, scriitură cu titlul de 
gâlceavă n-am mai găsit. 
 Sunt două explicații că la noi, cât este ziua de lungă, dai 
peste dispute, diferende, certuri, ciorovăieli, hărmălăi, tărăboi, scan-
dal. 
 Vina?!! 
 Pe primul plan stă profesionistul neprofesionist, neca-
lificat  și tovarăși-domni care nu s-au oprit atunci când au atins sta-
cheta de incompetență. Aceste minți înțepenite în neștiință, părtașe 

cu obrăznicia, cu excesul de ambiţie, cu orgoliul, cu  vanitatea și 
aroganţa, cu megalomania, generează atitudinea – a face pe deșteptul 
- magmă comportamentală și ideativă care dă naștere la inepţii, aiu-
reli, prostii, contradicții, lipsă de logică și  stupidități.     
 A doua cauză făcută cunoscută îi aparține lui Carol l, principe 
de Hohenzollern-Sigmaringen, regele României, făuritorul de neam, 
care, in illo tempore, după ce răzmerița „Boborului” de la Ploiești s-a 
liniștit și după ce câțiva demnitari cu mintea întreagă l-au convins 
pe rege să nu abdice, acesta a afirmat că „Suntem un popor care nu 
acceptă să fie condus, dar nici nu știe să se conducă”. 
 În viața politică, în literară sau în cotidian găsești gâlceveli 
pentru teritorii câte poftești, ad libitum. Foarte ușor o comunitate își 
arogă drepturi asupra unui teritoriu. În cele mai multe cazuri motivul 
invocat este timpul de supunere al teritoriului.
 Cînd am traversat strâmtoarea Gibraltar,  în drum spre Tanger, 
am admirat stânca care a fost martora atâtor evenimente de-a lungul 
secolelor. Grecii, latinii și spaniolii au numit-o “coloanele lui Her-
cule” și asta, până când a venit un arab obraznic, pe nume Tarik,  care 
a „decretat” că de-atunci înainte stânca va fi a lui – Stânca lui Tarik – 
“Gebel-al-Tarik” adică “Gibraltar”. Arabii nu s-au mulțumit numai cu 
traversarea apei ci au luat țara în sabie și au cucerit-o. Norocul nostru 
s-a numit Poitiers, în  Franța, unde arabii s-au „împiedicat‘, pentru că, 
altfel, cât sunt ei de vijelioși, ajungeau până pe malurile Dâmboviței, 
și, așa fiind, nu mai aveam acum probleme cu islamul în Europa.  Nici 
pe Merkel nu o mai lua gura pe dinainte, nici Orban nu-și mai făcea 
gând cu zăbrelele și nici franțujii nu-i mai țineau sub ochi pe harapii 
plimbăreți de pe Champs-Élysées.
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 Pe-acolo, prin  Gibraltar, sunt niște ciorovăieli care ar justifi-
ca o discuție între arabi și spanioli. Arabii, cu pretenții acum, ar reven-
dica toată Spania: “Am stăpânit-o 700 de ani pe de-adevăratelea, ar 
zice Tarik, iar voi spaniolii?. Noi v-am lăsat Alhambra și Marea Mos-
chee din Cordoba, voi ce  ați făcut? După ce i-ați dat ideea franțuzului 
să scrie «Cidul» v-ați dus peste Apa cea Mare și i-ați masacrat, i-ați 
stârpit pe sărmanii indieni pentru aur.” 
  La gâlceava lor s-au vârât cu dibăcie și britanicii. Ăștia au 
cucerit strâmtoarea acum vreo două sute de ani și – good bye - nu mai 
catadixesc s-o returneze Spaniei. Englezii țin la galeriile și sălile din 
interiorul stâncii pentru că niște obuziere plasate la gurile peșterilor țin 
strâmtoarea în maniera Mărășești: „Pe-aici nu se trece!”. Astăzi stânca 
și-a pierdut din importanța strategică. Un bombardier din sortimentul 
Enola Gay care ar lua la țintă stânca, într-o clipă ar transforma-o într-
un deșert cu amintiri. 
 O altă poveste cu gâlceavă teritorială ar fi Sicilia. Aici lu-
crurile sunt mai complicate. Grecii arată cu degetul către Taormina și 
către Agrigento și spun că  templele și amfiteatele de-acolo sunt ale 
lor. Bizantinii, care s-ar fi aflat și ei în vorbă, au ieșit din istorie după 
ce s-au „oștit” cu turcii. În schimb arabii, francezii, nemții și spaniolii, 
pe rând au stăpânit insula și acum ar revendica-o. Gâlceava s-a potolit 
după ce Garibaldi a alipit-o Italiei.
 Și cu Transilvania ar fi câte ceva de comentat. 
 La adică, dacă stai și cugeți bine, poți să-ți pui întrebarea 
dacă turcaleții și austriecii pot gâlcevi   despre Transilvania. 
 Soliman, pe care turcaleții nu degeaba l-au făcut Magnific, 
după bătălia de la Mohács a decretat că Transilvania va rămâne în 
continuare independentă, dar îi va plăti lui un haraci de ducați, anual. 
El știa că Mircea a avut curajul să-l înfrunte pe Baiazid la Nicopole 
și chiar atunci Magnificul n-avea niciun interes ca Transilvania, o altă 
provincie independentă, să-i fie potrivnică. Si-apoi cu ce să-și mențină 
în stare de funcționare armata de pe Dunăre? El era cu ochii pe Viena. 
Într-un moment de respiro, turcii obraznici și austriecii fără rușine 
s-au înțeles și nici una, nici două, au  declarat nulă independența Un-
gariei și și-au impărțit teritoriul - fifti-fifti - asta-i a mea, asta-i a ta, ca 
la ușa cortului! Turcii au ținut-o tot așa până la pacea de la Karlowitz, 
când la lucrări au luat parte numai Turcii ca învinși, Austria, Uniunea 
Polono-Lituaniană, Transilvania, Veneția și Rusia, ca biruitori. Atât. 
În continuare Transilvania a rămas un principat autonom, dar au pus 
ochii pe ea austriecii și au trecut-o sub suzeranitate lor. 
 La gâlceava din zilele noastre ar sări cu pretenții teritoriale 
austriecii și turcii. Și unii și ceilalți recunosc că Transilvania a fost 
independentă, i-adevărat, dar și turcaleții și austriecii tac mâlc cum 
că, pentru independență, transilvănenii au plătit turcilor haraciul a-
nual, iar austriecilor impozite, arginți din munca celor care osteneau 
pământul. Păi, cu ce s-au construit Ringstrasse, Palatul Hofburg și 
Palatul Schõnbrunne? Valsatorii nu puteau susține economia unui im-
periu de o asemenea mărime. 
 De-ar fi fost recunoscători! Impertinenți și fără purtări cu-
viincioase, fără de purtări auguste demne de un cezar, trei împărați 
dintr-o capitală al unui asemenea strălucit imperiu n-au avut timp să 
se ocupe de inegalitățile sociale ale supușilor majoritari. Hotărârea lor 
de-o clipă l-a trimis pe Horea la zdrobit cu roata, au returnat obraznic 
Supplexul libelus, petiția românilor din Transilvania, luată în râs, și 
pe Memorandiști i-au trimis  în închisori. Mulțumiți de înțeleapta lor 
hotărâre, auguștii opresori, bombănind, și-or fi zis, râzând în barbă: 
“Auziți ce neobrăzați sunt valahii ăștia. Să pretindă ei drepturi?!” 
 Înglobarea Transilvaniei în Împeriul Austro-Ungar au 
hotărât-o, cât ai clipi din ochi, niște aleși-nealeși în Dieta de la Cluj, 
care, a doua zi, s-a autodizolvat și, ia-i la răspundere de unde nu-s. 
Hotărârea a durat 51 de ani. Când imperiul s-a destrămat fiecare parte 
a luat-o  pe drumul pe care l-a dorit. Așa a fost de când este lumea și 
pământul. Asta-i regula imperiilor.
 Dreptatea se dobândește numai prin adevăr. Dacă lumina nu 
se vede dacă nu o oprești cu un obiect tot așa  nici dreptatea nu se 

poate da celui căruia i se cuvine fără oprirea  adevărului  pentru dez-
batere, cu argumente și cu acceptarea lor.
 Adevărul este o potriveală între cea ce știm și realitate. 
Ca să ajungi la dreptate, potriveala trebuie să fie bine cunoscută și 
exprimată, declarată ferm, ad litteram.
 Pe 20 iunie 2017 a apărut un apel al Academiei Române, 
intitulat „Pentru respectarea Centenarului Marii Uniri şi a memoriei 
istorice a românilor”. Apelul scoate în evidență printre altele:
 „Pe 15 martie 1848 „tinerii unguri“ conduşi de Petöfi Sán-
dor şi mobilizaţi de poeziile sale patriotice au ridicat mulţimile („Sus! 
Patria către maghiari strigat-a: E timpul pentru luptă să fiţi gata!“). 
La finalul zilei, programul în douăsprezece puncte, printre care şi uni-
rea Ungariei cu Transilvania, a fost acceptat de către Parlament şi de 
Curtea de la Viena.
 Punctul 12 din program:
  - UNIREA
 și în  final:
 EGALITATE, LIBERTATE, FRATERNITATE!”
 Din apelul Academiei reiese că la 15 martie 1848 „tinerii 
unguri“ însuflețiți de poezia lui Petöfi Sándor au început revoluția, 
asta ca și cum am spune că după ce Robespierre a auzit Marseillaisa  
cântată de Rouget de Lisle, s-a și apucat de căsăpit.
 Mai corect ar fi de comentat faptul că pe 15 Martie un grup 
de revoluționari în frunte cu Batthyány, Bem, Kossuth, Petöfi Sándor 
și cu Szechenyi István  s-au constituit într-un comitet de conducere al 
revoluției care începuse pe străzile Budapestei și-n alte orașe. Acest 
comitet a formulat punctele din programul revoluției. Al 12 lea era 
- Unirea. În program nu se precizează  la ce fel de unire năzuiesc, 
și cu cine. Era la mintea oricui că este vorba de a dura un nou stat 
multinațional, deci și unirea Transilvaniei cu Ungaria și nu invers, 
așa cum se specifică în apelul Academiei. Ar fi valabilă și precizarea 
academicienilor noștri, adică unirea Ungariei cu Transilvaniei dacă 
recurgi, ca argument, la istoria ultimilor 2000 de ani, când pe teritoriul 
Panoniei până la Dunăre era o populație getică compactă. 
 Ar fi fost mai greu de comentat și mai ales de realizat, „egali-
tatea, libertatea și fraternitatea” stipulate  în program,  chiar de către 
conducătorii revoluționari. Cum o fi gândit Kossuth aceste deziderate 
și mai ales  fraternitatea cu slovacii, cu croații și cu sârbii? Nu s-a 
uitat  că o mare parte dintre  secuii și românii care au luptat alături 
de  Doja și care au fost prinşi, au fost decapitaţi, jupuiţi de vii, arși de 
vii, trași în țeapă, ucişi în cele mai groaznice chinuri? Cei care i-au 
pus lui Iisus, pe cap, coroana de spini n-au avut imaginația diabolică 
a celor care i-au pus lui Doja, pe cap, coroana de foc. Ce a pățit Doja 
se numește atrocitate, bestialitate, cruzime, ferocitate, primitivism, sa-
dism. 
 În timpul operativ al revoluției, Kossuth nu i-a dat ascul-
tare nici lui Bălcescu, nici generalului Bem și nici contelui Teleky 
interesați și ei de izbândă.  Pașoptistul român a sperat tot timpul că-l 
va îndupleca pe Kossuth să dea drepturi minorităţilor, majoritari din 
țară, dar nu a reușit să-l convingă. Omul a rămas intransigent. Era prea 
târziu când i-a venit mintea la cap și când și-a dat seama că Iancu l-ar 
fi ajutat pe  Bem, la Albeștii de lângă Sighișoara, și-ar fi putut câștiga, 
numai și numai cu ajutorul românilor.
 Egalitatea, libertatea și fraternitatea între românii și maghia-
rii cu mintea așezată, a fost și este realizată, este și statornicită și de 
facto și de jure, cu condiția ca politicul să nu se amestece cu interese, 
explicații și cerințe și să se abțină de a gâlcevi. 
„Una dintre trăsăturile de prim ordin ale unui naţiuni mature este 
ştiinţa de a recunoaşte antecedentele fără resentimente şi fără să 
roşească și să-şi asume  realitatea  cu fermitate, fără aroganţă şi fără 
complexe de superioritate”.

Dr. Onoriu Corfariu
Tg. Mureş

N.R.:Răspunderea pentru textele publicate la rubrica ”Opinii” aparține autorilor.
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rintre numeroasele  și interesantele acțiuni ale Asociaţiei 
noastre “Izvorul” se numără, fără putință de tăgadă, 
sărbătoarea mult așteptată de toți: Balul plăcintelor 

mocăneşti, de Lăsatul secului și începutul Postului Mare. 
 Deși ne aflăm la începutul perioadei de abstinență și 
penitență pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului, mulți din-
tre concitadinii noștri sunt bucuroși să-și revadă vechii prieteni și să 
cunoască noi familii, cu ocazia acestui eveniment monden atât de iu-
bit de  noi toți.
 Pregătirile pentru bal încep cu multe luni înainte, de obi-
cei, printr-o discuție serioasă în Comitetul director al Asociației. Aici 
se stabilesc de comun acord obiectivele de atins cu ocazia acestui 
eveniment: tematica, invitații speciali, locul desfășurării, decorurile, 
formația muzicală ce ne va distra, aranjamentele florale, meniul, 
furnizorul pentru brânza de burduf, de țuică, de vin ... etc. etc.
 Comitetul de organizare  al Balului a fost compus anul aces-
ta din membri ai Comitetului director: Mimi Zbarcea, Georgeta Sou-
ca, Ninel Eftimie, Ștefan Moraru și subsemnatul. Alături de aceștia au 
activat și Simona Cerbu, Ștefan Lupu, Ina Bîja, Dana Matache și Mia 
Ghișoiu.
 Locul desfășurării Balului a fost Restaurantul Vienna din 
Brașov. Suntem deja de câțiva ani oaspeții acestui res-
taurant. Ne simțim ca acasă, mai ales că responsabilele 
localului sunt tot din Săcele, Dana  și Marilena. Au par-
ticipat circa 150 de persoane, membri ai asociației și 
prieteni de-ai lor.
 Tema centrală a expoziției tradiționale a Balu-
lui a fost Centenarul Marii Uniri. La cererea Comitetu-
lui director, dl. Ștefan Lupu, ajutat de câțiva membri ai 
Asociație noastre, a amenajat , în holul și sala Restau-
rantului Vienna din Brașov, expoziţia de fotografii cu 
tema ,,Mocanii și Întregirea 
neamului, Candeli de vechi 
străduinți . Mocanii săceleni 
și contribuția lor la procesul 
de unificare a românilor.” 
Prezentarea originală a 
afișelor a fost apreciată de toți 
cei prezenți. Expoziția a lăsat  
impresii puternice vizitatorilor 
datorită tematicii  originale și 
documentelor inedite puse în 
evidență cu această ocazie.
 Poarta mocănească  
în mărime naturală, 
confecționată tot de dl. Ștefan 
Lupu, a fost placa turnantă a studiolui fotografic apărut ad-hoc în tim-
pul  desfășurării Balului. Marea majoritate a celor prezenți s-au pozat 
individual sau în grup pe fundalul acestei porți simbolice.
 Primirea doamnișoarelor și doamnelor a fost făcută, de către 
membri ai Comitetului director, cu tradiționalele flori pentru ziua de 
8 Martie și cu sincere și călduroase urări de fericire, sănătate și viață 
lungă.
 Aranjamentele florale ale meselor au  fost asigurat de Ate-
lierul Om manufactură al Sînzianei Cerbu. Aceasta a confecționat  
pentru fiecare masă  boluri cu flori și plante vii, specifice sezonului de 
primăvară. Oaspeții și-au arătat fără rezerve încântarea pentru o astfel 
de idee originală și pentru modul deosebit de realizare a ei.
 Meniul tradițional a inclus, alături de antreuri, un fel de bază 
și mult-așteptatele plăcinte mocănești cu refrec, pregătite cu dragoste 
și dăruire de doamnele noastre, deja specialiste în astfel de preparate. 

Preparatele au fost deosebit de gustoase servite 
într-o prezentare originală.
 În cadrul serii au susținut momente 
artistice interesante : Ansamblul “Zestrea 
Săceleană”, soprana Emilia Giol, dl. prof univ. 
Calefariu Gavril, d-l  Cocan Ionică.
 Muzica live a fost asigurată de formația  DIAMANT din 
Prejmer. Pe tot parcursul serii ringul de dans a fost luat cu asalt de 
tinerii și mai vârstnicii dansatori, care nu s-au oprit decât spre orele 3 
dimineața.
 Tortul Balului, deosebit de gustos, cu sigla color a Asociației 
, a fost produs tot la Săcele de d-na Izabella Cocsis.Vinul și țuica au 
fost achiziționate tot din Săcele, de la un comerciant local de băuturi.
Brânza de burduf a fost procurată de la producători locali din zonă.
 Semnalăm cu bucurie participarea la bal a  preoților  celor 
două biserici din Satulung, împreună cu soțiile lor: Antonio Aroneasa, 
Ioan Petrica și Raul Șerban, președintele Asociaţiei ASTRA Săcele . 
 Ne-am bucurat de prezența unor seniori veterani ai comunității 
noastre : Rodica Alexandrescu, Lucia Taraș, Rodica Taraș, Traian 
Butu, Nelu Sulu (fotograf pasionat și cronicar foto al multor ediții ale 
Balului), Viorel Tocitu, Luță Ștefănescu , Romi Jinga, care, deși sunt 

la vârste venerabile, au făcut 
efortul de a fi în miezul eveni-
mentului nostru comunitar.
 Impresia tuturor celor 
prezenți a fost deosebită. La 
plecare se întrebau : ,,Cum a 
trecut timpul așa de repede 
?” A trecut ca toate eveni-
mentele fericite. Sperăm să 
fie de referință pentru toți cei 
prezenți.
 Sunt deosebit de o-
norat să adresez mulțumiri pe 
această cale tuturor celor care 
au pus umărul la reușita aces-

tui eveniment al comunității noas-
tre: 
- sponsorilor: d-na Mirela Roșculeț 
(Farmacia Precizia), dl. Vasile 
Orzea (Dantex Brașov); 
- plăcintăreselor noastre dedicate: 
Ina Bîja Mimi Zbarcea, Simona 
Cerbu,Geta Souca, Mia Ghișoiu, 
Dana Matache;

- colegilor din Asociația Izvorul  care au muncit la 
amenajarea expoziției: Ștefan Moraru și Ninel Eftimie;
- d-lui Ștefan Lupu pentru originalitatea amenajărilor sale în cadrul 
expoziției tematice;
- ansamblului “Zestera Săceleană” pentru momentele de încântare 
artistică deosebite;
- gazdelor noastre primitoare de la restaurantul “Vienna”: Dana și 
Marilena;
- personalului de la bucătărie și de servire al resturantului “Vi-
enna”;
- sopranei Emilia  Giol  pentru încântătoarele melodii interpretate;
- tuturor celor care au participat la Balul plăcintelor pentru bucu-
ria, entuziasmul și amabilitatea lor binevoitoare;

11 martie 2019    Text şi foto:
     Dorel Cerbu

O CRONICĂ A BALULULUI  PLĂCINTELOR MOCĂNEȘTI 2019

P

Sus: Ansamblul 
Zestrea Săceleană

Stânga: 
Plăcintăresele  

noastre (Ina Bîja, 
Mimi Zbarcea, 
Simona Cerbu, 

Geta Souca, Mia 
Ghișoiu, Dana 

Matache)
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N.R.: La fiecare ediţie a balului, organizatorii încearcă să readucă 
în atenţie şi câte un element inedit din trecutul comunităţii, de data 
aceasta fiind rândul unui cântecel de petrecere cu mare trecere la 
tinerii de acum 70-80 de ani. “La Marius şi la Matei” aduce aminte 
seniorilor izvorani de azi de clipe frumoase de altădată, de prieteni 
şi de o stare sufletească de care le e dor:

“De la Satulung când urci
Către preasimpatica poiană,
Cu prietenii te-ncurci
La Matei şi Marius, la cabană.

Hai la Marius şi Matei
C-au deschis o cârciumioară, La vi-
sul poienii. 
Când vin săcelenii,
Patronii jertfesc şi ei sumedenii de 
pahare
Pe-ale lui Bachus altare
Se destupă sticlele, dopurile sar,
Se dau pe gât cupele pline de nectar.

Ţi-aminteşti, tu, Puiule,
Când eram noi doi copii, băiete,
Cum stăteam pe pajişte
Şi vorbeam mereu, numai de fete.
După mine fetele toate se uitau,
După tine iepele toate nechezau.

Hai la Marius şi Matei
C-au deschis o cârciumioară, La visul poienii. 
Când vin săcelenii,
Patronii jertfesc şi ei sumedenii de pahare
Pe-ale lui Bachus altare
Se destupă sticlele, dopurile sar,
Se dau pe gât cupele pline de nectar.

Şi când cheful s-a-nteţit
Hai, să bem la vin din damigeană!
Cât de bine ne-am simţit
La Marius şi la Matei, la cabană!

Hai la Marius şi Matei
C-au deschis o cârciumioară, La visul poi-
enii. 
Când vin săcelenii,
Patronii jertfesc şi ei sumedenii de pahare
Pe-ale lui Bachus altare
Se destupă sticlele, dopurile sar,
Se dau pe gât cupele pline de nectar.

Hai la Marius şi Matei
C-au deschis o cârciumioară, La visul 

poienii. 
Când vin săcelenii,
Patronii jertfesc şi ei sumedenii de pahare
Pe-ale lui Bachus altare.”

Tortul Balului Plăcintelor 2019

n anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, Asociaţia AS-
TRA - “Fraţii Popeea”, din Săcele a dorit aducerea unui 
elogiu și păstrarea vie a amintirii săcelenilor care și-au adus 

un aport însemnat la înfăptuirea idealului de unitate națională. În acest 
scop, asociaţia a propus Consiliului Local Săcele acordarea titlului de 
cetăţean de onoare al municipiului nostru tuturor celor care, în atmos-
fera tulbure şi incertă a toamnei anului 1918, au avut curajul şi dem-
nitatea de a-şi manifesta dorinţa de unire cu Ţara Mamă, semnând 
“Hotărârea noastră”, actul prin care susţineau această hotărâre.
 Vă prezentăm, în continuare, demersul făcut de Asociaţia 
ASTRA din Săcele, pe lângă Consiliul Local Săcele:

Către: Primăria Săcele, 
În atenția: Domnului primar și Consiliului local Sacele,

 În anul centenarului Marii Uniri de la 1918, Asociația 
Despărțământul Astra “Frații Popeea” Săcele, vă propune realizarea 
unei pagini de istorie ce va rămâne mărturie peste veacuri cu privire la 
prețuirea înaintașilor noștri, din satele săcelene Baciu, Turcheș, Cer-
natu și Satulung, implicați în realizarea Marii Uniri de la 1918.
 Mai precis dorim ca toți semnatarii documentului ”Hotărârea 
noastră”, pe care îi vom reda mai jos, să fie declarați postmortem 
Cetățeni de onoare ai Municipiului Săcele, întrucât, prin semnarea 
acestor hotărâri, nu și-au exprimat exclusiv dorința de UNIRE cu Țara 
Românească, ci și-au asumat și consecințele acestei dorințe în scris a 
lor, consecințe ce puteau deveni nefaste, în alte conjuncturi istorice.
 Drept pentru care, dorim să păstrăm vie amintirea lor prin 
recunoștința pe care o putem aduce sub această formă.
 Pe lângă numele menționate în documentele din perioada 
1916-1919 (sursa este cartea document ”Românismul Brașovenilor 
– Documente 1916-1919”, a d-lui lt.col. conf. univ. dr. Ioan Vlad, 
Brașov 1998), un loc de cinste îl ocupă și George Moroianu, Alex-

andru Lapedatu, Ioan Lapedatu, Voicu Nițescu, pr. Octavian Simtion 
(Cernatu), pr. Nicolae Pascu(Turcheș), pr. Aurel Oancea (Baciu), pr. 
Petru Leucă (Satulung).

HOTĂRÂREA NOASTRĂ
”Obștea poporului român din comuna: Baciu, Turcheș, Cer-

natu,  Satulung, comit. Brașov , din îndemn propriu și fără nici 
o silă sau ademenire 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 Dumenzeu!”

15 noiembrie 1918

Semantarii listelor sunt:

Baciu: Dr. George Paisiu, George Șerbanu, Ion Căruță, Petru Jiean, 
Ion D. Comșia, Ion Moise, Ionel Moisescu, George Odor, Radu Gar-
cea, Nicolae Lepedean, Ioan Șerban, Spiridon Munteanu, Anetta 
Păișiu, Alexe Filipu, Vasile Odor, Dumitru Barbu, Pătru Moisescu, 
Dumitru Tibără. (Tom IV, p 30)

Cernatu: Paraschiva Trăsnea, Manea Solomon, George Acsente, 
susana Peteu, Mariea Moțioiu, Ion T. Muntean, preot Octavian Sim-
tion, Ioan Pitu, George Cranga, George Filip, Neagoe Giuglea, Stan 
Ghiliuță, Oprea P. Țelea, Manea Babeș, Neagoe Piticu, Pârvu Butu, 
Maria Dobre, Vasile Pascu, Ion Nistoru, Ioan Mocan, Gheorghe Proca, 
Octavian V. Seuchea, Necula Orzea, Ion Munteanu, Radu Muntean,

MĂRTURIE PESTE VEACURI
CU PRIVIRE LA PREŢUIREA ÎNAINTAŞILOR NOŞTRI

Î
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Dumitru Muntean, Neculai Brezeanu, Mariea V. Roșculeț, Maria I. 
Deleanu, Ioan Muntean, George Baloiu, Ion Dragomir, Mariea Ol-
teanu, Mariea Cioban, Mariea Muntean, Dumitru Bodeanu, Vasile 
Tănase, Vasile Lungu, Ioan Curea Pascu, Mariea V. Oancea, Ana 
Ioan Roman, Ioan Cziru, Ștefan Pascu, Ioan Moldovean, Ioan Poe-
naru, Moise Chirmeși, Neculai Muntean, Alecse Puiu, Ana Grecu, 
Ion Săsăreanu, Georige Dumitru, Radu Gh. Nistor, George Văsioiu, 
Olipie Albu. (tom IV, pp 90-91)

Satulung: Nicolae Pană înv. Constantin Iencica înv, Gheorghe 
Dragoș stegar, Nicolae Paraipan, Alecse Pană, Paraschiva Stroe, Ghe-
orghe Peteu, Ioan Roșca, Ștefan Pâclea, Vasile Rodeanu, Stanca Popa, 
George Măngiulea, George Median, George Median, Ana G. Median, 
Elena G. Median, Eufrosina Cârstocea, Stana Popa, Ioan Munteanu, 
Ana Popa, Stana Tărăș, Victoria Moldovan înv., George Dragoș co-
merciant, Ioan A. Popa paraclisier, Susana G. Neagu, Ana V. Vlad, 
Gheorghe G. Barcă, Maria deleanu, Ana B. Bătrânu, Maria V. Clinciu, 
Maria P. Aldea, Nicolae Oprea Fătu, Maria Neculai Fătu, Stan Munte-
anu, Paraschiva Muntean, Ion Paripan, Ioan Micu, Elena Carpen, Ion 
Știrbu, Ana I. Micu, Ion G. Carpen, Matei Gheorghiță, Ioan Popa, 
Maria Gheorghiță, N. Jica, Stana Jica, Ion Nistor, Eufrosina Nistor, 
Maria G. Bărsan, George Cățanu, Ion Moldovanu, Ion Frățilă, Maria 
Moca, Bucur B. Jearnea, Ioan Pârvu, Ana I. Pârvu, Bolosia Vlad, Ion 
Băzărea, Radu Băzărea, Radu Buzică, Alecse Jarnea, Mariea I Poe-
nar, Ghiorghe Bodenescu, Ion Bodean, V. Maria, I. Comșa Fulga, Ste-
liana Comșa Fulga, Ion Brutu Muntean, Gheorghe Țiței, Ion Bârsan, 
Mariea Bârsan, Constantin Stoica, Reveica Stoica, Celina Stoica, Ne-
culae Cioca, Mariia Popea, Elena Ng. Popea, Eufrosina Vlad, Sandu 

Bucurenci, Ion Muntianu, G. Brânduș, Maria Brânduș, Ana Brânduș, 
Gheorghe Brânduș, Maria Aldea, Ioan Clinciu (Tom IV, pp 202-203)

Turcheș: Vasile Bărbat, Palaghe George, Vasile V. Argăseală, Ioan 
Proca, Radu Verzea, G. Cojocar, George G. Cojocar, Ion G. Cojocar, 
Ion Moșoiu, Ioan Rechițeanu, Iosiv Dârstaru, Matei Stroe, Toma Bro-
nea, Naftailă Moldovean, Vasile Târțalași, Irimia Băzărea, Ioan Iancu, 
Alecse Antimir, Nicolae Șeitan, Ioan Comorod, Nicolae Festicală, 
Neculai Teleanu, Ion Teleanu, Ioan Dogar, Gheorghe Lupescu, Ioan 
Olteanu, Dumitru Peteu, Neculae Beșleagă, Moise Borcan, Dumitru 
Odor, Neculae Gatoff, Ioan Moroen, Ioan Muntean, Dumitru Mirean, 
Ioan Filip, Alecse Filip, Ioan Manu, Bucur Moise, Radu Antimir, Du-
mitru Tohonean, Ioan Băzărea, Vasile Constantinescu, Vasile Băzărea, 
Stan Nițescu, Gheorghe Bodean, Bucur Petcu, Neculae Petrică, Ion 
Moldoveanu, Dumitru Munteanu, Voicu Marin, Iordache Bobocu, 
Necolae Golci, Adam Căzac, Ion Nistor, Toma Argăseală, Gheorghe 
Moroțan, Gheorghe Branea, Dumitru Nistoru, Vasile Todoran, Ioan 
Coșcodar, Ioan Țânțărean, Petru Todoranu, Ioan Olteanu, George 
Voina, Ioan Mircan. (tom IV, pp 204-205)
 Cu speranța că mulțimea acestor nume, vrednice de pome-
nire, nu constituie o povară pentru a obține titlul de Cetățean de ono-
are colectiv al Municipiului Săcele, vă mulțumim în numele lor și al 
urmașilor acestor patrioți, pentru neuitarea și aprecierea lucrării lor 
pentru unitate și libertate sub același stindard al ROMÂNIEI MARI.

Biroul Asociației Despărțământul ASTRA Frații Popeea Săcele, 
prin președinte, pr. Șerban Raul Valer.

Sacele, 29 noiembrie 2018

ISTORIA CABANELOR TURISTICE DIN MUNŢII SĂCELELUI

in cele mai vechi timpuri, omul a fost frate cu codrul și cu 
muntele. În codrii seculari a avut un adăpost în fața celor care 
i-au vrut răul.

 Până la începutul secolului al XIX-lea potecile și cărările 
munților erau cutreierate numai de păstori, care își mânau turmele de vite 
și oi către pășiunile mănoase cu iarbă măruntă pentru a face renumita 
brânză de burduf. Dar, la un moment dat, a apărut un tip de oameni, numit 
drumeți, mai târziu fiind denumiți 
turiști.
 Aceștia au inceput să 
construiască poteci și să le mar-
cheze cu anumite semne pentru a se 
ghida și pentru a reuși să ajungă la 
adăposturile construite de ei sau la 
diferite stâni.
 În munții din îm-
prejurimile Săcelelui, au fost con-
struite câteva case de adăpost care 
mai târziu au primit denumirea de 
cabane montane.
 Prima cabană construită a 
fost in muntele Piatra Mare, in anul 
1884 în Poiana Şurii de Piatră, la o 
altitudine de 1630 m. Acest adăpost nu a rezistat prea 
mult, fiind distrus în cele 2 incendii care au avut loc în 
anul 1908 și anul 1916.
 Începand cu anii 1929 si 1930, a fost 
construită o nouă cabană care a fost făcută după planul inginerului arhitect 
Coloman Halosz. A fost construită din cărămizi arse în momentul acela. 
Clădirea avea 7 dormitoare, dotate cu 31 de paturi și un dormitor comun cu 
50 de paturi. Cabana mai dispunea și de o sală mare de mese și o bucătărie 
curată, recunoscută pentru mâncarea pe care o servea.
 Cabana a aparținut de Societatea turistică din Brașov până la 

naționalizarea din 1949, când a intrat în posesia Oficiului Național de Tu-
rism cu sediul la Predeal. Dar cabana a rezistat până în toamna anului 1991 
când un cumplit incendiu a distrus-o în totalitate. Lângă această cabană 
distrusă în incendiu, mai era construită o anexă sau dormitor de vară, care 
a fost amenajată, dupa incendiu, ca un mic refugiu cu cabanier.
 Dar în iarna dintre anii 1995 si 1996, un alt incendiu a distrus și 
ultima rămăsiță din fosta cabană de la Piatra Mare.

 În anul 2003, administrația « Societații Carpatine Arde-
lene » din Săcele împreună cu un grup de oameni inimoși, în 
frunte cu Attila Kovacs, au început construcția noii cabane. În 
acest moment, cabana se află în curs de extindere și dezvoltare.
 Pentru turiștii ce poposesc în această cabană, primirea 
este foarte călduroasă. Li se oferă o mâncare foarte bună, ceai 
cald, vin fiert și rom. Cazarea se face în limita locurilor disponi-
bile pentru dormit, neavând o capacitate foarte mare. Cabana 

este construită sub forma unei case 
cu parter unde se află sala de mese, 
bucătăria și camera cabanierului, 
iar la mansardă este amenajat dor-
mitorul comun, cu aproximativ 18 
paturi. Încălzirea este asigurată cu 
sobe de teracotă, iar iluminarea cu 
energia produsă de panourile so-
lare.
 O altă cabană existentă în masivul 
Piatra Mare, a fost cabana Bunloc, 
construită în anul 1926 la o altitudi-

ne de 1000 m, la marginea unei frumoase poieni. Cabana avea o capacitate 
de 45 de locuri, în camere amenajate cu 2 sau 6 paturi și cu un dormitor 
comun cu paturi suprapuse. Încălzirea se făcea cu lemne, iar iluminatul 
era electric. Cabana mai dispunea de o sală de mese și o bucătărie care 
funcționa sub formă de bufet-restaurant. Cea de-a doua cabană avea o ca-
pacitate de cazare de 20 de locuri, sală de mese și bucătărie care funcționa

D

Cabana Piatra 
Mare înainte de 

incendiu și acum
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rofitând de această iarnă, cu zăpadă şi geruri, care ne aduc aminte 
de iernile din copiăaria noastră, Asociaţia de Dezvoltare Locală 
„ORIZONTURI SĂCELENE” şi Asociaţia Cultural - Sportivă 

„IZVORUL”, în colaborare cu Soft Agency SRL, s-au mobilizat şi au reuşit 
să organizeze tradiţionalul concurs de schi alpin „Memorial ION TOCITU”, în 
data de 26 ianuarie 2019.
 Generaţiile de schiori care au participat la concursurile de schi alpin 
organizate de prof. ION TOCITU pe pârtia „Tăieturică” , din zona Gârcin, îşi 
amintesc faptul că principalul ajutor al lui „nea Ion” în organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor a fost NECULAE COLIBAN, fost membru al lotului naţional de 
schi în perioada 1940 -1950. În anul 1941 a participat la Concursul Tineretului 
European, la Garmish Partenkirchen – Germania , unde, la proba de coborâre 
a obţinut locul 28. Întrucat în luna septembrie 2018, la vârsta de 97 ani, NECU-
LAE COLIBAN ne-a părăsit şi a trecut la cele veşnice, organizatorii au decis ca 
în memoria acestuia, ediţia cu numărul 40 din acest an, din cadrul Memorialu-
lui „ION TOCITU”, să se numească  „ediţia 40-NECULAE COLIBAN”.
 Ca şi la ediţiile anterioare, în organizarea concursului am avut 
aceleaşi probleme din punct de vedere al amenajării pârtiei de concurs,  în ceea 
ce priveşte tasarea zăpezii pe traseul de concurs şi al accesului la pârtie.
 Organizarea acestui concurs este îngreunată de faptul că nici până în 
prezent, municipiul Săcele nu beneficiază de o pârtie de schi, amenajată în acest 
scop. Chiar dacă localitatea noastră are toate condiţiile geografice şi meteoro-
logice pentru amenajarea unui domeniu schiabil, niciuna dintre administraţiile 
locale care s-au „perindat” în decursul anilor la conducerea oraşului  nu a con-
siderat oportună o asemenea investiţie. PĂCAT!
 Cu toate acestea, organizatorii s-au mobilizat, s-au străduit şi au reuşit 
amenajarea unei partii în Poiana Angelescu, pentru desfăşurarea concursului în 
bune condiţii. Cred că trebuie să menţionam aici pe cei care s-au implicat  în 
amenajarea pârtiei şi în desfăşurarea concursului: Nicolae Barbu, Stelian On-
cioiu, Vasile Stanciu, Maria  Oncioiu, Matilda Stanciu, Mimi Zbarcea, Petru 
Crăcană, Mihaela Crăcană, Nicolae Coliban  şi, nu în ultimul rând, echipa Sal-
vamont din cadrul Primăriei Săcele condusă de Ati Fulop.
 Având parte  de zăpadă suficientă de data aceasta şi de o zi cu o vreme 

foarte frumoasă, concursul   s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, participând un 
număr de 45 de concurenţi şi circa 100 de spectatori.
 Conform tradiţiei, au fost oferite premii de participare pentru toţi 
concurenţii până la varsta de 19 ani, cupe, diplome şi premii câştigătorilor la 
fiecare categorie de vârstă, locurile 1,2,3, până la 19 ani şi cupe şi diplome 
câştigătorilor la categoriile de la 20 de ani,  până la „peste 60 ani”.
 Trebuie menţionată sponsorizarea din partea firmei S.C, KEVIN 
INTERNATIONAL S.R.L.,   dealer-ul firmei consacrate de materiale spor-
tive – UVEX, prin dl. Bogdan Scurtu, care şi la această ediţie  a oferit tuturor 
câştigătorilor locurilor 1,2,3, până la 12 ani, câte o pereche de ochelari „UVEX”, 
suplimentar faţă de premiile oferite de organizatori. Aducem mulţumiri cu 
această ocazie d-lui Bogdan Scurtu pentru această sponsorizare.
 Câştigătorii la categoriile de vârstă corespunzatoare, la acestă a 40-a 
ediție a concursului de schi alpin „Memorial ION TOCITU” sunt:
 LOCUL I : Ber Eva, Benga Andrei, Benga Maria, Ber David, Kiss 
Szilard, Gheorghe Andra, Bulgărea Horia, Ber Maria, Bulgărea Catalin, Tulban 
Andreea, Băilă Gheorghe, Teşileanu Iuliana, Stanciu Vasile.
 LOCUL II : Kiss Eszter, Iacob Maxim, Rădulescu Adrian, Donciu 
Cosmin, Ber Adrian, Oncioiu Stelian.
 LOCUL III: Banciu Ana, Moraru Alexandru, Barta Norbert, Iacob 
Ioan, Banciu Mircea.
 Aceştia sunt câştigătorii „ediţiei 40- NECULAE COLIBAN”, a 
tradiţionalului concurs de schi alpin „Memorial ION TOCITU” - 2019.
 Asociaţia de Dezvoltare Locală „ORIZONTURI SĂCELENE” şi 
Asociaţia Cultural - Sportivă „IZVORUL” îşi propun ca la ediţiile viitoare să 
facă o popularizare mai mare acestei manifestări de masă, care nu are alt scop 
decât să antreneze cât mai mulţi copii şi adulţi la mişcare în aer liber, la sănătate 
şi voie bună.
 Sperăm să avem şi la anul zăpadă, tot ca anul acesta şi să putem 
amenaja o pârtie corespunzătoare pentru un concurs de amploare mai mare.
 Mulţumim tuturor participanţilor, concurenţi, spectatori, sponsori, 
formaţia Salvamont şi, nu în ultimul rând, celor care s-au implicat în organizare.

30.01.2019    Nicolae Coliban 

CONCURSUL TRADIŢIONAL DE SCHI ALPIN
 “MEMORIAL  ION TOCITU” – EDIŢIA a 40-a

în regim de bufet. Și aceste cabane au avut aceeași soartă precum cea din 
Piatra Mare, prima a fost distrusă într-un incendiu în 1976, iar a doua in 
2005. 
 În Bunloc, cu ajutorul brigăzii vânătorilor de munte din Brașov, 
s-a construit prima trambulină din țară, în anul 1928. În anul 1929 s-a or-
ganizat primul concurs de sărituri cu schiurile din țară, iar în anul 1930, 
săceleanul Gödri Gavrilă a reușit performanța de a sări peste 40 m.
 În momentul actual, în Bunloc mai există o singură cabană 
particulară, deținută de domnul Sava din Baciu, care, din păcate, nu este 
înscrisă circuitului turistic din cauza birocrației. Tot în Bunloc  există un 
teleschi care pleacă de la fosta cabană  ”Baciu”  și urcă la stația finală, la 
altitudinea de 1200 m. Teleschiul funcționează pentru cei care zboară cu 
parapanta. Din păcate, acum, în Bunloc, nu mai există nicio pârtie de schi.
 O cabană care până în anii 1980 a fost în circuit turistic, este ca-
bana Rențea. În prezent, aceasta se află sub tutela Batalionului Vânătorilor 
de Munte din Brașov. În anul 2018 s-au implinit 80 de ani de la construcția 
ei.
 În momentul inaugurării, cabana avea 10 camere cu câte 2 pa-
turi, 2 camere cu câte 3 paturi și o cameră comună cu 10 paturi. De aseme-
nea, avea 2 săli de mese și o bucătărie unde se putea servi mâncăruri calde 
și reci. Toate camerele erau prevăzute cu sobe de teracotă, apă curentă și 
instalație de lumină electrică.
 Cabana a fost ridicată de Batalionul Vânătorilor de Munte în 
colaborare cu autoritațile săcelene și Oficiul Naţional de Turism. Aceștia 
merită toate laudele și sunt demni de dat ca exemplu și altora. În prezent, 
cabana nu se află în circuitul turistic pentru că se găseşte sub tutela arma-
tei, dar dacă veți ajunge în acea zonă și veţi fi prinși de noapte sau timp 

nefavorabil, veți fi primiți în 
cabană și omeniţi cu o cană cu 
ceai și un pat pentru a vă odihni. 
Faptul că această cabană se află 
sub tutela armatei, poate fi consi-
derat un ajutor întrucât ar fi putut 
avea aceeași soartă precum ca-
banele din Piatra Mare, Bunloc 
și Babarunca, care au fost arse 
până in temelii.
 Dar nu numai în munții din Săcele a fost practicată incendierea, 
ci și în alti munți. Așa am constatat că focul este cel mai bun contabil si ne-
gociator între anumiți oameni, care au vrut să obțină cabanele de pomană. 
Dar nu trebuie să îi acuzăm numai pe oameni, poate că așa a vrut Dumne-
zeu ca acele cabane să fie distruse.
 De remarcat faptul că Oficiul Național de Turism,  menționat 
mai sus în articol, era o asociație înființată în martie 1937 de către doctorul 
Gheorghe Median, care a lăsat la o parte interesul politic și a dat dovadă de 
o înțelegere săceleană. Această asociație nu a avut nicio legătură cu Oficiul 
Județean de Turism care a funcționat în anii 1960-1990.
 Acum, în împrejurimile Săcelelor, s-au construit hoteluri și pen-
siuni frumoase, dar ce folos că vin turiştii și nu au o pârtie de schi sau o 
trambulină pentru sărituri. Trambulina a existat pe Valea Largă, dar din 
cauza politicii, aceasta a intrat în paragină și a fost desființată.

 10.02.2019    Dorin Ghişoiu

Cabana Renţea
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.I 2019

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 Octavian
11 Barbu Dan Mircea
12 Barbu Liviu
13 Barbu Nicolae
14 Băilă Gheorghe
15 Băncilă Horia
16 Bărbat Octavian
17 Bârsan Horia
18 Beciu Ioan
19 Beleuţă Eugen
20 Benga Gheorghe Dănuţ
21 Bilan Florin
22 Biriș Mirel
23 Bîja Ioan
24 Bîrsan Teodor
25 Bobeş Gheorghe
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 Coliban Nicolae
58 Colţ Radu
59 Coman Enescu Șerban
60 Comşa Eugen

61 Copoț George
62 Cora Nicolae
63 Corfariu Iunian Onoriu
64 Cornea Ioan
65 Coserea Vasile
66 Cosma Maria Teodosia
67 Cozma Corneliu
68 Crăcană Petru
69 Crăciun Gentiana
70 Crăciunescu Dana
71 Cristache Ionuț
72 Damian Alexandru
73 Dan Liviu
74 Daneş Dumitru
75 Diaconescu Adrian
76 Dinu Virgil
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 Gigi
142 Munteanu Livia
143 Munteanu Vasile
144 Mureșan Dan
145 Nagy Gabor
146 Nechifor Septimiu
147 Necula Dan
148 Necula Stelian
149 Nicolaescu Marinel
150 Nițescu Ciprian
151 Niţescu Romulus
152 Obancea Dan Nicolae
153 Ognean Dorel
154 Oncioiu Maria
155 Oprin Gabriel
156 Panzariu Stefan
157 Pascu Lucian
158 Pelin Matei Alina
159 Penciu Aurel
160 Peter Sara
161 Petrea Ştefan
162 Petrică Ioan Alexandru
163 Piscoci Romică
164 Poenaru Lautenţiu
165 Poenaru Ovidiu
166 Poenaru Roxana
167 Pop Georgeta
168 Pop Olga
169 Popa Florin
170 Popa Ștefan
171 Popa Virgil
172 Primăvăruş Elena
173 Purcăroiu Nicolae
174 Pușcaș Emil
175 Radu Gheorghe
176 Răuță Valentin
177 Rîşnoveanu Marius
178 Rîşnoveanu Ştefan
179 Robu Adrian
180 Sabo Viorica

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