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ANUL GEORGE MOROIANU (1870 – 1945)

„LUPTELE DE EMANCIPARE ALE ROMÂNILOR
DIN ARDEAL ÎN LUMINĂ EUROPEANĂ” 1 

(Fragmente, Partea II)
de George Moroianu

Memoriei martirilor-eroi ai neamului
nostru de pretutindeni şi de totdeauna
cari prin suferinţele lor milenare şi mulţi
prin sacrificiul sfânt al vieţii lor, au 
pregătit şi înfăptuit unirea tuturor Românilor

impresie şi mai covârşitoare a produs 
apoi în cercurile politice europene 
Memorandul, bine şi documentat 

alcătuit, al Partidului Naţional Român din Transilvania şi Un-
garia, prezentat în Maiu 1892 de Dr. Ion Raţiu, în fruntea unei 
delegaţii de 300 de Români ardeleni, împăratului Francisc Iosif,  
la Viena. Dar, Suveranul, rău sfătuit de guvernul din Budapesta, 
a refuzat să primească pe Dr. Raţiu, care a predat Memorandul 
în plic sigilat, pentru a fi remis Suveranului, şefului de cabinet al 
împăratului, Baronul Beck. Împăratul, fără să deschidă plicul, l-a 
trimis apoi ministrului de Interne al Ungariei, care, la rândul său, 
n-a mai deschis nici el plicul, ci l-a pus la Arhiva Statului, unde a 
fost găsit, apoi, de armata română care a ocupat Budapesta, 27 de 
ani mai târziu, în 1919.
 Prezentarea Memorandului la Viena în felul cum am 
văzut şi faptul că delegaţia care îl dusese, la înapoierea în Tran-
silvania, a fost victimă a numeroase agresiuni şi brutalităţi din 
partea plebei maghiare a făcut o rea impresie pretutindeni în ţările 
streine. (...) Dar guvernul unguresc nu s-a mulţumit numai cu atât, 
ci, comiţând una din cele mai grave greşeli poltice, a chemat în 
judecată, în Maiu 1894, pe autorii Memorandului, adică întregul 
comitet naţional, format din douăzeci şi cinci de membri, cu alte 
cuvinte întreaga naţiune română din Ardeal şi Ungaria, pe care 
o reprezenta acest comitet, şi, făcând să fie judecaţi la pedepse 
grele pentru a fi apărat aşa de demn dreptul la existenţă naţională 
a poporului nostru, chestia Românilor din Ardeal a sfârşit prin a 
deveni una din cele mai populare din Europa.”
 (...) „Unul din oamenii politici din Apus care a re-
levat mai întâiu în mod public importanţa europeană a chestiei 
Românilor din Transilvania a fost Lordul Edmond Fitzmaurice, 
fost subsecretar de stat al Afacerilor Streine ale Marii Britanii în 
al III-lea cabinet al lui Gladstone (1882-1885) şi fost ministru 
secretar de stat în cabinetele Campbell Bannerman şi Asquith 
până în ajunul Marelui Războiu, 1913.” 
 (...) ”Lordul Fitzmaurice a scris în anul 1890 o serie 
de articole în Pall Mall Gazette din Londra, în care, vorbind de 
situația din Europa Centrală, iată ce spunea cu privire la Transil-
vania: Eu insist mai ales asupra pericolelor care amenință Europa, 
în urma luptelor înverșunate și neîncetate dintre naționalitățile 
monarhiei austro-ungare, Ungurii și Germanii fiind animați de 
sentimentele cele mai ostile împotriva Slavilor. Ungurii mai ales 
urmăresc o politică violentă și oarbă față de naționalitățile supuse 
coroanei ungare și în special contra Românilor. Aaceastă politică 
imprudentă și cu consecințe fatale a mers așa de departe că nu 
ezit a afirma, și la nevoie o pot chiar dovedi, că dacă sunt astăzi 
pericole pentru Tripla Alianță și pentru pacea europeană, ele se 
găsesc în Transilvania, unde atitudinea provocatoare a minorității 
maghiare contra Românilor poate provoca dintr-o zi pe alta 
turburări sângeroase cu rezultate incalculabile.” Și în altă carte 
Lord F spune că atâta timp cât Ungurii vor face o politică brutală 
și violentă față de Românii din Ardeal, nici vorbă nu poate fi de 
o alipire sinceră, cu asentimentul poporului, a României la Tripla 

Alianță.”
 (...) „Lordul Fitzmaurice a acordat în 1894 autorului aces-
tor pagini (pe atunci student în Paris şi preşedinte al secţiei Ligii 
Culturale, care era în acea vreme sediul propagandei române în 
Franţa) un interview în chestia Transilvaniei, care a fost publicat 
în nr. din 22 Ianuarie al ziarului lʼIndépendance Belge din Brux-
elles şi în rezumat şi în alte ziare.
 În acel interview, nobilul lord relevează o dată mai mult, 
condamnând-o, politica strâmtă şi egoistă a Ungurilor faţă de 
Români şi de celelalte naţionalităţi nemaghiare ale Ungariei.”
 (...) „Şi de atunci încoace, D-sa a afirmat adeseori drep-
tatea cauzei naţionale a Românilor din Ardeal, iar în timpul mare-
lui războiu, printr-o scrisoare mai lungă, scrisoare pe care mi-o 
adresase mie în 1915 ca răspuns la un memoriu al meu pe care i-l 
trimisesem şi în care susţineam cum puteam mai bine legitimitatea 
revendicărilor noastre integrale şi a unităţii noastre naţionale, care 
trebuia să se realizeze după războiu, Lord Fitzmaurice susţinea în 
acea scrisoare cu tărie legitimitatea revendicărilor noastre terito-
riale integrale, atât pe cele de la monarhia austro-ungară, cât şi 
pe cele de la Rusia. Acest venerabil om politic al Marii Britanii, 
ajuns azi la vârsta de 83 de ani, se interesează şi acum de eveni-
mentele din ţara noastră.
 Un alt om de stat englez, tot un Gladstonian şi acela, care 
a arătat interes şi simpatie cauzei Românilor din Ardeal, a fost 
marele istoric, Lordul James Bryce, fost ministru în al treilea şi 
al patrulea cabinet Gladstone şi în acela al Lordului Rosebery şi 
a fost mare ambasador al Angliei în Statele Unite. James Bryce 
a sugerat Lordului Kimberley, ministru de Externe în al doilea 
cabinet Gladstone, să facă o anchetă politică în Transilvania, 
ceea ce acesta a şi făcut, trimiţând la noi pe renumitul jurna-
list Fitz Gerald, de la Daily News2, care-şi făcuse pe vremuri o 
reputaţie mondială în calitate de corespondent al mai multor ziare 
englezeşti pe câmpul de războiu ruso-turco-român din Balcani, 
în 1877-1878. Faptul acesta dovedea cu prisosinţă importanţa 
politică internaţională a chestiunii române din Ardeal pentru cabi-
netul din Londra. Fitz Gerald, venind în Ardeal în toamna anului 
1893, a luat contact cu conducătorii Partidului Naţional Român, 
cu cei doi mitropoliţi români, de la Sibiu şi de la Blaj, şi cu diferiţi 
alţi fruntaşi ai Românilor din ambele părţi ale Carpaţilor, căci din 
Ardeal Dânsul a venit şi la Bucureşti.”
 (...) ”În Ianuarie 1894, aflându-mă la Londra cu scopul 
de a atrage atenția binevoitoare a presei și oamenilor politici bri-
tanici asupra procesului Memorandului, care se apropia, James 
Bryce m-a primit într-o audiență mai lungă, interesându-se mai 
îndeaproape de situația Românilor din Ardeal. El a exprimat cu 
acea ocazie părerea că Românii din Transilvania nu prin pasi-
vitate politică față de Dieta Ungară (pe care Partidul Național 
Român o hotărâse într-o conferință ținută la Miercurea în 1869)

(...)„O

1 Preluat din lucrarea Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, 1918-1928, vol. 
III, Ed. „Cultura Naţională”, Bucureşti, 1929, p 1397-1482
2 Organul oficial al guvernului Gladstone
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vor reuși să-și obțină drepturile politice și naționale, ci, dimpotrivă, 
prin participarea la lucrările Parlamentului, unde vocea lor trebuia 
să se afirme mereu cu toată autoritatea.”
 (...) „Nu mult după aceea, adecă în Martie 1894, un 
însemnat număr de intelectuali englezi profesori şi studenţi ai 
Universităţii Oxford au organizat o mare manifestaţie de simpa-
tie pentru Românii din Transilvania. Prin organizarea celebru-
lui meeting din 5 Martie 1894 dela Colegiul St. John al acelei 
universităţi, s-a făcut un mare pas înainte în privinţa importanţei 
tot mai mari pe care o câştigă cauza Românilor din Ardeal pentru 
Europa apuseană politică şi intelectuală. Meetingul din Oxford, 
foarte frecventat, a fost prezidat de renumitul filolog, profesorul 
W.R. Morfill de la acea universitate, înconjurat de cei mai mulţi 
profesori ai acelui ilustru aşezământ cultural al Marii Britanii. 
Voiu aminti între aceştia pe venerabilul Spooner, Carlyle, Ball şi, 
mai ales, pe Dr. I.N. Bridges, şeful de atunci al şcolii pozitiviste 
engleze.
 Prof. Morfill a ţinut atunci o cuvântare clasică despre 
Români, spunând între altele: «Am vizitat în trei rânduri Româ-
nia şi frumoasa ţară a Ardealului şi am cunoscut deaproape acest 
interesant popor. Este curios să găseşti un popor de viţă nobilă şi 
vorbind o limbă derivată din cea latină care, cu toate persecuţiile 
la care a fost şi este supus, se dezvoltă totuşi cu puterea sa de-
parte, în Răsăritul Europei.»”
 (...) „...manifestaţia de la Oxford a fost una din cele 
mai demne şi mai impunătoare din câte au avut vreodată loc în 
străinătate în favoarea românismului, atât prin marele număr de 
învăţaţi şi de intelectuali cari au iniţiat-o şi au condus-o, cât şi 
prin faptul că ea a avut loc într-un ilustru centru universitar al 
Marii Britanii...”
 (...) „Dar cel care a pus cu toată amploarea în discuţia 
opiniei publice engleze chestia naţionalităţilor nemaghiare din 

Austro-Ungari, şi deci şi chestia română, este 
cunoscutul scriitor politic R.W. Seton-Wat-
son (Scotus Viator), care a început a o studia 
prin călătorii la faţa locului, mai ales prin-
tre Slovaci şi Cehi, începând de prin 1905-
1906. El a fost pentru prima oară şi în ţara 
noastră în Iunie 1909 când, la însărcinarea 
regretatului Ion I.C. Brătianu, pe atunci 
Prim-Ministru, am avut onoarea să-l con-
duc în diferitele regiuni ale vechiului Re-
gat, într-o excursie de peste trei săptămâni, 

punându-l în contact cu diferiţi oameni politici şi de cultură din 
toate partidele. El a fost primit atunci şi de marele Rege Carol, la 
castelul Peleş din Sinaia. Din România, Seton-Watson a trecut în 
Transilvania, vizitând Sibiul, Blajul, Braşovul etc. şi venind în 
contact cu conducătorii politici şi culturali ai Românilor ardeleni 
din care pe unii ca d-nii Maniu, Vaida Voevod, Mihali, Goga etc.
îi cunoscuse mai demult prin Viena şi Budapesta.
 Cunoscusem pe d-l Seton-Watson în 1907 când, fiind tri-
mis ca consul al României la Londra şi ştiind interesul ce-l poartă 
naţionalităţilor din Ungaria, îndată ce am sosit în capitala Angliei, 
i-am cerut o întrevedere. Şi am mai avut după aceea adeseori 
lungi convorbiri cu dânsul în această spinoasă problemă, pe care 
dânsul a căutat să o cunoască profund, informându-se, cu metodă 
şi stăruinţă, la toate izvoarele cele mai competente. Astfel a ajuns 
el să cunoască chestia naţionalităţilor din Austro-Ungaria bine şi 
temeinic, ca foarte puţini străini, şi căreia i-a consacrat o serie de 
publicaţii de valoare cum sunt: Racial Problems in Hungary, Cor-
ruption and Reform in Hungary, The War and Democracy, Roma-
nia and the Great War 1915, Transylvania în «Slavonic Review», 
Romanian Origins în revista «History» etc.”
 (...) ”O altă personalitate engleză care a ajutat mult și cu o 
mare autoritate în opinia publică engleză și europeană, care a con-

tribuit în mare măsură în a face cunoscută chestia naționalităților 
din Austro-Ungaria, deci și a Românilor subjugați, lucrând pentru 
emanciparea lor, este dl Wickham Steed, fostul director politic al 
lui Timeʼs, astăzi director al revistei The Review of Reviews, care 
înainte de războiu a fost zece ani corespondent 
al celebrului cotidian englez la Roma și alți 
zece ani la Viena. Aici el a studiat adânc ches-
tia naționalităților din Austria și Ungaria și în 
general starea monarhiei habsburgice, asupra 
căreia a scris cartea lui, The Habsburg Mo-
narchy, apărută la Londra în 1913... Domnul 
Steed a fost și în timpul conferinței de pace un 
prețios colaborator al aliaților, atât în chestiile 
generale europene, cât și în lămurirea situației 
specifice a fiecărei naționalități din Austria 
și Ungaria. Statele succesoare ale defunctei 
monarhii datoresc foarte mult acestei eminente personalități din 
marea publicistică internațională.”
 (...) „Românii, ca şi Cehii şi Jugoslavii, mai datoresc 
recunoştinţă, şi încă multă recunoştinţă, şi regretatului Lord 
Northcliff, proprietarul de atunci al lui «Times» şi al atâtor alte 
importante ziare engleze, precum şi şeful departamentului de 
propagandă al Angliei, care a ajutat prin presă şi acţiunea sa aşa 
de mult la liberarea popoarelor oprimate. Într-un manifest publi-
cat în numărul din 3 Noemvrie 1918, în ziarul «Le Matin» din 
Paris, articol ce a făcut atunci rotogolul pământului, Lord North-
cliff (...) în punctul cinci al expunerii spunea textual: «Asigurarea 
pentru toate popoarele Austro-Ungariei de a-şi avea locul lor prin-
tre naţiile libere ale lumii şi dreptul lor de a se uni cu fraţii lor de 
sânge de peste frontierele prezente ale Austro-Ungariei. Aceasta 
implică întemeierea Statelor cehoslovac şi jugoslav independen-
te, reducerea Ungariei la limitele etnografice ale rasei maghiare şi 
Unirea tuturor Românilor cu Regatul actual al României.»
 (...) „...presa europeană, şi mai ales presa franceză, 
belgiană şi italiană, a început a da o atenţie tot mai mare situaţiei 
Românilor din Transilvania. Vom da în paginile următoare un-
ele extrase din diferite ziare şi reviste streine spre a ilustra in-
teresul ce-l purta Românilor subjugaţi opinia publică din aceste 
ţări, prezentând aşa zicând chestia noastră naţională în lumină 
europeană.
 Ziarul lui Emile Féron, «La Réforme» din Bruxelles, 
al cărui director politic era cunoscutul publicist şi om de Stat 
belgian George Lorand, fost ministru în timpul războiului mon-
dial, scria în numărul său din 2 Iunie 1892 următoarele sub tit-
lul Românii din Ungaria: «Se ştie că Ungurii, care nu s-au dat 
înapoi nici chiar de la o revoluţie pentru cucerirea independenţei 
lor, oprimă la rândul lor popoarele de rasă latină şi slavă care 
fac parte din regatul Ungariei şi constituie în realitate majoritatea 
locuitorilor. Astfel, Românii, care sunt în număr de trei milioane, 
au o reprezentare derizorie şi fără nici o influenţă posibilă asupra 
hotărârilor Parlamentului maghiar în care Ungurii s-au aranjat să 
aibă majoritatea.»”
 (...) „Importantul cotidian «lʼIndépendance Belge» din 
Bruxelles din 4 Iunie 1892 se exprimă în acelaş mod hotărât în 
favoarea transilvănenilor şi blamând purtarea Ungurilor. Vorbind 
de prezentarea Memorandului la Viena şi de purtarea brutală a 
împăratului cu supuşii români, cărora le-a închis uşile palatului, 
ziarul belgian mai adaugă că: «Românii sunt trataţi de paria de 
rasa stăpânitoare a Maghiarilor». «Vechile privilegii ce le aveau 
Românii au fost desfiinţate, bunurile le-au fost confiscate, zia-
rele suprimate, ziariştii lor băgaţi în închisoare, iar învăţătorilor 
şi preoţilor lor li s-a făcut viaţa cât se poate de mizerabilă. Tot 
ceeace şovinismul cel mai exaltat a putut născoci în materie de 
vexaţiuni a fost pus în lucrare spre a oprima poporul românesc, 
pentru a stinge în el sentimentul individualităţii sale şi a-l face apt

R.W. Seton-Watson

Wickham Steed 
(1871-19560
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 pentru maghiarizare.»”
 (...) „ «La Réforme» din Bruxelles, din 28 Februarie 
1893, sub titlul Naţionalităţile din Ungaria scrie: «În ultimele 
zile două mari procese politice au fost urmate de condamnarea 
acuzaţilor. Unul dintre ei, Dr. Vasile Lucaci, unul din conducătorii 
Partidului Naţional Român din Transilvania, a fost condamnat la 
un an închisoare şi 1000 fiorini amendă. Celălalt, Svetozar Hur-
ban Vajansky, un publicist slovac, care apără interesele neamului 
său, a fost condamnat la un an închisoare şi 500 fl. amendă.»”
 (...) „...iată ce scrie între altele «lʼIndépendance Belge» 
din 9 Iunie 1893: «Până aici această mişcare (Memorandul – 
N.R.) nu a avut un caracter revoluţionar sau separatist. Promotorii
mişcării au atras simplamente atenţia guvernului central asupra 
felului abuziv în care administraţia maghiară aplică legile şi 
constituţia. În această atitudine nu e nimic care să justifice o acu-
zare atât de gravă (de înaltă trădare) ca aceea care este aruncată în 
sarcina membrilor comitetului naţional român.»”
 (...) „Sub titlul «Maghiari şi nemaghiari», organul lui 
Jules Méline , «La République Française» din 22 Iunie 1893, 
publică sub semnătura lui Félix Laseur, primul redactor al zia-
rului şi apărătorul însufleţit al cauzei Românilor din Ungaria, un 
articol mai lung, din care extragem câteva pasagii: «Noutăţile 
din Ungaria sunt mereu foarte supărătoare din punct de vedere 
umanitar. Denegările justiției, persecuţiile, măsurile de opresiune 
se înmulţesc în fiecare zi dincolo de Leita, lovind cu o asprime 
din ce în ce mai accentuată populaţiile nemaghiare din Statul un-
guresc. Din această împrejurare rezultă o agitaţie deplorabilă pen-
tru binele ţării şi antagonismul nu face decât să se dezvolte între 
diferitele rase cu cortegiul său fatal de uri şi de violenţe.»”
 (...) „Toată presa liberală şi democratică din Europa a fost 
la înălţime cu ocazia acestui proces (este vorba despre Procesul 
Memorandului – N.R.).  În ziua de 7 Maiu 1894, «lʼIndépendance 
Belge» din Bruxelles a publicat un rezumat lung pe patru coloane 
al Memorandului care a format obiectul procesului, informând 
astfel nu numai publicul belgian despre evenimentele de la Cluj, 
ci şi numeroase ziare streine care erau abonate la «lʼIndépendance 
Belge», pe atunci un mare organ internaţional. Apoi ziarul a pu-
blicat, zi de zi, telegramele Ligii din Paris despre mersul proce-
sului, ceeace au făcut şi alte ziare belgiene ca: «La Réforme», 
«lʼEtoile Belge», «Le précurseur» din Anvers etc.
 Ziarele din Paris au fost la înălţime, dând, cele mai 
multe din ele, zilnic relaţii detaliate despre mersul procesului şi 
comentându-le în mod favorabil. Astfel a fost «Le Journal des 
Débats» care şi el a publicat în ziua de 7 Maiu un lung articol 
despre procesul din Cluj şi zilnic a dat relaţiile telegrafice primite 
de Liga din Paris despre mersul procesului. «Journal des Débats» 
a publicat şi două scrisori mai lungi ale mele trimise din Cluj cu 
impresiile ce le culesesem despre proces.
 Sentinţa aspră dată atunci conducătorilor Românilor din 
Ardeal a fost viu comentată în articole de fond de cele mai multe 
ziare din Paris, din Belgia şi din Italia, care au fost unanime în 
a-şi exprima simpatiile lor pentru condamnaţi şi pentru dreapta 
lor cauză. Astfel au fost «Débats» al lui Patinot, «Figaro», «Le 
Siécle» al lui Yves Guyot, «Libre Parole», «La Justice» a lui 
Clemenceau, «LʼIntransigeant» al lui H. Rochefort, «La Répub-
lique Française» a lui Méline, «LʼEclaire» etc.”
 (...) „ «La Libre Parole» din 8 Maiu 1894 scrie între al-
tele: «Tirania maghiară a voit să târască un popor întreg în faţa 
justiţiei. Românii au înţeles aceasta şi răspunsul l-a dat poporul 
lor întreg. Mulţumită aceste strălucite ardori, mulţumită neînfrân-
tei lor tenacităţi, ei vor salva încă o dată naţionalitatea, limba şi 
tradiţiile lor, ca în grelele timpuri ale opresiunii turceşti, ca în 
timpurile îndepărtate ale invaziunii Hunilor.»”
 Acelaşi ziar, în numărul său din 9 Maiu încheie un ar-
ticol al său în chestia procesului cu următoarele cuvinte: «Presa 

independentă se ocupă deja de soarta acestei naţionalităţi pe care 
se căsnesc acum s-o asasineze.»”
 (...) „ «La Gazette de France» din 9 Maiu îşi încheie ast-
fel articolul despre proces: «Procesele politice au fost totdeauna 
vătămătoare guvernelor care le-au înaintat. Dreptul Românilor 
în această împrejurare este atât de evident, că toate simpati-
ile se îndreaptă către acuzaţi, cari, dealtmintrelea, nu au părăsit 
niciodată terenul legal. Dacă ei vor fi achitaţi, va fi pentru Buda-
pesta o înfrângere, dacă vor fi condamnaţi, o ruşine. Iar mişcarea 
Românilor nu va înceta.»”
 (...) „Aşa se face că la izbucnirea marelui răsboiu ches-
tia Românilor din Transilvania nu mai era o chestie necunoscută 
în Europa, astfel că necesitatea soluţionării ei a intrat chiar dela 
început în preocupările Aliaţilor şi intrarea României în răsboiu 
în 1916 a avut loc întâiu de toate pentru desrobirea acestor Ro-
mâni. Dar cuvântul lor hotărât în acest sens trebuia să și-l spună 
și Transilvănenii și acest cuvânt a fost spus cu toată puterea, mai 
întâiu de toți emigranții noștri cari se găsiau în România liberă în 
1914 sau cari au mai îngroșat numărul lor și prin alți frați ai noștri 
cari s-au putut strecura prin trecătorile Carpaților în România 
veche, de-aici din Transilvania, cu toate greutățile războiului, și 
care s-au înrolat în Acțiunea Națională condusă de Nicolae Irga, 
Nicolae Filipescu, Take Ionescu, Prof. Dr. I Cantacuzino și de 
Transilvănenii Dr. Vasile Lucaciu, Oct. Goga și de alții....Ardele-
nii au mai afirmat voința lor de a înfăptui unitatea națională și prin 
miile de voluntari proveniți din prizonierii din Rusia din armatele 
austro-ungare, cari s-au organizat și au luat parte la luptele eroice 
din Moldova, la Mărăști și Mărășești. Acești voluntari, înainte 
de a părăsi Rusia pentru frontul Moldovei, s-au adresat printr-un 
memoriu ambasadorilor și miniștrilor din Petrograd ai Aliaților, 
făcându-le cunoscut că au părăsit rândurile armatei foștilor lor 
stăpânitori pentru a merge să lupte alături de frații lor din Româ-
nia liberă în vederea liberării lor de sub jugul strein.”
 (...) „Dar cuvântul cel mare pentru desrobirea noastră l-a 
spus aici, acasă, Partidul Naţional Român, care a vegheat necon-
tenit la salvarea intereselor noastre supreme. 
Acest cuvânt al partidului nostru naţional a 
fost rostit, la însărcinarea comitetului executiv 
al partidului, de d-l Dr. Alexandru Vaida Vo-
evod, în şedinţa istorică a Camerei Ungariei 
din 18 Octomvrie 1918. Nici nu putea Partidul 
Naţional Român să găsească un interpret mai 
credincios decât pe acest distins, energic şi 
priceput reprezentant al său din Camera Un-
gariei, care, prin felul dârz şi demn în care 
apărase totdeauna drepturile neamului său, îşi 
câştigase o reală autoritate în acest parlament 
de privilegiaţi.”
 (...) „Iată declaraţia istorică a Partidului Naţional Român 
de care vorbim (...) Reproducem această declaraţie după ziarul 
«La Roumanie» din 7 Noemvrie 1918, organul fostului Consiliu 
al Unităţii Române, cu sediul la Paris:
 «Reprezentanţii naţiunii române au hotărât să ia o atitu-
dine faţă de principiile lui Wilson şi ei aduc la cunoştinţa onoratei 
Camere declaraţia următoare:
 Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din 
Ungaria şi Transilvania, în şedinşa sa din 22 Octomvrie, ţinută 
sub prezidenţia d-lui Teodor Mihali, discutând situația politică 
internă şi externă, a căzut de acord spre a formula următoarea 
declaraţie:
 ”Fiind dată situaţia creiată de răsboiul mondial, comi-
tetul executiv al Partidului Naţional Român, ca organ politic al 
naţiunii române din Transilvania şi Ungaria, constată că rezultatele 
răsboiului justifică pe deplin aspirațiile seculare ale poporului 
român către deplina sa libertate naţională. În virtutea dreptului

Dr. Alexandru
 Vaida-Voevod 
(1872-1950)
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COMERȚUL BRAȘOVEAN 
ȘI ROLUL NEGUSTORILOR ROMÂNI BRAȘOVENI

ÎN AFIRMAREA IDENTITĂȚII NAȚIONALE

de Prof. Univ. Dr. Ioan Vlad

 „şi dacă în acele vremuri, braşovenii români au fost mai apreciaţi decât 
românii din alte locuri ale Transilvaniei, cauza a fost puterea materială şi 
contribuţiile lor pentru interesele politice noţionale româneşti. Jertfele de bani 
ale românilor braşoveni sunt de admirat… fără comerțul român şi fără putere 
materială, (Braşovul), n-ar fi fost mai considerat decât Blajul sau Beiuşul”. 

„Gazeta Transilvaniei”, 1882.

omerţul peste Carpaţi, preponderent românesc de-a lun-
gul veacurilor, a fost un puternic element de legătură 
între fraţii români ardeleni, munteni şi moldoveni, un 

veritabil factor al edificării unităţii naţionale, iar Braşovul a de-
venit pe bună dreptate „locul cel mare de schimb”, cum spune 
Iorga, între Ardeal şi Ţara Românească sau Moldova, schimb 
între Apus, adică Europa Centrală şi Occidentală, şi Răsarit sau 
Orientul european şi Apropiat.
 Începuturile acestui comerţ sunt probabil sincrone în-
ceputurilor păstoritului transhumant, în vremea predacică şi 

dacică, atunci când drumurile oilor au devenit şi drumuri co-
merciale, când păstorii, în nevoia de valorificare a produselor 
turmelor lor, făceau negoţ cu acele produse, practicând simultan 
păstoritul şi negoţul. Pe acele drumuri ajungeau produsele mo-
canilor oieri în centre comerciale cum erau Silistra, Cetatea Albă, 
Chilia, Brăila etc. Drumurile comerciale „sunt vechi de secole, 
dinainte chiar de formarea neamului românesc, încă din timpul 
dacilor şi a neamurilor trăitoare prin Carpaţii ardeleneşti înaintea 
lor”– spune istoricul I. I. Ghelasse.
 Încetul cu încetul mocanii se dedau şi la comerţul cu alte

C

popoarelor de a dispune liber de ele însele, drept pe care guvernul 
maghiar îl recunoaşte el însuşi în oferta sa de armistiţiu, națiunea 
română din Ungaria şi Transilvania declară că voieşte să uzeze de 
acest drept şi cere ca într-un mod cu totul liber şi în afară de orice 
ingerinţă străină, ca să poată decide asupra formei de Stat pe care 
trebuie s-o adopte, precum şi de relaţiile sale coordonate în rân-
dul naţiunilor libere. Organizaţia naţională a naţiunii române din 
Ungaria şi Transilvania nu recunoaşte nici acestui Parlament, nici 
acestui Guvern dreptul de a o reprezenta la Congresul general al 
Păcii, ea nu poate cu drept cuvânt încredinţa apărarea intereselor 
ei decât factorilor numiţi de propria ei adunare naţională...”
 (...) „În adevăr, naţiunea română poate fi recunoscătoare 
Partidului Naţional Român din Ungaria şi Transilvania şi 
fruntaşilor acestui partid, care, din cele câte le-am relatat până 
aici, şi-au împlinit datoria faţă de viitorul neamului cu un bun 
simţ politic rar, cu mult simţ de jertfă şi cu o largă înţelegere a 
situaţiilor şi împrejurărilor în care partidul şi conducătorii lui au 
acţionat.
 Este momentul acum să amintesc aici şi recunoştinţa ce 
o datoresc Românii ardeleni vechiului Regat pentru ajutorul ce-l 
trimiteau pe vremuri cele două Principate bisericilor româneşti 
din Ardeal spre a le întări credinţa şi tradiţiile strămoşeşti şi pen-
tru primirea prietenească şi frăţească ce au găsit-o atîţia fii şi fraţi 
de-ai noştri înainte de răsboiu în vechea Românie.”
 (...) „Dar o dovadă evidentă despre grija de toate zilele a 
oamenilor de Stat ai micii Românii în privinţa neamului nostru şi 
a necesităţii unirii lui într-o singură ţară a fost şi acel iscusit tratat 
de alianţă al vechiului Regat cu puterile Antantei, din 1916, care ne 
asigura toate teritoriile locuite de Români din defuncta monarhie 
austro-ungară şi la încheietrea căruia răposatul fost prim-minis-
tru Ion I.C. Brătianu pusese toată îndemânarea, tot patriotismul 
şi toată marea experienţă politică. Acest tratat a fost, dealtmin-
trelea, şi un act de mare importanţă istorică pentru motivul că, 
pentru prima oară dealungul istoriei noastre atât de sbuciumate, se 
recunoştea României, din partea marilor puteri europene dtreptul 
de suveranitate asupra Ardealului, Banatului şi celorlalte ţinuturi 
româneşti, inclusiv Bucovina, din fosta monarhie habsburgică. Şi 
Rusia, care iscălise acest tratat alături de Anglia, Franţa şi Italia, 
recunoştea că acest drept de suveranitate al Vechiului Regat, în 
baza situaţiei noastre etnice şi a dreptului istoric, implicit avea să 
se întindă odată şi de la Prut la Nistru, asupra Basarabiei noastre, 

cum s-a şi întâmplat.”
 (...) „...prin August (1918 – N.R.) d-l Allen Leeper, se-
cretar al primului-ministru Lloyd George, mi-a adresat o scrisoare 
prin care îmi cerea să prezint repede Ministerului de Externe un 
Memoriu despre sforţările României în marele răsboiu, precum şi 
despre felul cum credem noi, Românii, şi în special Transilvănenii, 
că trebuie să fie tratate minorităţile etnice în cazul realizării 
României Mari. Am făcut acest memoriu, ajutându-mă pentru 
partea lui pur militară de un raport al colonelului Găvănescu des-
pre tragica retragere a armatei noastre spre Moldova, pe care îl 
aveam cu mine, apoi de o mulţime de notiţe ce le adusesem cu 
mine din ţară despre glorioasele isprăvi ale soldaţilor noştri la 
Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti şi, în fine, d-l general Radu Rosetti 
mi-a dat şi d-sa câteva informaţii preţioase, ajutându-mă să fac 
un lucru bun pentru ţară. Memoriul, scris la maşină pe 22 de pag-
ini mari, l-am predat Ministerului de Externe al Angliei, prin d-l 
Leeper în ziua de 4 Sept. 1918.”
 (...) „În decursul acestei expuneri am reprodus, între 
altele, o mulţime de păreri pe care numeroase ziare europene, 
oameni de Stat şi intelectuali din Apus le-au exprimat pe vremuri 
în privinţa regimului aspru şi nedrept la care am fost supuşi din 
partea stăpânirii maghiare de odinioară noi, Românii, şi celelalte 
naţionalităţi din fosta Ungarie. Făcând aceasta, n-am vrut să pro-
voc niciun fel de animozităţi în lagărul minorităţii maghiare şi, 
mai puţin, să ofensez pe cineva.
 Pe de altă parte, reproducând acele numeroase opinii de 
presă, prin care osândeau procedurile aspre faţă de noi ale vitre-
gei noastre stăpâniri de odinioară, am făcut-o şi spre a pune sub 
ochii Românilor, sub ochii tuturor bărbaţilor cu răspundere din 
sânul neamului nostru spre a-şi aduce aminte în tot momentul că 
un popor de altă limbă şi lege, care trăieşte ca minoritate etnică 
în mijlocul nostru, nu se poate guverna cu metodele strâmte şi 
egoiste aplicate odinioară de Unguri faţă de noi, ci, dimpotrivă, 
toţi minoritarii noştri trebuie guvernaţi aşa cum vrem noi, Româ-
nii, să fim guvernaţi, adică cu dreptate, cu iubire, cu blândeţe, în 
respectul limbii şi al legii lor, precum şi în respectul moravurilor, 
obiceiurilor şi tradiţiilor lor, care, fiind patrimoniul lor naţional, 
sunt scumpe şi lor ca şi oricărui popor.”

Paris – Bucureşti – Cluj, Aprilie – Maiu 1929
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 produse, articole meşteşugăreşti cumpărate din Braşov şi vândute 
apoi în „ţară”: plosci, curelării, alambicuri, haine confecţionate, 
ţesături, ştergare, pe care le vindeau în bâlciurile din Muntenia, la 
Telega, Câmpulung, Călăraşi, Medgidia etc.
 De la aceste forme patriarhale de comerţ, dat fiind pros-
peritatea rapidă a saşilor transilvăneni şi privilegiile acordate 
acestora de către regii maghiari şi în domeniul comerţului, se 
trece la un comerţ amplu, sistematic, tot mai bine organizat şi 
legiferat al oraşelor de graniţă din Ardeal cu ţările române. Priso-
sul de „bogăţie” al saşilor, adică de produse meşteşugăreşti, se 
revarsă peste Carpaţi, statornicindu-se o legătură comercială cu 
răsăritul Europei, în spaţiul Ţării Româneşti şi al Moldovei, care 
asigurau securitatea şi logistica schimbului de mărfuri între Oc-
cident şi Orient. Dinamica politică din ţările române influenţa 
nemijlocit dinamica schimburilor. Factorul politic, domnii români 
pe de o parte, şi patriciatul  săsesc braşovean, pe de altă parte, 
era direct interesat şi implicat în desfăşurarea sigură şi previzibilă 
a comerţului peste munţi, cu folos bilateral şi de aceea factorii 
politici intervin în reglementarea comerţului prin binecunoscutele 
privilegii .
 Este cunoscută lunga serie a acestor privilegii acordate 
braşovenilor, mai întâi de către regii maghiari şi apoi şi de către 
voievozii români, privilegii reînnoite şi reconfirmate în timp, ast-
fel că se vor constitui într-un sistem juridic secular, care asigură 
buna funcţionare a comerţului interromânesc.
 Ceea ce trebuie menţionat însă privind aceste privile-
gii comerciale este faptul că ele sunt acordate saşilor braşoveni, 
deţinători ai monopolului comerţului braşovean şi desigur ai pu-
terii politice şi administrative la Braşov şi în Ţara Bârsei. Ei, prin 
patriciatul săsesc şi prin organul lor politic şi administrativ, Ma-
gistratul, aveau relaţii politice cu ţările române, purtau negocieri, 
foarte adesea folosind preoţi şi cărturari braşoveni ca diplomaţi 
sau translatori, dar care îi reprezentau pe saşi şi interesele lor, 
nu ale comunităţii româneşti. Apărarea acestui monopol comer-
cial al saşilor împotriva tuturor, dar mai ales împotriva românilor, 
este un obiectiv principal al strategiei politice a saşilor, de aceeaşi 
valoare cu monopolul puterii, cu monopolul meşteşugurilor etc., 
toate acestea fiind pilonii autonomiei săseşti la Braşov şi-n Trans-
ilvania.
 Românii braşoveni aveau să facă şi ei comerţ din ce în 
ce mai mult, ocolind în diferite moduri monopolul saşilor, fie ca 
oieri călători prin ţările române, fie în calitate de cărăuşi ai saşilor, 
deprinși şi cu negoţul, fie înlocuitori ai negustorilor saşi, care evită 
drumurile lungi, greoaie, lipsa îndelungată de acasă, dificultăţile 
peregrinărilor cu mărfurile şi ale comunicării cu negustorii de 
limbă română etc., fie ataşându-se negustorilor „greci” sau „le-
vantini”, tot mai numeroşi în spaţiile de derulare a comerţului 
braşovean.
 Aceştia din urmă, „grecii”, vor deveni primii adversari 
puternici ai saşilor în comerţul cu ţările române şi nu numai. 
Aceşti competitori redutabili ai saşilor s-au bucurat şi de spri-
jinul indirect al autorităţilor Principatului Transilvania sau cele 
vieneze interesate în „îngrădirea influenţei negustorilor saşi şi 
a extinderii autorităţii acestora”. O primă lovitură primesc saşii 
în momentul acordării privilegiului indigenatului negustorilor 
greci, ceea ce-i făcea egali cu negustorii autohtoni, adică puteau 
achiziţiona case şi proprietăţi, puteau circula liber cu mărfurile 
lor, cu obligaţia plătirii taxelor şi a impozitelor. O perioadă de 
timp, regimul negustorilor levantini a fost la cheremul statului 
şi a intereselor acestuia, până când vor reuşi să obţină acordul 
pentru înfiinţarea Companiilor comerciale greceşti de la Sibiu (8 
iulie 1636) şi Braşov (4 noiembrie 1678). În tot cursul secolului 
al XVIII-lea negustorimea orientală din Imperiul habsburgic este 
sprijinită de către principii transilvani prin acordarea de privilegii 
în dauna breslelor și a privilegiilor săseşti. Iar faptul că activitatea 

lor comercială susţinea politica mercantilă promovată de Viena 
a dus la acordarea de privilegii şi de către Curtea imperială. Din 
altă perspectivă, nevoia pieţelor imperiului de produse de lux ori-
entale era mai bine acoperită de către negustorii levantini, care 
cunoşteau limbile orientale, obiceiurile populaţiilor din est şi 
făceau un comerţ fără intermediari. Asta i-a propulsat pe primul 
loc în comerţul din imperiu cu Orientul, le-a asigurat privilegi-
ile comerciale necesare şi un cadru legal acceptat prin crearea 
companiilor comerciale greceşti. Tot acest comerţ cu produse 
orientale se derula în spaţiul ţărilor române, nu doar ca tranzit 
de mărfuri ci implicând pe fiecare din cele două ţări române în 
legături comerciale directe.
 Confruntarea dintre negustorii saşi şi cei greci a fost 
dură, s-au derulat mai multe situaţii de criză, rezolvate prin 
hotărâri ale Dietei transilvane sau ale Curţii de la Viena. Peste 
acest conflict au venit şi neînţelegerile cu negustorii români în 
ascensiune numerică şi ca forţă comercială şi financiară. 

*
 Pătrunderea elementului românesc şi acapararea aproape 
completă a comerţului braşovean, pe la 1738 când saşii se 
plângeau Curţii vieneze, este un fenomen foarte interesant, com-
plex şi aparent greu de acceptat. Saşii aveau monopolul oficial 
şi bine aşezat privilegial-juridic asupra comerţului, concurenţa 
negustorilor greci şi levantini venea cu sprijinul tacit al principe-
lui şi al împăratului, pe o nevoie stringentă de mărfuri orientale ale 
habsburgilor, românii erau un popor de ţărani, preocupaţi mai ales 
de păstorit, agricultură şi pădurit, deci aparent închistaţi în arha-
ism pastoral şi agricol. Ori comerţul presupunea nişte cunoştinţe 
speciale, o bună cunoaştere a oamenilor, a mersului economiei, 
apoi bani, chiar mulţi bani iar comerciantul trebuia să fie un om 
complex, deschis afacerilor şi obişnuit cu mânuirea banilor şi a 
mărfurilor. Ceilalţi, saşii şi ungurii, aveau de partea lor privilegii 
şi diplome regale, autorităţile statului, care-i sprijineau, exclusi-
vismul şi șovinismul etnic şi naţional.
 Românul, în faţa acestei provocări – comerţul, nu se 
poate baza decât, spune V. Jinga, „pe vrednicia, pe inteligenţa 
şi pe… norocul lui”. Şi cu o inteligenţă practică şi iscoditoare 
remarcabilă, cu aplecare spre iniţiative şi risc, românul s-a des-
prins de arhaismul pastoral şi agricol şi s-a avântat în iniţiative 
comerciale, meşteşugăreşti şi industriale. Peste greutăţile şi in-
certitudinile oricărui început, românul trebuia să lupte cu toate 
rânduielile vremurilor făcute de alţii, într-o lume în care el era 
un paria sau iobagul, „privit peste umăr, dispreţuit, asuprit de 
naţiunile «superioare» venite şi aduse în casa lui, peste el şi peste 
toate drepturile lui ”. 
 Prin urmare, românii s-au impus cu greu, dar sigur şi 
trainic în comerţul Transilvaniei, astfel încât, în timp, spune V. 
Jinga, „bogăţiile Transilvaniei, au fost valorificate de un contin-
gent foarte important de negustori români, presăraţi prin toate 
cetăţile, târgurile şi satele acestei provincii” şi în felul acesta 
„vrednicia lor a fost verificată şi consacrată”.
 Destul de devreme, pe la 1500, constata scriitorul 
maghiar Harvath Jenő, românii sibieni controlau comerţul Sibi-
ului cu Muntenia în proporţie de 92,2%, iar românii braşoveni, la 
1530, reprezentau 46,12%  în comerţul Braşovului cu Muntenia şi 
Moldova, saşii – 13,99 %, ungurii 8,77 %, grecii 5,56 %, iar restul 
erau levantinii. 
 Ponderea semnificativă a românilor în comerţul celor 
două mari oraşe, Sibiul şi Braşovul, cu ţările române, trebuie pusă 
în egală măsură pe seama „vredniciei, inteligenţei, şi .. .norocu-
lui”, dar şi pe cunoaşterea limbii, a drumurilor, a împrejurărilor 
politice, administrative, legale ale pieţei româneşti, cât şi pe 
seama „ legăturilor de alt fel, adică de neam, de cultură şi de 
simţăminte cu românii de peste Carpaţi, ceea ce nu era la îndemâ-
na străinilor”. Apoi regimul privilegiilor, care se aplica străinilor,
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se extindea, adesea neoficial şi aspra negustorilor români prin 
bunăvoința autorităţilor româneşti.
 Plângerea saşilor de la 1738, când românii făceau 
comerţ intern şi extern în toată Transilvania, era justificată din 
punctul lor de vedere: „ românii (braşoveni) au acaparat în mâini-
le lor şi au atras la sine aproape întregul comerţ „.  O statistică a 
Magistratului de la 1796 ne spune că cele mai importante firme 
comerciale de import şi export din Braşov erau româneşti, saşii 
numărau doar 11 comercianţi la Brașov din 132, pe când ceilalți, 
afară de greci, aproape toți erau români, membri, aproape toți, ai 
Companiei comerciale greceşti. Comerţul cu cereale, cel cu vite 
şi cel cu materii prime erau în exclusivitate, la 1810, la Braşov, 
în mâinile românilor. Până şi comerţul cu produse de fierărie sau 
alte manufacturi doar în mică măsură mai era în mâinile saşilor. 
O situaţie comparativă între români şi saşi pentru anii 1830-1832 
ne arată că la punctele vamale din Carpaţii de curbură, de la Bran 
la Oituz, cei 18 negustori membri ai societăţii comerciale săseşti, 
din care  3-4 nu aveau nume săseşti, au plătit taxe normale de 
12.148 florini, iar 63 de negustori români, care nu făceau parte din 
compania comercială grecească, au plătit suma de 57.357 florini.  
Adică negustorii români erau de 3,5 ori mai mulţi şi plăteau vamă 
de 4,72 ori mai multă. Un singur negustor român, Rudolf Orghi-
dan, plătea vamă mai mult decât toţi saşii, adică 14.575 florini, iar 
fratele său Gheorghe Orghidan – 11.192 florini.
 Pentru anul 1844 o revistă săsească de la Brşov constata 
că din 139 negustori braşoveni, 118 erau români şi numai 21 erau 
saşi, precum și faptul că „comerţul trece din ce în ce mai mult în 
mâinile românilor…, pe sas îl părăseşte, din ce in ce mai mult, 
vechiul său spirit comercial şi întreprinzător”.
 Un alt document, Memoriul Gremiului  românesc levan-
tin din 1850 către guvernul austriac relevă din nou preponderenţa 
românească de aproape 9 la 1 faţă de celelalte naţionalităţi în 
comerţul braşovean cu ţările române, prin cele 136 de case co-
merciale româneşti ale Braşovului. Datele statistice menţionate 
pentru anii 1839-1843 arată că importul realizat de negustorii 
români, în cantitate de peste 19 milioane funți, era de aproape 
opt ori mai mare decât al celorlalţi negustori braşoveni. Adică, în 
medie, negustorii români acopereau anual 87,85% din importul 
Braşovului, iar restul de 12,15 ceilalţi negustori. La export româ-
nii asigurau 94,7%, cu 13,5 milioane funți, pe când ceilalţi doar 
5,3%. 
 Memoriul menţionat mai relevă un lucru grav săvârşit 
de autorităţile transilvănene, acela că nu recunoşteau „că promo-
torii industriei naţionale precum şi mijlocitorii şi reprezentanţii 
principali ai comerţului Transilvaniei cu străinătatea sunt 
românii şi îndeosebi cele 136 case comerciale româneşti ale 
Braşovului”. Dovada este că din datele statistice oficiale publi-
cate periodic, „ numele românilor se omite din considerații de 
ordin naţional”. Românii trebuiesc recunoscuţi ca „formatori ai 
industriei”, ca „purtători principali ai comerţului, ca producători 
şi ca industriaşi” pentru că ei „nu stau îndărătul” altor etnii, după 
cum „susţin mereu” unii, spune memoriul. Un cercetător sas 
recunoștea la 1880 că mărfurile industriei săseşti de la Braşov şi 
Sibiu erau pe mâinile intermediarilor armeni, greci şi români, care 
le achiziţionau şi le comercializau în Principatele dunărene. Co-
merciantul sas „era prea sfios sau prea comod”  ca să călătorească 
personal cu aceste produse în ţări străine.

 „Mecenaţii de tejghea” ai culturii naţionale la Braşov

 N. Iorga îi numeşte astfel pe negustorii braşoveni ai sec-
olelor XVIII şi XIX, voind să releve aplecarea specială a acestora 
către cartea românească, apoi spre înfiinţarea şi întreţinerea pre-
sei româneşti, a culturii, învăţământului şi instituţiilor naţionale, 
atunci când societatea românească a Ardealului nu avea o clasă 

politică, o nobilime aptă să facă şi să susţină o politică şi o 
cultură naţională românească, nici o intelectualitate suficient de 
numeroasă şi de puternică.
 Încă din zorii epocii moderne, negustorii ardeleni, mai 
ales sibieni şi braşoveni, au mijlocit contactul spiritual cu Apusul 
al Principatelor dunărene. Ei procurau cărturarilor din Principate 
publicaţii de tot felul, cărţi publicate în ţările occidentale etc. La 
1776 între cheltuielile de la curtea Moldovei figurau „ 69 lei” 
cheltuiţi pentru abonamentul pe 6 luni, iulie-decembrie, la „gaze-
turile de la Braşov”, adică publicaţii europene venite prin negus-
torii braşoveni. În anul următor, aceleaşi documente menţionează 
şi publicaţiile cumpărate: „Gazetele” de Atona, de Colonia, de 
Francfurt, de Londra. În 1801 Barbu Ştirbei abona şi pentru acel 
an „gazeturi Italieneşti”. În 1791, acelaşi Barbu Ştirbei comanda 
publicaţii franceze unui negustor sibian, căruia îi reproşa că nu 
primise publicaţiile franceze, germane sau greceşti pe care le 
plătise anticipat. Prin mâinile aceluiaşi negustor ajungeau toate 
enciclopediile, cărţile, revistele şi ziarele Apusului, în ţările 
române.
 Braşovenii mijloceau mare parte din comerţul cu cărţile 
de la Blaj, pe care le difuzau în Principate, adesea fără „Poarta” 
cărţii, adică foaia de titlu, pe care o rupeau sau o înlocuiau cu 
o foaie fără conţinut naţional tipărită la Braşov şi astfel cărțile 
„ortodoxe ajungeau cu alte mărfuri în Moldova”. 
 Apoi, negustorii braşoveni mai difuzau cărţile 
cărturarilor din țările române tipărite de aceştia la Viena, la Buda 
sau Ardeal, comercializate şi în întreg spaţiul românesc şi cu ele 
ideile şi simţămintele naţionale ale autorilor lor.
 O mare cantitate şi varietate de cărți sunt aduse şi difu-
zate în ţările române de către negustorii braşoveni de la Veneţia. 
M. Safranos din Sibiu aducea cantităţi mari de carte religioasă, 
didactică şi literară pe la 1784. În acelaşi timp M. Ţumbru din 
Braşov comanda la Veneţia pentru piaţa ieşeană zeci de titluri, 
până la 300 de exemplare dintr-un titlu, carte religioasă sau 
profană, pentru o piaţă care se dovedea foarte interesantă atât din 
nevoi educaţionale, cât şi de desfătare literară. 
 Tot la Iaşi făcea vânzare de carte negustorul braşovean 
Toma Leca, mort la 1811, carte în limba română tipărită în cen-
tre tipografice din Imperiul habsburgic (Viena, Buda, Blaj, Sibiu, 
Braşov) dar și din Ţara Românească şi Moldova, folosite şi ca 
material didactic, dar şi de edificare morală sau lecturi populare.
 Alt negustor braşovean, Nicola Nicolau, editor de carte, 
vindea la Bucureşti prin prăvălia lui Vasilache Vlad: 17 cărţi de 
geografie („Geografia sau scrierea pământului”, Buda, 1815); alte 
28 cărţi din „Geografia” vol. 2; 21 exemplare din „Calendar pe 
100 ani”, alte publicații, inclusiv gravuri. 
 Pe lângă comerţul cu carte, negustorii braşoveni au 
sprijinit cultura naţională şi ca editori, au multe contribuţii re-
marcabile în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Un prim 
caz este cel al fraţilor Constantin şi Ioan Boghici. C. Boghici a 
lucrat 12 ani (1807-1816) cu secţia românească a tipografiei lui J. 
G. Von Schobeln, ca arendaş, tipărind pe cheltuială proprie cărţi 
româneşti cu conţinut religios, didactic sau de educaţie naţională, 
şase titluri şi opt ediţii, unele fiind traduceri sau adaptări făcute de 
I. Barac. C. Boghici s-a implicat şi în susţinerea altor tipărituri: 
„Dicţionarul latin-român-german-unguresc” al lui Samuil Micu 
Klein, tipărit la Buda, 1806, „Descoperirea Americii” vol. I, 
Buda, 1816. La acesta din urmă mai contribuiau şi alţi brașoveni: 
Nicola Nicolau „patronul acestei cărţi”, Radu Orghidan, Vasile 
Pop şi Radu Tempea.
 Împreună, frații Boghici au editat preponderent cărţi 
religioase şi de educaţie morală, un număr de 10 titluri în 13 
ediţii, în anii 1806-1812 şi 1814. Majoritatea titlurilor sunt în fapt 
reeditări ale unor cărţi cerute de piaţă, mai ales de biserici şi şcoli, 
cu diferenţe minime de la o ediţie la alta, ceea ce dovedeşte că
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editorii tipăreau cărţi de succes comercial pentru cumpărătorii 
siguri. 
 Un alt negustor-editor braşovean reprezentativ a fost 
Nicola Nicolau tatăl (1762-1837), din cunoscuta familie de mari 
negustori cu  relaţii comerciale întinse şi legături profunde în soci-
etatea braşoveană şi transilvană. Activitatea lui editorială începea 
în 1814, când la Buda se tipărea „Calendariu… pe 100 de ani”, 
alcătuit în româneşte şi tipărit pe cheltuiala lui Nicola Nicolau din 
Braşov. El a mai susţinut tipărirea lucrării „Geografia sau scrierea 
pământului…”, scrisă de „un iubitor al neamului românesc pre 
rumânia tălmăcită…” în două volume, 1814-1815. Tot în sfera 
geografică, în 1816,  N. Nicolau traduce şi publică „Descoperirea 
Americii” de J. H. Vampe , vol. 1, o lucrare de informare „ pentru 
deşteptarea tinerilor întru aceste adevărate, iar nu iscodite istorii”, 
cum spune editorul-traducător în prezentarea cărţii.
 Cea de-a treia şi ultima traducere editată de N. Nicolau 
a fost lucrarea francezului Pierre Blanchard, „Plutarh nou sau pe 
scurt, scrierea celor mai vestiţi bărbaţi şi muieri a toate neamurile 
din cele mai vechi vremi până în vremile noastre”, două volume și 
două ediţii, 1817 şi 1819. Faţă de anticul Plutarh, acesta prezenta 
modele mai apropiate contemporanilor,  modele din lumea laică, 
diferite de „Vieţile sfinţilor”: Carol cel Mare, Petrarca, Gutten-
berg, Copernic, Michelangelo etc. Traducătorul şi editorul erau 
convinşi că lucrarea „tinereţele va hrăni, bătrâneţele le va desfa, 
iar prin „multă cetanie de cărţi” românii, beneficiarii calităţilor 
moştenite de la romani, „să poată cele binecuviinţate roduri a le 
aduce şi a se înmulţi”. 
 Următorul negustor editor braşovean a fost Rudolf Orghi-

dan (1797-1862) susţinător al editării 
„Gramaticii nemţeşti şi româneşti”, 
Braşov, 1838, al publicaţiei de di-
vertisment „Halima”, opt volume, 
Braşov, 1836-1838 şi al „Foaiei de 
duminică”, 1837, publicaţie periodică 
braşoveană, condusă de Ioan Barac şi 
Emanuel Nichifor.
 „Gramatica…” din 1838 
editată de R. Orghidan l-a entuzias-
mat mai târziu pe filologul braşovean 
Gh. Bogdan-Duică şi a numit-o 
„o gramatică patriotică”, scrisă, 

înainte de apariţia „Gazetei”, „ dintr-un vechi curent naţionalist 
braşovenesc, care, iată, „răzbia şi-n gramatici pentru pruncuţi”. 
Era publicată pentru că se adresa „fiilor românilor”, care înainte 
de a merge la şcoli germane, să înveţe religia şi limbile „acasă 
în şcoalele naţionale” şi apoi să meargă la străini, după ce „au 
căpătat ceva putere şi aripi”. Apoi „Gramatica …” uza de exem-
ple româneşti „şi de fraze care spuneau subtil numai adevăruri 
naţionale. Textul de la p. 212, dat ca exemplu gramatical, exprimă 
discret umanitatea neamului şi teritoriului românesc: „Trans-
ilvania este ţară muntoasă, frumoasă, bogată şi sănătoasă, dar 
patrioţilor săi rău cunoscută. Ţara Românească are ceriul sănin 
şi călduros, ca Italia de sus, pământ roditor, lăcuitori puţini. Mol-
dova are lăcuitori români, ei se numesc moldoveni. Basarabia şi 
Bucovina erau odinioară ţări româneşti. Istoria este folositoare şi 
desfătăcioasă. Istoria românilor este interesantă”. 
 Un alt vestit „mecena de tejghea” la Braşov a fost Gheo-
rghe Nica (1792-1870), mare negustor la Iaşi de unde revine la 
Braşov şi se implică în viaţa economică şi culturală a oraşului. 
Este membru fondator al Casinei Române (1835), a fost curator 
al Bisericii ortodoxe din Cetate, a iniţiat crearea şcolii româneşti 
din Cetate, unde l-a adus pe G. Bariţ ca profesor, este iniţiatorul 
editării în propria casă a „Gazetei de Transilvania” (1838), an în 
care devine şi membru ales în Consiliul comunal al Braşovului, 
primul român care intră în această structură administrativă 

săsească. El contribuie substanţial la 
înfiinţarea şcolii comerciale româneşti de 
la Braşov, susţine financiar şi editarea pri-
mei Pravile de comerţ a lui Emauel Nichi-
for (1837), folosită ca manual şcolar în 
şcoala nou înfiinţată. Este între membrii 
fondatori ai gimnaziului românesc la 1850 
cu sume considerabile.  
 Relevând elogios meritele negus-
torimii braşovene, Sextil Puşcariu vorbeşte 
de „marea primenire socială” pe care a 
cunoscut-o Braşovul în cursul secolului 
al XIX-lea, după ce românii au pătruns în 
Cetate. S-a produs un aflux al românilor 
din alte părţi spre Braşov, din întreg Ardealul, din împrejurimi, 
din Ţară, negustori sud-dunăreni; cu deschiderea gimnaziului vin 
profesori, chiar din Bucovina sau părţile ungurene, dar şi avocaţi, 
medici, funcţionari de bănci şi alţi intelectuali. Deci o „înviorare 
cu sânge proaspăt şi sănătos de la sate” a Braşovului, fenomen 
pentru care „meritul cel mare îl au tot negustorii, care n-aveau 
numai fete de măritat, ci şi o adâncă preţuire a intelectualităţii 
(subl. –I. V.). Ei au fost sprijinitorii lui Bariţ şi ai Mureşenilor, 
ai „Gazetei Transilvaniei”, ai gimnaziului şi prietenii lui Şaguna. 
Noii cetăţeni ai Braşovului au contribuit la ridicarea oraşului, 
care deveni un puternic nucleu românesc” .
 Este un lucru cert că negustorii secolului al XIX-lea 
dovedeau o reală preţuire a intelectualilor, a şcolii şi a ştiinţei 
de carte, se ataşau intelectualilor, aveau legături, se înrudeau şi 
convieţuiau cu ei, promovau valori şi preocupări culturale co-
mune, iniţiau şi finanţau acţiuni culturale şi artistice.
 Prin natura meseriei, negustorii erau în contact cu o so-
cietate largă, din diferite centre ale Imperiului habsburgic, ale 
ţărilor române sau ale Imperiului otoman, erau umblaţi în lume și 
dobândeau o experienţă bogată, o bună cunoaștere a epocii, a oa-
menilor, a culturii epocii, a cărţilor, presei, ideilor, sunt informaţi 
asupra evenimentelor, modei, tendinţelor economice, sociale, 
politice, asupra moravurilor, pot face analize, comparaţii, progno-
ze,  sunt consultaţi și li se comandă spre achiziţie mărfuri de lux, 
la modă, obiecte de artă, cărţi pentru protipendada marilor oraşe, 
sunt experţi în obiecte preţioase, bijuterii, mărfuri exotice, pot da 
informaţii şi expertize privind tradiţii şi obiceiuri ale străinilor, 
pot consilia parteneri externi sau beneficiari interni rafinaţi, pot 
oferi servicii complete de furnizori, intermediari, parteneriat etc.
 Negustorimea acestei epoci forma „o adevărată burghe-
zie”. Negustorul tipic îşi făcuse averea „mai mult în afara ţării 
decât în ţară”, el făcea mai multe operaţii comerciale: „comerţ de 
marfă şi de bani, intern şi extern, este cămătar şi arendaş de moşii, 
întotdeauna creditor al vistieriilor şi furnizor, când poate, al ar-
matelor de ocupaţie”. Uneori „cumpără supușenie străină şi chiar 
un titlu de nobleţe, iar unii nu neglijează relațiile cu paşii de pe 
Dunăre. Mulţi sunt oameni cultivaţi, umblaţi prin lume, cunosc 
tehnica comercială şi întreţin vaste relaţii comerciale,… marii 
negustori sunt stimaţi şi, ca şi în Apus, unii din ei pătrund în rân-
dul boierimii. Nu îndeplinesc demnităţi publice, pe care nici nu le 
caută…”,  spunea un analist al economiei Principatelor primelor 
decenii ale secolului al XIX-lea, în care intră în bună măsură şi 
negustorul braşovean.
 Această burghezie comercială, marcată şi de influenţe 
iluministe, își formulează nişte idei, opţiuni şi preferinţe cultura-
le, perceptibile şi la nivelul comunităţii negustoreşti braşovene. 
Dacă la nivelul diasporei greceşti comerciale din Imperiul 
habsburgic, istoricii au identificat „un nou tip de cărturar, alături 
de cele tradiţionale, aşa-numitul negustor învăţat sau negustorul 
savant”,  sub semnul lui Hermes (zeul comerţului) şi al lui Pallas 
(zeiţa înţelepciunii), mutatis mutandis, acest tip de negustor poate

Rudolf Orghidan
(1797-1862)

Negustorul Gheorghe 
Nica (1792-1870)
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fi identificat şi în comunitatea profesională braşoveană a epocii. 
Şi cred că deja au făcut-o prin prezentarea acelor negustori-edi-
tori, cel puţin.
 Tuşele acestui tip de negustor au fost definite ca fiind: 
dualitatea preocupărilor-comerciale şi intelectuale, dar şi a prag-
matismului cu dezvoltarea spirituală şi artistică, acţiuni pe linia 
traducerilor, a editării cărţilor, realizarea de cărţi proprii de la ma-
nuale la lucrări de contribuţii sau de reală originalitate. Realizările 
intelectuale ale acestor protagonişti rareori ating performanţa şi 
rămân în memoria colectivă. Ele răspund unor nevoi de infor-

mare, de popularizare a unor orientări şi valori culturale în folos 
obștesc, menite să-i promoveze pe autori în societate şi să le dea 
o oarecare notorietate.
 Dar, în condiţiile specifice transilvane din prima jumătatea 
a secolului al XIX-lea, cu o societate românească lipsită de drep-
turi politice şi sociale, cu o intelectualitate încă firavă, cu instituţii 
culturale şi naţionale abia în formare, cu dureroase rămâneri în 
urmă economice, sociale, culturale şi naţionale, activitatea aces-
tor negustori mecenaţi dar şi actori ai culturii naţionale este una 
benefică, deplin utilă progresului cauzei naţionale românești.

FILE DE MONOGRAFIE

SE ÎNTÂMPLA ÎN SĂCELE, ACUM 80 DE ANI...

 Publicăm mai jos două materiale apărute în revista ”Gazeta Transilvaniei” din anii 1930, care relatează despre două eveni-
mente petrecute la Săcele în acea perioadă. Sperăm să vă placă asemenea rememorări, pentru că avem în plan să vă prezentăm și altele, 
în numerele viitoare. (Redacția ”Plaiuri Săcelene”)

Jubileul de 50 de ani al cercului conferențiar al învățătorilor din Săcele

e la anul 1874, învățătorii români din Săcele s-au con-
stituit în ”Conferință”, ținând ședințe lunare cu carac-
ter profesional și cultural național. În forma aceasta, 

”Conferința” s-a menținut până astăzi. Din venitul cotizațiilor 
lunare și al producțiunilor (teatru, concerte, conferințe etc.), au 
pus baza ”fondului propriu” de ajutorare care le-a înlesnit în 
1906 escursiunea la expoziția din București și vizitarea portu-
lui Constanța. Dar, mai ales, au ajutorat din acest fond văduvele 
rămase în urma decedării colegilor lor și pe elevii săraci ai acestor 
școale, cu cărți etc.
 În 1913, au dat tot venitul unei producțiuni pentru ziarul 
național ”Gazeta Transilvaniei”, care a adus în unul din numerele 
sale frumoase cuvinte la adresa învățătorilor săceleni. Asemenea, 
a dat producțiuni în folosul ”fondului cultural” înființat de Ven. 
Consistoriu pe vremea păstoririi Î.P.S. Mitropolit Mețianu, care 
scrie la adresa învățătorilor săceleni următoarele: ”Recunoaștem 
că sunteți unii dintre cei dintâi în arhidieceză, cari ați luat aseme-
nea inițiative și dorim ca fapta voastră să fie imitată și de alții.”
 Felul cum și-au mai împlinit acești muncitori chemarea 
îl poate proba împrejurarea că în aceste comune nu se găsesc 
analfabeți. Apoi, cu clasele primare ale acestor școli s-a format 
pleiada de comersanți români care au populat orașele Brăila, 
Galați, Pitești etc., punând stavilă comercializării streine, iar alții 
au prefăcut pustiul Dobrogei și Bărăganului în grădini înflori-
toare, zidind școli și biserici.
 Apoi, nici un colț din pământul sfânt al patriei întregite 
n-a produs o recoltă mai bogată în oameni vrednici, cărturari, cari 
au adus rod însutit pentru țară și neam (profesori universitari, de 
liceu, medici, ofițeri, advocați, învățători etc.). Dacă nu mai mult, 
dar o mică părticică din merit au avut și învățătorii săceleni la for-
marea acestor caractere scumpe neamului și Țărei. Atât cei vechi, 
cât și cei mai tineri (între cari se găsesc și azi la post fără întreru-
pere, cu 35, 30, 25 și 20 de ani unii) au fost conduși de idealism, 
dragoste și, mai presus, de jertfă, adăpați fiind cu toții la acelaș 
izvor al iubirii de neam și Țară...
 Ca o pioasă amintire față de cei cari nu mai sunt (Nache, 
Dometie, Dorca, Oancea, Dragomir), pe de o parte, pe de alta cu 
atenție față de munca dăscălească și îmbărbătare pentru cei tineri, 
înțelegem această serbare (jubileu) și nici decât altfel.
 Invităm, deci, la această serbare pe colegii noștri, 
tovarăși de muncă din toate părțile Țării, societățile culturale, 
autoritățile civile și militare, pe toți foștii iubiți elevi ai acestor 
școli, cari își mai pot aduce aminte de învățătorii lor și, în fine, pe 
toți cari înțeleg să aprecieze munca învățătorului.

 Cu prilejul acestei serbări, cercul conferențiar va pu-
blica un ”Almanach” (o pagină din trecutul și prezentul școalei 
române din Săcele), care va mai cuprinde o ”schiță monografică” 
cu următoarele lucrări: 1. Așezarea geografică a Săcelelor. Pi-
torescul lor. Loc Climateric; 2. Scurt istoric al Săcelelor; 3. Viața 
religioasă (înființarea bisericilor, date scurte, fotografii, fundațiuni 
bisericești); 4. Limba. Câteva poezii poporale. Poeții Soricu și 
Nicoleanu; 5. Port. Obiceiuri; 6. Viața economică (scurt istoric al 
acestei vieți în trecut, ocupația actuală)
 ... Urmează câteva indicații tehnice privind formularea 
acestor lucrări și detalierea programului manifestării, care a cu-
prins depuneri de coroane de flori la mormintele învățătorilor 
decedați, un Te Deum la biserica din Cernatu, lucrările conferinței 
la Gimnaziul de băieți din Satulung, serbările școlilor primare, o 
serbare populară în piața din Cernatu și un concert de coruri 
interpretate de elevi de la Gimnaziul de băieți din Cernatu (n.r.)... 
 Serbarea jubiliară se va ține la 19 Octombrie a.c. 
        

Înv. Dir. Vasile Ivan
Președintele cercului conferențiar Săcele

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 119
din 5 octombrie 1924, p 4)

 Cătunul Gârcin, care aparține comunei Satulung, este 
locuit de aproximativ 250 de familii (...) Ca de obicei, numeroase 
părechi trăiau în concubinaj.
 La inițiativa luată de dl prefect al jud., colonel Tocineanu, 
au fost cununate Dumineca trecută, la biserica din Satulung, 56 de 
părechi de către preoțimea din Satulung, toate părechile purtând 
coroane de cununie comandate anume în acest scop. Cu acest 
prilej, au luat cuvântul părintele Zenovie Popovici, dl prefect și 
nașul delegat, dl Ion Podea, secretarul gen. al prefecturei, dând 
tinerelor părechi sfaturi părintești. 
 După acest act, care a avut aspecte foarte interesante, 
a urmat o masă câmpenească pe stadionul din parcul comunei, 
părechile cununate, împreună cu rudele și puradeii primind gratu-
it mezeluri, câte un chil de vin și un săculeț de mălai, sărbătorind 
la sunetul muzicelor evenimentul familial.

(știre publicată în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 52
din 14 iulie 1938, p 3)

Montaj realizat de Redacția ”Plaiuri Săcelene”

P
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CULTURA ROMÂNĂ A PIERDUT UN REPREZENTANT DE SEAMĂ

pre sfârțitul anului trecut, cultura românească 
și cea brașoveană l-au pierdut pe unul dintre 
reprezentanții lor de seamă, academicianul 

Alexandru Surdu, una dintre figurile remarcabile ale 
filosofiei și logii noastre naționale. Domnul academi-
cian a fost unul dintre prietenii adevărați al Săcelelor, 
aprecia comunitatea de aici pe care o vedea foarte 
asemănătoare și înrudită din multe puncte de vedere 
cu cea din Șcheii său natal. Îi iubea și îi respecta pe 
săceleni, avea numeroși prieteni printre ei. În anul 
2010, participarea Domniei Sale la o conferință la 
Săcele s-a  transformat într-o adevărată sărbătoare 
culturală, la care au participat numeroși locuitori ai orașului, apre-
ciind în mod deosebit comunicarea pe care a susținut-o  și în care 
referirile la mocanii săceleni, la șcheieni și la rolul acestora la 
crearea marii culturi naționale au fost numeroase. Cu acel prilej, 
domnului academician Alexandru Surdu i-a fost conferit titlul de 
”Cetățean de Onoare” al Săcelelui și i s-a înmânat cheia orașului. 
 Sunt numai câteva dintre apropierile spirituale între 
domnul academician și Săcele și, de aceea, deși cu întârziere, 
semnalăm, cu regrete și compasiune, trecerea la cele veșnice a 
unuia dintre marii oameni de cultură contemporani.
 Domnul academician Alexandru Surdu s-a născut, în 
data de 24 februarie, de Dragobete, la Brașov, fiind, după mamă, 
urmaș al harnicei colectivități românești din Șcheii Brașovului. 
După absolvirea Liceului Andrei Șaguna, urmează, între 1959-

1963, cursurile Facultății de Filosofie a Universității 
din București. Între 1969 și 1970 studiază la Amster-
dam logica simbolică și fundamentele matematicii, își 
ia doctoratul în filosofie în 1976 și devine, în 1993, 
membru titular al Academiei Române și președinte al 
Sectiei de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie 
a Academiei Romane. Ocupă funcțiile de profesor al 
Facultății de Filosofie din București, al Facultății de Psi-
hologie al Universitpții Titu Maiorescu din București, 
iar, din 1997, și pe cea de director al Institutului de Fi-
losofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al 
Academiei Române. Opera sa filosofică cuprinde peste 

36 de cărți, în limbile română, engleză și germană, traduceri în 
germană ale operelor lui Titu Maiorescu și Nae Ionescu, ca și tra-
duceri în română din Karl Popper, Immanuel Kant, Ludwig Witt-
genstein, un număr impresionant de articole și studii, precum și 7 
volume de specialitate pe care le-a coordonat. Pentru contribuția 
sa considerabilă la dezvoltarea filosofiei și logicii românești, dom-
nul academician Alexandru Surdu a fost recompensat cu: Premiul 
“Vasile Conta” al Academiei Romane, Medalia “150 de ani de la 
nasterea lui Mihai Eminescu” pentru contribuția adusă la editarea 
operei eminesciene și Ordinul Național „Serviciul Credincios” în 
grad de cavaler.
 Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Redacția ”Plaiuri Săcelene”

S

 Conducerea Asociației ”Izvorul” aduce și pe această cale un ultim omagiu dlui Vasile Lața, trecut la cele veșnice la jumătatea lunii martie 
a.c. Profesionist desăvârșit, care a ocupat mai multe funcții de conducere, până la cea de director economic la întreprinderea Electroprecizia, dânsul 
a fost primul primar ales al Săcelelui, în 1992, fiind apoi reales în legislatura 1996-2000 și în cea dintre anii 2004-2008. De numele primarului 
Vasile Lața se leagă cel mai mare proiect de investiții din anii 1990 din Săcele, alimentarea cu gaze naturale a localității, aplicarea legii fondului 
funciar și numeroase alte obiective de investiție. În aceeași perioadă a anilor 1990, domnul Vasile Lața a fost un membru activ al Asociației ”Iz-
vorul” și un sprijinitor constant al activităților culturale și sportive ale acesteia desfășurate la nivelul localității noastre. Prin dispariția dlui Vasile 
Lața, Săcelele a pierdut una dintre personalitățile istoriei sale cele mai recente, pe care a marcat-o cu activitatea de director al celei mai importante 
unități economice și de edil șef. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 Conducerea Asociației ”Izvorul” își exprimă regretul pricinuit de trecerea la cele veșnice a dlui Ioan Orez, figură marcantă a asociației 
în anii 1950-1960. Alături de ceilalți componenți ai echipei de fotbal ”Izvorul” din acei ani, dl Orez a contribuit la menținerea și transmiterea mai 
departe a spiritului mereu viu al asociației noastre. După 1994, a continuat să fie un membru de bază al ”Izvorului”, participând cu plăcere și interes, 
până când sănătatea i-a permis, la majoritatea activităților organizate de aceasta. ”Asociația Izvorul” îi mulțumește dlui Ioan Orez pentru întreaga 
contribuție pe care a avut-o la continuarea activității ei într-o perioadă grea și îl roagă pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.  

• Cultura
ALEXANDRU  MACEDONSKI – POETUL ”NOPȚILOR” (1854-1920)

ontemporan cu Mihai Eminescu, poetul 
străbate curentele literare cu o seninătate 
egală, asimilându-le și depășindu-le, 

în același timp. Macedonski - poetul în imediata 
vecinătate a lui Eminescu, iradiază în conul de umbre 
și lumini aruncat de omul – Macedonski. 
 Descendent dintr-o familie de aristocrați, 
aventurieri ”de sânge albastru”, poetul a moștenit exa-
gerat toate ticurile nobleții. Răsturnat de furtunile 
existenței între contrarii ireconciliabile, a fost nevoit 
să-și poarte ființa rebelă de la extaz la sarcasm, în-
tre paradisuri ideale și monștrii infernali ai realității. 
Puterea sa de iluzionare întrece timpul și locul, stabilind aderența 
poetului la sublim și locul său în eternitate.
 Plecat din romantism, Macedonski trece ușor prin sim-

bolism, parnasianism, naturalism, fără a se lăsa ade-
menit de niciunul dintre ele, ci asimilându-le conform 
unei dialectici interioare tinde spre o limpezire finală 
neoclasicistă căci scopul artei ”rămân binele și fru-
mosul etern, căi diverse de atingere a aceleiași armonii 
clasice.” 
 Capodopera lui Macedonski Noaptea de decem-
brie este cu atât mai profundă cu cât sugerează mai 
tragic mirajul idealului. Aici poetul atinge punctul 
filosofic cel mai înalt. Emirul din poezie este însuși 
poetul. Luxul, bogăția, fastul nu-i ajung și, atunci, 
emirul-poet se simte furat de o visare spre Meka, cetate 

prea sfântă, care ”îi vrea frumusețea, tot sufletul îi vrea.” Emirul 
străbate deșertul în zadar (zădărnicia vieții în plan existențial), 
căci toate sacrificiile sale primesc doar răsplata dureroasă a unei

C
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viziuni de miraj:
 ”Dar visul nu-i este un vis omenesc
 Și poamele de aur lucesc – strălucesc,
 Iar alba cetate rămâne nălucă.”
 Idealul nu poate fi atins decât în vis, el rămâne o eternă 
aspirație. Emirul moare înghețat de visul său himeric, Meka,” re-
gina magiei rămâne nălucă”, iar drumețul ”pocit”, ”plecat șchiop 
și searbăd pe drumul cotit”, trece pe sub poarta cetății. 
 Noaptea de decembrie este Luceafărul lui Emines-
cu; asemenea emirului său, poetul rămâne sacrificat pe altarul 
poeziei, fără s-o posede deplin, ci doar în momente foarte rare.
 Ca un romantic adevărat, Macedonski surprinde în sine 
o contradicție, bântuit fiind de zborul său spre ideal, îmbătat de 
parfumuri exotice ale unor tărâmuri paradisiace, după cum, în 
egală măsură, în poet se trezește demonul: ”în valuri îndârjite 
urcă în mine ura.”
 Poetul are credința purificării absolute  prin artă, 
prin care poți comunica în absolut. Cerul macedonskian are o 
coloratură originală, este zona unde ajung numai sufletele pu-
rificate prin suferințele îndurate în planul existenței brutale. Aici 
răzbesc doar cei aleși, stigmatizați ”cu harul cântecului.” La fel 
ca Dimitrie Anghel, poetul are vocația comuniunii olfactive, el 
stabilind anumite ”corespondențe”, asemenea poetului francez 
Charles Baudelaire, trăind într-o beatitudine, cu privirile pironite 
în cerul albastru. Crinii și rozele purtătoare de esențe tari vor fi 
cadrul specific:
 ”În crini e beția cea rară,
 Sunt albi, delicați, subțiratici,
 Potirele lor au argint
 Din a soarelui rază.”
 Parfumul rozelor îl transportă pe poet într-o lume ideală, 
creând iluzia unei evadări din realitatea anostă.
 În Rondeluri, Macedonski are nostalgia unui Orient 
care, simbolic, este un loc mai bun spre o localizare a idealului 
după care tânjește. Plecarea poetului apare ca o evadare completă 
din real, chiar ca o călătorie supremă, care poate sfârși în moarte.
 Evadarea în spații exotice, orientale a poetului prin 
poezie este o reacție acidă la adresa contemporanilor; lovit și jig-
nit profund de aceștia, poetul a ripostat vehement, cu o violență 
ieșită din comun, comparabilă cu cea a lui Eminescu, din Scri-
sori.
 Într-o pornire nestăpânită de suferință, poetul simte un 
vis teribil, când toate vor trebui răzbunate și, chiar dacă visul nu 
va deveni realitate, răzbunarea va fi un crâncen blestem către cer:
 ”Dar visul meu neîmplinit.
 Din adâncul ei cel umed,
 Cu aceeași neîndurare
 Groapa mea are să strige către ceruri:
    Răzbunare!”
    (Visul fatal)

 Cu o ură adâncă în suflet, poetul rupe orice fir îl mai poate 
lega de lume, poposind în iubirea demiurgică prin care trecem în 
neștire:
 ”Dar tu te ridici mai sus de fire
 Când ți-este inima iubire,
 Când ți-este sufletul iertare.
 Prin viață trecem în neștire,
 Dar mângâierea e-n iubire
 Și înălțarea e-n iertare.”
  (Rondelul meu)
 Neștiind ce-i absolutul, poetul îl caută cu luciditate 
tragică, conștient că tentativele sale au rezonanță în ”clopotul pro-
fund al eternității”. 
 În lunga lui carieră literară, Macedonski a clădit o operă 
a cărei influență în epoca lui și asupra întregii dezvoltări a litera-
turii noastre mai noi trebuie recunoscută. Legat prin începuturile 
sale de școala lui I.H. Rădulescu, a dat contribuții valabile poeziei 
lirice și istorice, poeziei narative, teatrului, criticii și publicisticii, 
a impus opera sa prețuirii generale. Poet social și satiric, cântăreț 
al revoltei îndrăznețe, al naturii și al artei, al vieții și al tinereții, 
Macedonski a stabilit un profil original în opera lui. Marele ge-
niu eminescian, apus prea devreme, lăsase în urma lui epigoni, 
pesimiști de circumstanță, lipsiți de noutăți în formă. Macedonski 
le opune inspirația sa viguroasă, expresia unui suflet luptător și 
optimist, în forme poetice noi, cu mari influențe asupra creației 
literare ulterioare. A atras atenția asupra faptului că poetului îi este 
dat să lucreze cu materialul limbii, să extragă toate nuanțele aces-
teia capabile să dezvolte expresia de artă. 
 În proza narativă a lui Macedonski firul memorialistic și 
autobiografic se îmbină cu zugrăvirea unor caractere rare sau ciu-
date, dar nu lipsite de valoarea tipică împrejurărilor vremii.
 Teatrul lui Macedonski ocupă un loc puțin însemnat în 
creația scriitorului. Totuși, prin Iades, o comedie în versuri, dar, 
mai ales, prin Moartea lui Dante, atât de expresivă prin propria 
problematică a poetului, creația sa dramatică întregește profilul 
întregii sale opere. 
 A trăit ca scriitor, s-a consacrat în întregime muncii li-
terare, nu trecea nepăsător pe lângă lucrările tinerilor în care știa 
să recunoască meritul și să salute talentul; s-a format astfel ”o 
școală Macedonski”, un curent literar în care noile mijloace ale 
maestrului s-au perpetuat și au transmis mesajul lui de artă într-o 
vreme atât de puțin dispusă să-l recunoască.
 O apreciere sugestivă asupra creației macedonskiene va 
face criticul Adrian Marino, exegetul operei poetului, în cartea sa 
Opera lui Alexandru Macedonski: ”Va rămâne nedomolită setea 
de-a alerga, și acum și oricând, spre Meka, spre sfânta cetate a 
idealului neîncetat urmărit – adâncimi de vis și cer – ce fug di-
naintea noastră, dar pe care noi tot le vedem aproape.”

   Prof. Florica Lupu

DEBUT ABSOLUT ÎN POEZIE AL UNEI TINERE CU ORIGINI SĂCELENE
 Ne face o deosebită plăcere să găzduim în paginile revistei noastre debutul absolut în poezie al unei adolescente 
cu origini săcelene, Amalia Munteanu, nepoata dlui prof. univ. Gheorghe Munteanu, recent învestit cu titlul de Cetățean de 
Onoare al municipiului nostru. Elevă la un colegiu de top din Connecticut, USA, la o clasă de mate-info, Amalia Munteanu 
dovedește în poezia pe care o publicăm reale valențe poetice, pe care, cu siguranță, le va valorifica în viitor, combinând în 
mod fericit știința cu arta pentru a desluși pe această cale comuniunea fericită între poezia științei și rigoarea artei. Îi dorim 
mult succes. Să mai spunem că traducerea din limba engleză a acestui minunat text aparține unei alte certitudini cu origini săcelene, 
prof. Cristian Munteanu, licențiat în engleză și germană. (Redacția ”Plaiuri Săcelene”)

E UNDE SÎNT
Sînt din pietrișul de la capătul străzii,
din albastrul pal al casei cu cele opt tufe de trandafir,

din galbenul autobuz lung care oprește în vîrful dealului,
din familia care vorbește concomitent  două limbi,
din vechea punte unde un șarpe caută refugiu.D
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Sînt de la gardul roșu care se vede de la mile depărtare,
de la tufele de zmeură care sînt ascunse în curtea din spate,
din apartamentul înalt la o jumătate de minut distanță de piață,
unde porumbeii sînt hrăniți cu lăcomie dimineața,
iar covrigii proaspăt copți sînt înșirați pe ață.

Sînt din nopțile de film cu pizza,
din tradiții niciodată încălcate,
din importanța de a încerca greul,
din educație,
din religie,
sănătate,
și onestitate.

Sînt din lume.
Din noi locuri descoperite de noi,
cu puternicul simț al pielii în Italia,
din palmierii pufoși din Paris,
din buticurile de lux din Barcelona,
și din magicele apele turcoaz ale Greciei.

Sînt de pe aglomeratele străzi din New York,
unde omul care ne-a salutat, ne-a deschis ușa,
din universitatea la un minut distanță,
unde camioanele cu înghețată albă așteaptă acolo,
unde alergăm să le luăm cornetele 
de ciocolată și vanilie,
de zahăr  și de rece,
deși creierul nostru resimte durere,
cerînd mereu mai mult.

Sînt din magneții de pe frigider,
din umorul negru,
din obsesii,

obsedată de lucruri aleatorii,
și de spiridușii care captează întotdeauna ochiul mamei.

Sînt din colinde:
Iată vin colindători,
Florile dalbe,
Noaptea pe la cîntători,
Florile dalbe, florile dalbe.
Și ei vin mereu, mereu,
Florile dalbe,
Și-l aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe, florile dalbe.

Sînt din țipetele de durere, 
furie și bucurie,
cînd Son sau Kane înscriu un gol,
sau cînd echipa adversă fură victoria.

Sînt din apartamentul înalt din Highgate,
unde auzi pisica dansînd deasupra,
și ai merge pe jos de la școală în fiecare zi,
din senzația că poți să cazi într-un somn nesfîrșit,
cu picioarele împiedicate și brațele obosite.

Sînt de acasă:
din România,
Londra, 
New York City,
și Mansfield.
Acasă este locul unde se află familia,
și asta nu se va schimba niciodată.

Amalia Munteanu (14 ani) – Connecticut, USA

UN JUBILEU ASTRIST LA SĂCELE

espărțământul ASTRA “Frații Popeea” de la Săcele 
aniversează, in anul 2021, 95 de ani de atestare 
documentară privind reorganizarea sa, la data de 3 fe-

bruarie 1926, când, conf. Adresa Nr.11/ 1926, «...Despărțământul 
“Astra” Săcele s-a reorganizat, alegându-și un nou Comitet com-
pus aproape din toți intelectualii acestor sate...». Adresa, în con-
tinuare, solicită un sprijin financiar din partea Despărțământului 
”Central” Brașov, care, la rându-i, era stipendiat cu o sumă de bani 
de către Prefectura județului Brașov. Adresa poartă semnătura 
primului Președinte al Despărțământului “Astra” Săcele, Preotul 
Zenovie POPOVICI. 
  În anul 1995, ia ființă Cercul ASTRA “ Frații Pope-
ea “ condus de un Comitet alcătuit din următorii: prof. Liviu 
DÂRJAN- președinte, preot Mircea LEB-vicepreședinte și prof. 
Nicolae URSU - secretar. În anul 2003, Cercul se desprinde de 
Despărțământul Central Brașov și devine Despărtâmânt de sine 
stătător, păstrându-și numele și fiind ales președinte, cu unanimi-
tate de voturi, profesorul de limba si literatura română Liviu - 
Nicolae DÂRJAN. Noul Despărțământ este sprijinit material de 
către Primăria Municipiului Săcele, S. C. “Electroprcizia “ si alți 
sponsori (mai ales Consiliul Județean Brașov). Printre realizarile 
Despărțământului se numără :
 - Ridicarea statuilor “LUPA ROMANA “ (1999) si bus-
tul Poetului Național “MIHAI EMINESCU” (2003);
 - Fixarea unor plăci commemorative: Fratii ALexandru 
si Ion I. LAPEDATU, Victor JINGA, 150 de ani de la înființarea 

Asociatiunii ASTRA (Sibiu,1861), la Biblioteca 
Municipală “Victor Tudoran” din Săcele;
 - Numeroase vizite si excursii în țară (Iași 
si Nordul Moldovei, Cluj și Ținutul Năsăudului, 
Ardeal si Banat, Dobrogea etc.) și-n afară: Republica Moldova (14 
ieșiri, cu numeroase donații de carte, dicționare, reviste etc), or-
ganizarea unor tabere pentru copiii basarabeni si cei din Ucraina, 
Ungaria (Gyula), Ucraina (Cernăuți, Herța, Odessa, Transcarpa-
tia), Serbia (Voivodina, Novi-Sad), Bulgaria (Vidin) etc.;
 - Începând cu anul 2009, s-a organizat ”Festivalul Datini-
lor de Crăciun”, ajuns la ediția a 12-a;
 - Înființarea Cercului ASTRA “Duhovnicul Gherman 
Bogdan” la Tărlungeni - Zizin - Purcăreni;
 - Numeroase întâlniri si schimburi de experiență: 
simpozioane (cel mai reușit fiind cel inchinat lui SIMION 
BĂRNUȚIU în 2014), articole,evocări etc.;
 - Lansarea cărților “Publicistica la Săcele “( 2002), “Raiul 
si teama șobolanilor” (2014), si “La (ne) uitarea privirilor din jur” 
(2018) - autor Liviu - Nicolae DÂRJAN; 

 Din anul 2016, conducerea Despărțământului “Frații 
Popeea” este asigurată de către un Comitet, avându-l in frunte 
pe tânărul preot Raul -Valer ȘERBAN, de la Biserica “Sfinții Ar-
hangheli” din Satulung, unde Despărțământul își are și sediul.

Prof. Liviu Dârjan  

D
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espărțământul–ASTRA „Buzăul Ardelean” aduce un sa-
lut omagial Despărțământului – ASTRA „Frații Popeea” 
de la Săcele, la aniversarea celor 95 de ani de la reorga-

nizarea din anul 1926.
 Cu siguranță că a existat și înainte de Primul Război 
Mondial, un cerc ASTRA la Săcele, deoarece documentul din 
februarie 1926, spune că s–a reorganizat activitatea ASTREI, iar 
Revista „Transilvania” nr. 12 din 1919, menționează pe astriștii 
Victor Popeea și Zaharia Bârsan, preoți în Săcele. 
 Spiritul de libertate și de ridicare prin unitate și cultură 
a mocanilor săceleni era întruchipat în misiunea ASTREI. La îm-
plinirea acestui ideal au trudit mocanii săceleni cu multă sudoare, 
cu condeiul sau cuvântul, dar și cu jertfe de sânge pe altarul nea-
mului.
 Aceste virtuți au fost afirmate de renumiți cărturari astriști 
săceleni și după Marele Război, prin activitatea lor remarcabilă: 
frații Alexandru și Ion Lapedatu, George Moroianu, Victor Jinga, 
Gheorghe Dragoș, Victor Tudoran și mulți alții.
 Reorganizarea ASTREI în anul 1995 a constituit o resus-
citare a spiritului cultural și spiritual al săcelenilor, întruchipat in 
primul rând de  personalitatea fraților Popeea și promovat cu multă 
stăruință de conducerea Despărțământului, care azi le poartă nu-
mele. 
 Conducerea Despărțământului actual, cu dăruire și 
consecvență a făcut ca „Frații Popeea” din Săcele, să fie bine cu-
noscut în toată aria ASTREI, atât în țară cât și în afara hotarelor 

ei, la frații români înstrăinați de pe acolo. Un merit deosebit în 
această afirmare, a avut prof. Liviu Dârjan primul președinte al 
Despărțământului.
 Tinerețea spiritului său de cărturar rafinat și consecvent 
în îndeplinirea misiunii ASTREI, a făcut ca profesorul Liviu Dâr-
jan, să fi fost un adevărat „haiduc” al mocanilor săceleni, întru 
apărarea faimei și identității lor. Cred că „Frații Popeea de sus” 
l-au ales pentru a fi vocea autorizată a românilor săceleni.
 Despărțământul ”Buzăul Ardelean” are, de asemenea, 
drept inițiator la reînființarea sa, pe domnul prof. Liviu Dârjan, 
care în anul 2008, împreună cu regretatul prof. Petru Istrate, se-
cretarul ASTREI Centrale Brașov, din interes pentru reanimarea 
pe teritoriul fostei Asociațiuni astriste a activității acesteia,  au 
reînființat Cercul Cultural – ASTRA  „Constantin Sporea” la Vama 
Buzăului, cerc care a fost afiliat la Despărțământul săcelean „Frații 
Popreea”, până în anul 2013, când s-a reînființat Despărțământul 
”Buzăul Ardelean”, cu rădăcini tot din anul 1926, ceea ce consti-
tuie o admirabilă coincidență.  
 Acum, la an jubiliar, Despărțământul – ASTRA ”Buzăul 
Ardelean” și personal, facem pentru Despărțământul „FRAȚII 
POPEEA” vechea și actuala urare astristă:
 VIVAT, CRESCAT, FLOREAT !

Prof. Corina Sporea Bărăgan,
Despărțământul ASTRA ”Buzăul Ardelean”

UN BUCHET DE GÂNDURI BUNE PENTRU DESPĂRȚĂMÂNTUL - ASTRA
„FRAȚII POPEEA” DIN SĂCELE, LA AN ANIVERSAR

D

ELEMENTE DE LEXIC LATIN 
ÎN TIPĂRITURILE RELIGIOASE DIN SECOLUL AL XVI-LEA

de prof. dr. Alina Mariana Petrica

reștinismul în spațiul carpato-danubiano-pontic coincide 
cu însăși geneza poporului român. Fiind un fenomen 
de civilizație romană, cu timpul creștinismul a devenit 

un element de identitate etnică, al apartenenței 
la un spațiu lingvistic și  spiritual, un factor de 
individualizare față de celelalte popoare și cul-
turi. Legătura dintre creștinism și romanitate se 
regăsește sintetizată de oamenii de carte prin 
cuvintele: „Noi suntem romani fiindcă suntem 
creștini și creștini fiindcă suntem romani”1 .
 Studiul terminologiei religioase asu-
pra textelor secolului al XVI- lea consolidează 
această afirmație. Ideea continuității noastre la 
nordul (dar și la sudul) Dunării se întemeiază pe 
termenii religioși moșteniți din limba latină ce 
sunt expresia unui vocabular creștin elementar, 
primar.
 Cunoscând foarte bine rolul Bisericii în 
istoria poporului nostru, precum și în dezvolta-
rea culturii și limbii române, Mihai Eminescu a 
numit, pe bună dreptate, Biserica Ortodoxă „maica spirituală a 
neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea 
etnică a poporului…”, fiind „păstrătoarea elementului latin…
care a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de 
admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-
zise…”2.
 Lucrarea Elemente de lexic latin în tipăriturile reli-

gioase din secolul al-XVI-lea, tipărită în anul 2020 la Brașov, 
conține 297 de pagini și este structurată pe două capitole prece-
date de o introducere. Primul capitol ”Influența primelor scri-

eri românești ale secolului al XVI-lea asupra 
formării limbii și culturii poporului român”, 
cercetează ”începuturile scrisului în limba 
română” prezentând ”textele secolului  al-
XVI-lea”, de pildă textele rotacizante (Codi-
cele Voroneţean, Psaltirea, Psaltirea Șcheiană, 
Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea Hurmuzachi), 
Codex Sturdzanus, Scrierile Diaconului Co-
resi, Palia de la Orăștie, realizând o clasificare 
a  traducerilor,  evidențiindu-se astfel ”influența 
scrierilor sec. al XVI-lea asupra secolelor 
următoare”. Capitolul al II-lea reprezintă o 
analiză etimologică a lexicului religios al se-
colului al XVI-lea, la care se adaugă o explicație 
teologică, precum și ocurențele termenilor în 
textele secolului. Așadar este analizat lexicul 
religios moștenit din latină și relațiile sale cu 

fondul principal de cuvinte, termeni întâlniți și în alte idiomuri 
romanice, termeni moșteniți numai în română. 

C

1 Radu Vulpe, Romanitate şi creştinism, coordonate ale etnogenezei române, în vol. 
„De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină”, Galaţi 1977, 
p. 20-21.
2 Vezi în “Timpul”, 14 august 1882, republicat în: Mihai Eminescu, Opere, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1989, vol. 13, p. 168-169.
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 Obiectivul central al studiului îl constituie cercetarea 
textelor secolului al XVI-lea, observând dinamica interferențelor 
semantice româno-latine în procesul de transpunere a textului în 
limba română și lexicul religios ce se desprinde din acestea.
 Răspândirea textelor românești semnalează totodată 
creșterea semnificativă a interesului față de expresivitatea mesa-
jului în limba română, manifestat din ce în ce mai pregnant de 
destinatarii acestor texte. Traducerea și imprimarea cărților litur-
gice au reprezentat elemente adevărate de legătură între româ-
nii de pretutindeni, prin crearea unei limbi comune – unitară. 
Prin activitățile pastoral-misionare, clerul a cultivat sentimentul 
național al unității și a pregătit unirea și independența Bisericii și 
a națiunii noastre românești.
 Conștiința unității românilor din cele trei regiuni istorice 
a existat dintotdeauna și a fost întărită de circulația cărților traduse 
și imprimate în română. Cultura, patronată și susținută de oame-
nii bisericii, a produs apropierea politică a românilor din cele trei 
principate.
 Predarea textelor biblice în școlile românești era 
condiționată de existența acestor texte  traduse în limba română. La 
noi cele mai vechi texte sunt așa-zisele “texte rotacizante”, „Co-
dicele Voroneţean”, „Psaltirea Şcheiană”, „Psaltirea Voroneţea-

nă” și „Psaltirea Hurmuzachi”. Majoritatea cercetătorilor sunt 
convinși că aceste texte sunt copii ale unor traduceri mai vechi, 
explicându-se astfel numărul mare al manuscriselor și tipăriturilor 
românești din veacul al XVI-lea. 
 Lucrarea se încheie cu concluziile aferente, la care se 
adaugă indexul cuvintelor analizate precum și câteva imagini cu 
textele analizate având  un caracter aplicativ; ea reprezintă o pri-
vire de ansamblu asupra influențelor latine asupra lexicului cu 
caracter religios și conține un material amplu care stabilește locul 
și valoarea acestora în structura vocabularului limbii române. 
 Dl prof. univ. dr. Mile Tomici, cercetător științific gradul 
I la Institutul de Lingvistică al Academiei Române afirma că 
scrierea Elemente de lexic latin în tipăriturile religioase 
din secolul al-XVI-lea „constituie una din puținele cercetări 
științifice referitoare la considerații istorice privind lexicul 
românesc în general și cel religios în special.” Astfel dl conf. 
dr. Ștefan Cucu din cadrul Universității din Constanța evidenția 
faptul că ”începuturile culturii noastre stau în întregime sub sem-
nul spiritualității creștine, primele tipărituri din spațiul românesc 
fiind cărțile religioase. Lucrarea de față, este un temeinic studiu 
lingvistic consacrat lexicului religios din secolul al XVI-lea.”

UN  ISCUSIT  “ARHEOLOG”,  APĂRĂTOR  AL INTELECTUALILOR
ROMÂNI  PATRIOȚI – ISTORICUL  IOAN VLAD

ăscut, pe la mijlocul secolului trecut, 
în Cetatea de piatră și eternă simțire 
românească a “IANCULUI Mare“, 

a “IANCULUI Tare’’, domnul Profesor dr. 
Ioan VLAD ni se recomandă a fi nu numai un 
tenace cercetător al luptelor neamului româ-
nesc pentru unitate, neatârnare si demnitate ci, 
mai ales, un indrăgostit, întru credință și har, 
al plaiurilor brașovene, zărneștene și săcelene, 
care l-au adoptat ca pe un fidel fiu al menirii lor în tulburătoarea și 
eroica dăinuire a celor mai vechi pământeni care - au plămădit și-
au trăit, mulți dintre ei, Visul de Aur al tuturor românilor: MAR-
EA UNIRE de la 1 Decembrie 1918. 
 Nu stiu de ce, dar eu sunt tentat a-l așeza pe domnul 
Ioan VLAD alături de personalitatea naturalistului (zoolog) și 
publicistului român Constantin KIRIȚESCU (1876-1965), cel 
care prin extraordinara sa lucrare științIfică (dar și cu puternice 
valențe literar - artistice) “Istoria Războiului pentru Întregirea 
României“ (tratat publicat în limba franceză, în anul 1926) a 
reușit să-mi producă o adevărată cotitură în filonul dragostei mele 
neostoite pentru istoria atât de zbuciumată a neamului meu. 
 Cu domnul locot. col. conf. univ. dr. Ioan VLAD 
m-am cunoscut într-o plăcută seară a unui început de primăvară, 
când domnia sa își lansa, la Săcele, cartea de capătâi intitulată 
“CĂRTURARII BRAȘOVENI PENTRU ROMÂNIA MARE“ 
(1999), ocazie cu care eram atunci gratulat cu un inspirat autograf 
ce-mi permit, acum, a-l reproduce aici: “Domniei sale Domnului 
prof. Liviu Dârjan, cu toată prețuirea și admirația pentru un distins 
dascăl, un mare român și astrist, Cu mulțumiri pentru o frumoasă 
întâlnire cu iubitorii de istorie săceleni..Ioan VLAD, 6 mai ‘99, 
Săcele”. Cartea aceasta este un adevărat PERIPLU brașovean, de 
jur - împrejur înălțându-și meritul și gloria patriotică o întreagă 
pleiadă de INTELECTUALI cunoscuți și recunoscuți din Țara 
Bârsei (și nu numai): preoți, învățători, medici, profesori, 
militari de carieră, juriști, economiști de prestigiu european, 
jurnaliști etc., o redutabilă PANOPLIE a unității românești 
în...”cuget și-n simțire”. De fapt, au fost CĂRTURARI și nu 
neaparat CĂRTURARII (cu finalitate închisă, oare?!), deoa-

rece numărul acestora a fost mult mai mare. 
Bunăoară, la noi, la Săcele, e puțin cunoscută 
contribuția eroică, martirică, a preotului Pe-
tru LEUCĂ (1887-1969) de la Satulung la 
făurirea Marii Uniri, prin nenumărate jertfe, 
prin cultură și credintă neabătută. În tot cazul, 
se cuvin a fi adresate mii de mulțumiri autoru-
lui pentru interesul și căldura manifestată față 
de contribuția săceleniior noștri ce-au pus se-

rios umărul la făurirea Statului Național și Unitar al Românilor. 
În acest fericit context, dacă mi se permite, aș dori ca acum, când 
harnicul cercetător a pășit, iată, într-un nou și roditor deceniu 
al vieții sale închinată scrisului, să închinăm și noi o urare de 
sănătate și de notabile realizări pe măsura capacității sale nova-
toare și să venim cu o surpriză (sperăm plăcută). 
 Este vorba de o completare a biografiei penultimei 
personalități evocate în cartea sa, și anume aceea a preotului OC-
TAVIAN G. SIMTION (1881-1929) de la Cernatu Săcelelor. 
Subsemnatul s-a aflat, un timp, vecin și prieten cu unicul fiu al 
acestuia, dl. Octavian O. SIMTION (Nenea Vivi, cum îi ziceam 
noi), care atunci când pomenea de părintele său, răpus “enigma-
tic?!“ de inamicii politici ai vremii, la vârsta de numai... 48 de 
ani, i se umezeau ochii îmbătrâniți prematur. Nenea Vivi se mân-
drea cu faptele părintelui său care servise cauza românească, 
culegând informații militare din zona Brașovului și a Țării Bâr-
sei, pe care apoi le transmitea, în mare secret, Comandamentului 
Militar al armatei din Vechiul Regat al României. Îmbrăcat în 
straie civile, preotul ortodox SIMTION trecea granița austro- 
ungară, pe cărări tainice,, ținând cu duioșie-n brațe o păpușică 
învelită bine-n scutece albe... Chipurile, era... nenea Vivi, care 
venise de curând pe lume. 
 - “Da, unde meri tu, mai pope, așe cu nopte-n cap...?!“ îl 
intrebau grănicerii unguri în româneasca lor ușor stâlcită. 
 Părintele SIMTION nu se pierdea cu firea și, punându-
le la încercare “vigilența”, le răspundea atunci într-o impecabilă 
limbă literară maghiară “... că-și duce băiatul de numai câteva 
săptămâni (adică, pe nenea Vivi) la o femeie (doică) din satul 
Trăistieni, undeva, pe-aici pe-aproape, în... Prahova, ca să-l

N
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alăpteze aia pe ăsta micu fiindcă, domnilor vajnici apărători 
de hotar, trebuie să știți, domniile voastre, că preutesei mele... 
i-au secat izvorul laptelu.și ăsta micu... plânge și plânge... de ți 
se rupe inima, ce mai...!” Ăia, grănicerii, râdeau ca proștii de se 
prăpădeau și-l lăsau să treacă... dincolo, fără “acte”, nebănuind o 
clipă ce documente valoroase se ascundeau sub “nevinovatele“ 

scutece albe purtate cu... “grijă părintească“ de popa OCTAVI-
AN G. SIMTION de la Cernatu, ce va rămâne un EROU, puțin 
cunoscut de marele public, dar care a slujit cu credință, patrio-
tism si curaj, atât Altarului cât și iminentei realizari a Reîntregirii 
Neamului.

Prof. Liviu Dârjan

ANIVERSARE EMINESCU, 171 DE ANI     

SĂCELE, ÎN  ,,DOINA”  LUI  MIHAI  EMINESCU

pera marelui poet național Mihai Eminescu cuprinde 
paleta largă a valorilor culturale, morale și eroice ale 
poporului nostru. Geniul literar nu poate fi contestat în 

creația lui ca și dragostea față de poporul nobil din care își  trage 
seva creației. Crescut în glia românească înstrăinată - Bucovina, 
era pătruns de sentimentele celor din neamul său, arși de dorul 
libertății și al unei patrii cuprinzătoare a nemului  românesc. Mi-
hai Eminescu a crescut cu aceste dureri și năzuințe exprimate 
în opera lui, poetică, dar și afirmate cu putere în publicistică.  
Credința și vitejia neamului, sunt o componentă firească a operei 
eminesciene. Spiritul poetului Mihai Eminescu, este ecoul epo-
cii sale, al deșteptării naționale, al mobilizării energiilor care 
trebuia să ducă la refacerea unității și independenței românilor, 
trăind cele două mari momente: Unirea Moldovei cu Muntenia și 
Războiul de independență 1877-1878.
       Atât în poezie cât și în presă, evocă trecutul glorios al 
neamului și pe  marii conducători, vrednici de lauda secolelor, 
în scopul formării unei conștiințe a valorii naționale a românilor, 
pentru dobândirea unității și libertății celor înstrăinați. Efectul 
strădaniilor marelui poet este prețuit  de președintele  Academiei 
Române, academician dr. Ioan-Aurel Pop, spunând: „Evul mediu 
( ca și întreg trecutul românesc), restaurat de Emi-
nescu prin poezia lui, a pătruns în conștiința publică 
a românilor mai bine și mai profund decât prin toate 
scrierile istoricilor erudiți la un loc”.  
        Condeiul lui Eminescu avea  un puternic răsunet, 
în lupta pentru readucerea provinciilor răpite de impe-
riile Habsburgic și Țarist. Jurnalistul Mihai Eminescu, 
exprimă și nedreptatea istoriei, arătând ,,Dreptul nos-
tru istoric”, asupra Bucovinei și Basarabiei ca o parte 
a Moldovei, pierdute prin trădări și tratate între marile 
puteri. Durerea lui cea mare era Basarabia. La  1878 
partea de sud esta din nou luată de Rusia, după ce jert-
fa românilor a fost legendară în Războiul din Balcani.
        Basarabeanul Mihai Cimpoi ( octombrie 1990) citează din ar-
ticolele lui  Eminescu despre Basarabia: „A rosti numele Basara-
biei, e una cu a protesta contra dominațiunii rusești. Adevărat 
a Moldovei e Basarabia....Basarabia întreagă a fost a noastră, 
atunci când Rusia nu se megieșa cu noi. Basarabia întreagă ni 
se cuvine, căci e pământ drept al nostru și e cucerit cu plugul, 
apărat cu arma de la începutul veacului al patrusprezecelea  încă 
și până în veacul al nouăsprezecelea”.
 În articolele gazetarului Eminescu la pierderea sudului 
Basarabiei, la 1878, răzbate toată durerea românilor exprimată 
astfel: „...Chestiunea Basarabiei, care poate fi pentru Rusia o 
chestiune de onoare militară, deși după a noastră părere rău 
înțeleasă, este pentru noi nu numai o chestiune de onoare ci una 
de existență..... nici onoarea de stat și cea militară a Rusiei, nu 
poate pretinde de a se lua  de la un popor un pământ care de cinci 
sute de ani este al lui”. ( În articolul ,, Fiindcă noi suntem”  din 
14 februarie 1878).    
  Bun cunoscător al oprimării românilor în provinciile 
aflate în imperiile străine, glasul lui Eminescu este strigătul nu 

numai de durere. dar și de chemare la acțiuni hotărâte pentru 
eliberarea fraților și întregirea țării. Peste ani, acest „strigăt de 
goarnă”  a mobilizat conștiința românilor, de la vlădică la opică, 
de la bordeie la palate, ce a făcut să curgă râuri de lacrimi și sînge 
în Marele Război între 1916 – 1918.
        Tot clocotul din sufletul poetului, care  exprimă durerea 
întregului neam românesc, este cuprins  în poezia DOINA: „De 
la Nistru pân la Tisa / Tot românul plânsu mi s-a/ Că nu mai 
poate străbate de atâta străinătate”. Prin forța istoriei, pământul 
românesc era acum stăpânit de străini. Poetul face o radiografie 
geografică a acestor stăpâni pe glia neamului. „Din Hotin și pân’la 
mare /Vin muscalii de-a călare, /De la Mare la Hotin mereu ca-
lea ne-o ațin”. Muscalii fiind rușii.  Sabia cuvântului eminescian 
nu iartă nici pe ceilalți străini, pe austrieci, stăpânii Bucovinei: 
,,Din Boian la Vatra-Dornii, / A umplut omida cornii”; la fel  și  
pe unguri, asupritorii românilor din Ardeal: ,,Din Sătmar  pâ’n la 
Săcele”......  și pe cei de la sud de Carpați până  le Dunăre: „De la 
Turnu-n  Dorohoi / Curg dușmanii în puhoi”. 
      Eminescu în versurile ”Doinei”  face trasee în diagonale pe  în-
treaga Românie pentru a dovedii străinătatea care o apăsa, făcând 
referire și la străinii din  societatea românească:   

                       Vai de biet român săracul ! 
                        El dă tot îndărăt ca racul.
                       Nici e vara, vara lui,
                        Și-i străin în țara lui. 
                         Numa umbra spinului 
                         La ușa creștinului. 
                       .................................................................
                       Cine- au  îndrăgit stăinii,
                       Mânca-i-ar inima câinii, 
                       Mânca-i-ar casa pustia,     
                       Și inima nemernicia.
          Blestemul aruncat este pentru nemernici și 
vânzătorii româniloar cei care nu se gândesc la ,,bie-

tul   român”  ce duce povara acestor  nelegiuiri. Sunt acei care în 
alte versuri sunt „smintiți și mișei” și pentru curățarea societății 
cheamă pe temutul voevod, Vlad Țepeș. În poezia ”Doina”  
apelează la marele principe român, erou al creștinătății, Stefan 
cel Mare, să iasă din mormântul de la Putna, să sune goarna care 
adună „ Moldova toată”, să izgonească pe străini din țară și de la 
hotare, care sunt trase tot  pe glia românescă. Sunetul goarnei, 
este peste ani chemarea marșului mobilizator din 1916 ,,Treceți 
batalioane române Carpații”. Mihai Eminescu este geamătul 
neamului, din cele patru zări, știrbite de vitrgiile istoriei,    Isto-
ria i-a dat dreptate după aprope jumătate de veac, că au dispărut 
stăpânările netrebnice și Țara s-a făcut UNA de la Nistru pâ-n 
aprpape de Tisa și de la Turnu-n Dorohoi. 
         Pe bună dreptete putem afirma că marele poet și jurnalist 
Mihai Eminescu, este un soldat în lupta pentru făurirea României 
Mari. 

Prof. Corina Sporea Bărăgan
ASTRA  ,,Buzăul Ardelean”

O
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SPIRITUALITATE
BOTEZUL DOMNULUI

ărbătorind Botezul Domnului, actualizăm faptul că 
Dumnezeu S-a descoperit oamenilor ca Treime și că Ii-
sus S-a arătat oamenilor ca Hristos. S-a dus în pustie, la 

apa Iordanului, unde Ioan boteza poporul și propovăduia pocăința 
și cere să fie botezat, El, Care nu are păcat. Cufundându-Se în 
Iordan, Hristos a sfințit nu numai apele Iordanului, ci și întreaga 
fire, așa cum spune Biserica în cântările 
ei: „Hristos S-a arătat la Iordan, ca apele 
să le sfințească”, sau „Astăzi firea apelor 
se sfințește” El a dat apelor puterea să 
spele păcatele omenești. Botezul lui Ioan 
era numai un semn de pocăință. Botezul 
creștin este noua naștere, iertarea tuturor 
păcatelor.  
 O altă sintagmă întrebuințată 
în limba română pentru desemnarea 
aceleiași sărbători este „Epifania” - 
„Arătarea Domnului”, care reprezintă 
un calc lingvistic după termenul slavon 
„Bogojavlenje” conform căruia s-a arătat 
Sfânta Treime. „Epifania”, se regăsește în latină sub forma 
„Epiphania, (- orum)”, provenit din termenul grecesc „ta epifa−
neia”. În Orient, cuvântul grecesc apare cu un sens generic de 
„manifestare a divinității”, fiind substituit de „Jeofaneia” (lat. 
Theophania), termen utilizat cu sensul de „apariție sau manifes-
tare a unei divinități”. În limbile romanice occidentale apar ter-
menii latini „Epiphania”, „Theophania” şi calculul „apparitio, 
(-onis)”.  
 La Epifanie, se săvârșește în fiecare an o mare minune. 

Duhul Sfânt, pogorându-Se deasupra apei, îi schimbă însușirile 
firești. De aceea, Agheasma Mare se păstrează nestricată vreme 
îndelungată. În casele credincioșilor, Agheasma se păstrează la 
loc de cinste, în sticle curate. Se  bea pe nemâncate în fiecare zi, 
până pe 14 ianuarie, când este Odovania praznicului Bobotezei. 
Ea se mai poate consuma în zile de post mai aspru sau la une-

le sărbători, cu binecuvântarea preotului 
duhovnic, după Spovedanie. 
 Termenul popular „Bobotează”  este 
explicat de unii cercetători din forma 
„Bogobotează” însemnând „Botezul 
Domnului” (>slav Bogu – Dumnezeu) 
echivalent al lui „Bogojavlenije” cu sen-
sul de „manifestare a lui Dumnezeu”. 
Alții consideră „Boboteaza” o reduplicare 
a semnificației de „rebotez”, în timp ce o 
serie de cercetători sunt însă de acord cu 
explicația formulei populare străromâne 
din „apă-botează” (>latinescul aqua-bap-

tizare), structură păstrată până aproape de 
zilele  noastre în regiuni de munte, îndeosebi în Banat, Hațeg și 
Mureș. 
 Evenimentele liturgice, prilejuite de sărbătoarea Botezu-
lui Domnului din acest an, la Parohia ”Sfânta Adormire” Satulung 
s-au desfășurat în contextul precauțiilor impuse de respectarea 
regulilor sanitare, apa sfințită fiind împărțită credincioșilor doar 
îmbuteliată în sticle.

Pr. dr. Alexandru Ion Petrica

S

• Actualitate INTERVIU CU UN ONORABIL SĂCELEAN:
 PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR GHEORGHE MUNTEANU

n decembrie, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, 
într-un cadru restrîns datorită restricțiilor impuse de 
pandemia cu Covid – 19 a avut loc acordarea titlului 

„Cetățean de Onoare al municipiului Săcele” d-lui prof. univ. dr. 
Munteanu Gheorghe. Domnia Sa a avut amabilitatea de a ne ajuta 
la acest  interviu, pentru a puncta cîteva date biografice, și nu 
numai.

 Întrebare: Ce este important în viața unui om pentru a 
avea succes?
 Grea întrebare și nu știu dacă cineva deține secretul la 
această întrebare. Desigur, contează un fond genetic bun, modele 
de viață, calitatea școlilor urmate, trăsături de caracter, ambiție și 
foarte multă muncă. Influențat de titlul recentei cărți a filozofilor 
A. Pleșu și G. Liiceanu, aș mai adăuga ceva esențial, anume un 
destin favorabil. Formarea mea în spirit științific mă determină să 
optez mai mult pentru a doua abordare a temei destinului, nu cea 
a fatalității (așa e voia Domnului !), ci către un destin asumat, în 
care omul trebuie să se lupte cu un cumul de factori ce nu țin de 
voința lui.
 Întrebare: În cazul dvs. despre ce fond genetic și modele 
din copilărie este vorba?
 Părinții au fost oameni simpli (muncitor și respectiv 
casnică) ca la majoritatea celor mulți copii cu care ne jucam 
seară de seară mai sus de biserica din Baciu. Acesta este destinul 
în primul sens descris de cei doi filozofi. Cu toată simplitatea 
lor, părinții aveau în vene multă stimă pentru oamenii cu carte 

și ambiția ca ai lor doi copii să fie cu carte. Și au 
ajuns. Nu eram singurii din „vîrful dealului” cu ast-
fel de năzuințe. Amintesc aici doar cîțiva din cei mulți cu care 
am copilărit: medicul I. Măzgăreanu (fost director la Spitalul de 
Copii), inginerii N. Coman și I. Stîngă (foști șefi de secții la Uzina 
de Autocamioane). Alții nu au performat, dar au devenit oameni 
de nădejde pentru Săcele. În ce ne privește, atît eu cît și fratele 
meu am fost influențați să urmăm matematica de fiul unui vecin 
care era student la Iași. 
 Întrebare: Gustul pentru matematică a venit de la sine?
 Nu, la vîrsta copilăriei e greu de luat decizii și să fie 
reușite. Trebuie să apară un impuls.
 Am urmat școala din Baciu, fără să mă disting cu ceva, 
eram de prima Mențiune și mai rar de Premiul III. Oricum, cartea 
îmi plăcea, o înțelegeam, dar nu aveam de unde să-mi dau seama 
cît de bine pregătit sînt. Problema meditațiilor era de negîndit. 
Aveam să-mi dau seama abia la admitere în liceu (Liceul Teoretic 
Săcele), cînd am intrat printre ultimii. Acolo aveam să-mi dau 
seama cîte lipsuri aveam. Cu experiența de acum, nu mi-aș atribui 
toată vina mie, ci mai mult școlii, care la română și matematică 
avea în acea vreme doi profesori în prag de pensie, și neputincioși. 
Am avut ghinionul ca în clasa a IX-a să intru pe mîna unui profe-
sor de matematică cam repezit și fără tact pedagogic. În primul 
trimestru abia am scos o medie de 5 la matematică. Atunci a 
apărut declicul, așa nu se mai poate mi-am zis. Am luat manu-
alul de matematică și am început să învăț singur teoria pe care 
profesorul o fușerea la clasă. În trimestrul II am urcat la 7, iar în

Î
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trimestrul III la 9. În clasa a X-a am avut parte ca la matematică 
să fie profesorul Olah, căruia îi datorez o bună recunoștință 
pentru că ne-a muncit serios. Deja gustul pentru matematică se 
conturase. În clasele a XI-a și a XII-a destinul a făcut ca la Li-
ceul Săcele (azi „G. Moroianu”) să fac matematică cu profeso-
rul Mircea Mihai, un tinerel nu departe de vîrsta noastră, fără 
prea multă experiență, dar care m-a învățat să învăț matematică. 
Peste 9 ani de la absolvirea liceului aveam să-i devin coleg la 
Universitatea din Brașov, prieten, și cred că în ultimul an înainte 
de a se pensiona, să-i fiu șef la catedra de Geometrie. E și aici o 
parte din destin, în primul sens. Nu aș putea să închei ideile fără 
să amintesc că acum, după peste 45 de ani de carieră didactică, 
cu ochii profesorului care a văzut zeci de profesori la clasă, să 
spun că alături de profesorul M. Mircea, au predat la liceul din 
Săcele cîțiva profesori de excepție: C. Bularca și F. Lupu (fostele 
noastre diriginte), M. Burghelea, V. Proca (profesoare cu energie 
atomică) și mulți alții.
 Întrebare: Viața de student v-a oferit satisfacții?
 Oricine ar fi întrebat, ar răspunde afirmativ. E perioada 
sensibilă din viață.
 În vara lui 1970, în plină perioadă de inundații și trenuri 
aglomerate, mă îndreptam spre Iași. În compartimentul în care 
călătoream se rătăciseră și două persoane cu aer distins de in-
telectuali rasați. Pînă la Iași am făcut și prezentările, pe lîngă noi, 
candidați la diverse facultăți (printre ei Răuță Valeriu, fost coleg 
de clasă, care astăzi este un distins jurist în Timișoara), erau și 
acad. Iorgu Iordan (lingvist) și acad. Horia Hulubei (faimos ato-
mist). Discuția cu Domniile lor a fost deschisă și cred că ne-a 
marcat pe toți. Mergeau la centenarul Liceului „Costache Negru-
zzi” din Iași. 
 Am fost admis cu bursă la Facultatea de Matematică și 
Mecanică din Iași unde urma să mă confrunt cu absolvenți de la 
Negruzzi și de la alte licee prestigioase din Moldova. Concurența 
în timpul facultății a fost acerbă, sălile de lectură erau pline per-
manent. Aveam să văd Iași-ul cetate culturală, să audiez cursu-
rile unor mari personalități în matematica mondială. Am reușit să 
refac diferența de blazon față de colegii de la prestigioasele licee 
și am absolvit facultatea cu 9,51 și 10 la licență. Pînă aici nimic 
aleatoriu, dar a venit repartiția din 1974 cînd destinul a făcut cum 
a vrut el. Cunoscusem încă de la sfîrșitul anului I o fată frumoasă 
cu părul lung, de la Filologie. La repartiție  ne-am făcut planuri 
de viitor: ea să ia post la Mîndra lîngă Făgăraș, eu la Liceul „Radu 
Negru” din Făgăraș. Numai că cineva ne-a stricat planul, a luat 
Mîndra chiar înaintea ei. Atunci eu am renunțat la „Radu Negru” 
și am luat ce era mai aproape de casă, Liceul Agroindustrial Bu-
dila. După un an a reușit și soția să vină ca profesoară de limba 
rusă la Liceul Electroprecizia Săcele. Așa a fost să fie.
 Întrebare: Acesta a fost debutul într-o carieră ce urma 
să fie mai tîrziu universitară?
 Da, și nu regret anii aceia, deoarece am învățat să fiu 
profesor și pentru elevi mai puțin dotați pentru matematică. Dacă 
aș fi optat pentru „Radu Negru” aș fi făcut o carieră didactică și 
atît. Așa, am fost determinat să aspir la un post de asist. univ. la 
Universitatea din Brașov. Asta s-a întîmplat în 1979, cînd s-a scos 
post la catedra de Geometrie. Universitatea era în creștere și cate-
dra se mărise cu cîțiva tineri valoroși. Am reușit să ocup postul și 
acesta a fost un nou început. Un început cu obligații profesionale 
majore, conștient de menirea unui cadru didactic universitar.
 Colegii facultății erau mulți cu altă ținută academică, 
aveau o cultură matematică bună, buni dascăli, dar mai puțin 
interesați de cercetare. Noi, tinerii, am venit cu elan, ne-am în-
scris la doctorat, eu în 1981 la prof. dr. doc. Gheorghe Gheor-
ghiev, după doi ani de așteptare (admiterile se dădeau din trei în 
trei ani, cu o concurență serioasă) și în 1986 am devenit Doctor 
al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, cu o teză privind structurile 

geometrice hipercomplexe. A fost o muncă asiduă, fără vacanțe, 
muncă pe care am continuat-o cu pasiune pînă și acum. Și asta 
este o cheie a succesului în viață. Nu au lipsit satisfacțiile. În 1990 
am avansat la Lector, în 1993 la Conferențiar, iar din 1996 Prof. 
univ. 
 Nu am dus lipsă de idei în matematică, de la structu-
rile hipercomplexe am trecut la geometria fibratului tangent de 
ordin doi, la aplicații în fizica teoretică (teorii gauge complexe, 
Teoria Relativității), dar succesul major l-am obținut cu geome-
tria Finsler și Lagrange complexă, unde în 2004 am publicat o 
monografie în prestigioasa editură  Kluwer Acad. Publishing (sub 
Springer), carte bine cotată și premiată de Academia Română în 
2006. Am lăsat suficient loc pentru doctoranzii mei (5 au susținut 
teze cu subiecte distincte), dar și pentru colaboratori.
 Am avut privilegiul să țin, pentru studenții de la 
Matematică și Informatică, cursuri diverse de Algebră, Geome-
trie, Teoria Relativității etc., cam tot ce mi-am dorit. Am simțit 
fără jenă căldura  din ochii studenților. Ce poți să mai adaugi cînd 
după ce închei activitatea, foștii studenți continuă să-ți trimită me-
saje (unele emoționante)? Acesta este un alt farmec al meseriei de 
profesor.
 Am avut parte și de funcții administrative: Secretar 
Științific la Facultatea de Științe, Șef de catedră Algebră, Geome-
trie și Ecuații diferențiale, și una națională, membru CNATDCU. 
Cam darnic Destinul cu mine... E drept că și eu l-am ajutat.
 Întrebare: Și familia?
 Familia m-a suportat, copiii au acceptat ideea că 
matematica e ușoară, nu trebuie să memorezi zeci de versuri și 
citate. Au devenit profesori de matematică. Cel mic, Ovidiu, face 
performanță în matematică, iar cel mare, Emanuel, este un bun 
profesor la Liceul din Predeal. După ce s-a format la facultatea 
noastră, Ovidiu a făcut un doctorat în SUA la University of Cali-
fornia Irvine (cu Peter Li, un geometru faimos), apoi încă patru 
ani de Postdoctorat la Universitatea Columbia New York, după 
care a ocupat un post titular de Prof. la Univ. of Connecticut. Cine 
mă întreabă de el, îi răspund că este pe cai mari. Dacă la începuturi 
toți spuneau că Ovidiu este băiatul lui Munteanu, acum sînt destui 
în domeniul nostru care spun că Munteanu e tatăl lui Ovidiu.
 Întrebare: Poate discutăm puțin și despre școala 
românească de azi?
 E o discuție prea importantă ca să o expediem în câteva 
rînduri. Mă rezum la a spune că în discuția asta sînt doi termeni 
esențiali: pe de-o parte Elevul, care trebuie motivat să învețe (vezi 
discuția de mai sus),  pe de altă parte Statul, care trebuie să-i 
asigure motivație și condițiile necesare învățării. E simplu, și nu 
atît de revoluționar. Se vorbește de Reforma învațămîntului, de 
schimbări de curriculă, de modele de import și multe alte bla-
bla-uri. Acestea sînt detalii. Reforma nu se face la ordin, ea este 
rodul unor schimbări sociale majore, care au fost de-a lungul 
vremii: apariția burgheziei, trecerea la socialism, apoi trecerea la 
economia de piață. Noi deja sîntem acum în plină altă reformă, 
cea a computerizării tuturor domeniilor. Statul a făcut extrem de 
puțin pentru asta, ba chiar a fost o frînă aici, majoritatea elevilor, 
și implicit adulții, sînt autodidacți în domeniu. Se mențin idei 
tradiționale privind imaginea omului cu o cultură enciclopedică, 
cînd azi nici domenii restrînse nu mai pot fi acoperite decît de 
echipe specializate.
 Am îndoieli  că astfel de lucruri vor fi rezolvate de miile 
de pedagogi, psihologi, sociologi, politologi, specialiști în comu-
nicare etc., formați peste noapte de cei ce pînă nu de mult predau 
Socialism științific la celebra academie comunistă „Ștefan Gheor-
ghiu”, azi devenită SNSPA. 
 Domnule Profesor, în numele revistei „Plaiuri săcelene” 
și a cititorilor săi vă mulțumesc pentru timpul acordat.
 Dintr-o modestie autentică, domnul Profesor nu a precizat
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 în detaliu activitatea Domniei Sale, de aceea citez din expune-
rea de motive a consilierilor locali Nicoleta Voicescu, Gheor-
ghe Munteanu (directorul Liceului „G. Moroianu”) și Marius 
Bălășescu, inițiatorii demersului. 
 „Într-o societate, unde a spune că a fi pasionat de 
matematică devine de la an la an o extravaganţă  pentru mulţi, 
domnul profesor a fost remarcat și apreciat,  devenind membru  
în cadrul multor asociații științifice și profesionale de prestigiu 
național și mai ales internațional  precum: Societatea Română de 
Științe Matematice, American Mathematical Society, American 
Biographical Institut, Recenzor Mathematical Review, Balkan 
Geometry Society - societate al cărui membru fondator este.
 Meritele de la catedră, din cercetarea științifică, de spe-
cialist care pe tot parcursul vieții sale a practicat cultul muncii 
și al cinstei, au făcut din profesorul Gheorghe Munteanu  o per-
sonalitate în domeniul matematicii, respectat atît în facultate și 
universitate, cît și pe plan național și internațional.
 Sub îngrijirea sa au apărut 6 monografii în Matematică, 
85 lucrări științifice recenzate de Mathematical Review și peste 
27  publicații  indexate ISI  Web of Science  în reviste mari din 
țară și străinătate, reviste cu factor de impact relevant în dome-
niul matematicii.
 Nu a stat departe nici de publicațiile Universității, fi-
ind un neobosit  editor al Buletinului Universității, seria Math 
– Physics - Info.
 Datorită meritelor recunoscute, a fost invitat și a parti-
cipat la peste 30 de conferințe internaționale. Lucrările domnului 
profesor au fost apreciate în peste 26 de citări în reviste de spe-

cialitate prestigioase cu scor relativ de influență, și în alte peste 
127 de citări de către 34  autori celebri din domeniu.
 Coorganizator RIGA 2012 și  organizator a Conferinței 
internaționale Finsler Extension of Relativity Theory 2014, 
domnul profesor, mare iubitor de cultură și membru fondator 
al Asociației Despărțămîntului ASTRA „Frații Popeea Săcele”, 
a invitat participanții la Săcele  făcîndu-le, alături de mem-
brii asociației, o frumoasă prezentare a istoriei și a tradițiilor 
săcelene.
 Activitatea sa în slujba școlii românești și în servirea 
matematicii a fost răsplătită prin mai multe distincții printre care 
și premiul Academiei Române, „Gheorghe Țițeica”  în 2006.
 Așa cum spunea Albert Einstein: „În mijlocul teorem-
elor și ecuațiilor nu uitați omul ”, considerăm  că o asemenea 
personalitate marcantă, care s-a ridicat prin propriile sale efor-
turi şi năzuinţe, fiu al Săcelelui, nu poate să rămînă în umbra 
nerecunoștinței, și venim în fața dumneavoastră, membrii ai Con-
siliului Local, cu propunerea de a accepta acordarea titlului de 
„Cetățean de Onoare” al Municipiului Săcele domnului  profesor 
universitar doctor Munteanu Gheorghe, renumit  OM și MATE-
MATICIAN.”
 Iată de ce alături de profesorii universitari interbelici 
George Moroianu, Al. Lapedatu, Gheorghe Dragoș ori Victor Jin-
ga, se poate adăuga din contemporaneitate și numele unui mate-
matician, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Munteanu.

A consemnat Nicolae Munteanu

TRADIȚIA BALULUI PLĂCINTELOR MOCĂNEȘTI,
ÎNTRERUPTĂ ANUL ACESTA DE PANDEMIE

e-a lungul vremii, cu precădere în ultimele trei decenii, 
Lăsata secului de carne a fost un prilej de cânt,  dans și 
voie bună, reunite într-o manifestare de tradiție pentru 

Asociația ”Izvorul” -  ”Balul plăcintelor mocănești”. Acest eve-
niment anual  a reprezentat un veritabil motiv de sărbătoare ce 
aduna laolaltă săceleni, brașoveni și iubitori ai vestitului preparat 
mocănesc. În ultimii ani, balul a avut diferite teme: ”Drumul 
brânzei”,” Dumul lânii”, ”Nunta la mocani”, ”Casa mocănească”, 
de fiecare dată plăcinta mocănească fiind  ”vedeta” serii. 
 Din păcate, în acest an, după o lungă perioadă 
neîntreruptă, contextul pandemic ne-a împiedicat să sărbătorim 
împreună  Balul plăcintelor” așa cum v-am obișnuit. În ciuda aces-
tui lucru, suntem convinși de faptul că plăcinta mocănească nu va 
înceta să fie servită în casele fiecăruia, mai ales că pregătirea ei nu 
este foarte complicată, diferența fiind făcută de calitatea brânzei 

de burduf. Ca să vă ajutăm, vă prezentăm în continuare și una 
dintre rețetele tradiționale:
- Aluatul (pentru 4 persoane)  se face din 500 g. făină, 1 pahar de 
apă călduță, 1-2 ouă, sare, 100 g. untură.
- Pentru umplutură se folosesc 400 g. brânză de burduf și 2 ouă.
- Mai sunt necesare 200 g. făină pentru prelucrare și grăsimea 
pentru coacerea într-o cratiță special.
- Plăcinta se face rotundă și se finalizează cu renumitul refec, de 
unde îi vine și numele.
 Cu nădejde că la anul vom recupera și petrecerea de anul 
acesta, vă dorim multă sănătate și să ne revedem în cel mai scurt 
timp la o plăcintă mocănească și un vin bun.

Ștefan Moraru
Mădălin Iacob

D

eși restricțiile sanitare cauzate de pan-
demia de Covid-19 au făcut ca marile mo-
ment ale istoriei noastre, pe care altădată le 

sărbătoream cu fast, să treacă aproape pe nesimțite, 
preoții parohi de la biserica ”Sf. Adormire” din Satu-
lung, în colaborare cu Asociația ”Izvorul”, au ținut să 
marcheze, într-un cadru foarte restrâns și cu respec-
tarea tuturor prevederilor legale privind pandemia, 
Ziua Națională a României. Cei câțiva membri ai 
asociației săcelene, îmbrăcați în frumoasele costume 
tradiționale mocănești, au asistat la un Te Deum ofi-
ciat de preacucernicii părinți în naosul bisericii și au 
depus o coroană de flori la troița închinată eroilor din 

Satulung. Tot acolo, a mai fost oficiată o slujbă de po-
menire a eroilor, care a încheiat un moment comemo-
rativ simplu, dar cu puternice semnificații istorice și 
patriotice.

 Despărțământul ASTRA-Frații Popeea din 
Săcele a organizat în data de 15 ianuarie 2021 un 
scurt eveniment cultural la statuia poetului Mihai 
Eminescu, din parcul cu același nume din orașul 
nostru. Evenimentul a fost prilejuit de sărbătorirea la 
Săcele a împlinirii a 171 de ani de la nașterea Poetu-
lui și a Zilei Culturii Naționale, sărbătoare de suflet 
pentru noi toți.

CULTURĂ LA SĂCELE, ÎN VREME DE PANDEMIE

D
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 Date fiind condițiile sanitare stricte im-
puse de pandemia de Covid-19, participarea a fost 
restrânsă și s-a făcut cu respectarea strictă a acestor 
condiții. Pe lângă câțiva membri ai Astrei săcelene, 
au mai participat invitați ai acesteia, reprezentanți 
ai Asociației Izvorul, ai altor asociații culturale 
săcelene și ai administrației locale. S-a remarcat, 
în rândul invitaților participanți, prezența unei mici 
delegații a despărțământului ASTRA din Codlea, 
condusă de domnul Mircea Gheorghe Dragoș. 
După intonarea Imnului Național, la bustul Poetu-
lui au fost depuse coroane de flori din partea orga-
nizatorilor și a invitaților acestora.
 Manifestarea a fost deschisă de părintele 
Raul Șerban, președintele Despărțământului ASTRA 
din Săcele, care, în cuvinte emoționante, a vorbit despre actuali-
tatea operei eminesciene și despre importanța Poetului, ca simbol 
al identității noastre culturale. Pornind de la afirmațiile lui Petre 
Țuțea, potrivit cărora Eminescu este „o sumă lirică de voievozi 
(…) este Românul Absolut”, părintele Raul Șerban a menționat 
contemporaneitatea lui Eminescu, universalitatea sa și faptul că îl 
putem regăsi în fiecare dintre noi.
   Domnul Mircea Dragoș a transmis salutul astriștilor 
codleni și a dus mai departe ideea de mai înainte, identificându-l 
pe Eminescu cu națiunea română, care atât timp cât va exista se 
va baza și pe valorile culturale sădite de Poet.
  Domnul profesor Liviu Dârjan a citit două fragmente 
din publicistica eminesciană, subliniind faptul că acesta așeza la 
baza existenței unei națiuni, ca piloni, Școala, Biserica și Societa-
tea. Citatele aduse în atenție de domnul profesor au reliefat dure-
roasa lor actualitate și se refereau la rolul formator uitat al Școlii 
și la racilele de atunci, și de acum, spunem noi, ale unei societăți 
care nu-și mai promova valorile. 
    În continuarea scurtului moment dedicat lui Eminescu 
și Zilei Culturii Naționale, Ștefan Moraru, tânărul vicepreședinte 
de la Izvorul, a interpretat transpunerea pe note a poeziei Pe lângă 
plopii fără soț…, impresionând asistența prin emoția transmisă.
 Evenimentul s-a încheiat prin luarea de cuvânt a părintelui 
Raul Șerban, care a recitat poezia eminesciană  Rugăciune, un 
foarte potrivit prilej de apropiere de Maica Domnului, în aceste 
momente de încercare la care ne supune pandemia de Covid-19. 
 Ziua de 6 februarie a fiecărui an a rămas în conștiința 
multor săceleni ca ziua de comemorare a unuia dintre cei mai 
importanți intelectuali pe care l-au dat aceste minunate plaiuri 
săcelene. Și în acest an, în data de 6 februarie, o asistență redusă 
din cauza condițiilor sanitare impuse de pandemie a participat la 
comemorarea lui George Moroianu, manifestare organizată de 

conducerea liceului al cărui patron spiritual este 
cel omagiat. Au dat curs invitației organizatorilor 
reprezentanți ai administrației locale, ai Asociației 
Izvorul și ai altor asociații cultural săcelene care, 
au depus coroane de flori și lumânări la picioarele 
bustului lui George Moroianu, amplasat în fața li-
ceului care-i poartă numele. Părintele Raul Șerban 
a oficiat o slujbă de pomenire în amintirea celui 
comemorat.
 George Moroianu a rămas în amintirea 
săcelenilor datorită complexității operei și 
activității pe care a desfășurat-o, fiind singurul 
intelectual săcelean interbelic care a adus servicii 
țării și comunității din care provenea pe multiple 
planuri: diplomatic, cultural-artistic și științific. 

Înzestrat cu o mare dragoste față de neamul său și cu o putere 
de convingere impresionantă, George Moroianu a participat, 
încă din tinerețe, la lupta națională a românilor transilvăneni, mi-
litând pentru recunoașterea legitimității acesteia de către marile 
puteri occidentale. A mobilizat exemplar tineretul universitar 
român din marile capitale europene pentru a informa politicienii 
și mass-media din țările respective despre cererile îndreptățite 
ale autorilor Memorandului din 1892 și despre nedreptățile la 
care erau ei supuși de către autoritățile maghiare. Apoi, și-a fo-
losit întreaga putere de convingere pentru a-i atrage de partea 
cauzei românilor transilvăneni pe oamenii politici influenți din 
Anglia și Franța, care au sprijinit prin luările publice de poziție 
ideea unității naționale a românilor. La baza acestui sprijin au 
stat capacitatea deosebită de comunicare a lui George Moroianu, 
relațiile de prietenie pe care știuse să și le creeze în lumea politică 
occidentală și un foarte amplu, bine documentat și apreciat raport 
asupra contribuției românilor la Primul Război Mondial, raport 
întocmit la cererea Ministerului de Externe britanic. A participat 
în calitate de consilier la Conferința de Pace de la Paris, încu-
nunând astfel o contribuție de seamă la realizarea și recunoașterea 
Marii Uniri din 1918. După Unire, a luptat pentru consolidarea 
ei, punând bazele învățământului economic superior românesc la 
Cluj, în calitate de profesor și rector al Academiei de Înalte Studii 
Economice și Comerciale. Și-a iubit locul nașterii, a iubit comu-
nitatea săceleană și i-a lăsat moștenire o admirabilă monografie 
etnografică, cartea Chipuri din Săcele, premitată de Academia 
Română. Punând în fiecare an, la 6 februarie, data morții, și 22 
iulie, data nașterii, o floare la bustul și la mormântul din cimitirul 
bisericii Sf. Adormire, din Satulung, aducem un bine-meritat oma-
giu unuia dintre cei mai importanți oameni de cultură săceleni-
prof. univ. George Moroianu.

Horia Bârsan

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE SĂCELENE

a inițiativa unui grup de consilieri locali săceleni, 
domnului prof. univ. Gheorghe 
Munteanu i-a fost acordat titlul 

de ”Cetățean de Onoare” al municipiului 
nostru, ca o recunoaștere a meritelor de-
osebite avute în dezvoltarea învățământului 
matematic brașovean. Născut pe plaiuri 
săcelene, absolvent al liceului teoretic 
(astăzi Liceul ”George Moroianu”) din 
Săcele, al Facultății de Matematică din Iași, 
domnul profesor Munteanu a fost unul din-
tre cei mai apreciați profesori ai Facultății 
de Matematică și Informatică din Brașov, 
un cercetător cu rezultate valoroase în do-

meniul matematicii, cu numeroase lucrări apreciate de lumea 
academică și cu articole de specialitate 
publicate în cele mai renumite reviste din 
domeniu, din întreaga lume. Conducător de 
doctorate, membru al mai multor asociații 
științifice din Europa și SUA, domnul 
prof. univ. Gheorghe Munteanu a instruit 
zeci de generații de matematicieni români, 
în sufletul cărora a zidit dragostea și pa-
siunea pentru această frumoasă știință. În 
anul 2006, a primit premiul G. Țițeica al 
Academiei Române pentru serviciile aduse 
școlii românești de matematică. (Sursa: 
Info-Săcele)

L
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► Primăria Săcele și conducerea Spitalului Municipal Săcele în-
treprind măsuri pentru accesarea unei finanțări nerambursabile de 
13.759.000 lei, din partea pentru dotarea cu aparatură medicală 
și echipamente a următoarelor specialități medicale: Gastroente-
rologie, Urologie, Orl, Cameră de Gardă, Laborator Radiologie-
Imagistică, Balneo-Fizio-Kinetoterapie. Prin această finanțare se 
urmărește dotarea spitalului săcelean cu o serie de aparate mod-
ern de investigare și tratament, care vor asigura creșterea nive-
lului calitativ al actului medical. Este vorba despre următoarele 
echipamente: -RMN deschis cu container de amplasare complet 
dotat și echipat; Computer tomograf cu container de amplasare 

complet dotat și echipat; aparat de radiologie digital cu grafie și 
scopie; ecograf complet cu toate sondele; defibrillator; trusă en-
doscopie cu  videoendoscop, gastroscop, dodenoscop, nazofari-
goscop; sistem fibroscopie cu lampă frontală și scaun ORL; trusă 
endoscopie joasă: cistoscop, ureterotom; sursa de luminat MBI; 
litotritor mecanic punch; sistem PAX; aparatură și echipamente 
medicale pentru balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare. Mai 
menționăm că în ședința extraordinară din 10 febr. a.c., Consiliul 
Local a aprobat acordul de principiu pentru cofinanțarea cu 10% 
a cheltuielilor pe care le implică proiectul de mai sus, din bugetul 
local.  (Sursa: Săceleanul.ro)

► Consiliul Județean Brașov întreprinde demersurile pentru 
obținerea tuturor avizelor necesare pentru tronsonul de drum ce 
traversează județul Brașov, din drumul Săcele-Valea Doftanei-
Câmpina, obiect al unui proiect de modernizare.
 Lungimea totală a drumului este de 24 de km, din care 
13,684 km sunt pe teritoriul judeţului Braşov. Numai pentru rea-
lizarea studiului de fezabilitate s-au cheltuit 2.795.010,73 lei (cu 

TVA). Drumul va fi refăcut în totalitate, de la fundaţie până la 
partea carosabilă, va avea două benzi de circulaţie şi o lăţime de 
opt metri. În urma modernizărilor, vor fi refăcute toate podurile şi 
podeţele de pe traseu. Acest drum, ce se va numi DJ 102 I, drumul 
ce leagă localitatea prahoveană Valea Doftanei de zona Brădet-
Săcele, va reprezenta o alternativă de circulaţie la Valea Prahovei, 
însă doar pentru traficul ușor. (Sursa: Săceleanul.ro)

► Edilii săceleni anunță deschiderea la Săcele a două noi maga-
zine, care se vor alătura retailerilor deja existenți, Profi și Penny. 
Este vorba despre un magazine ce aparține retailerului Kaufland 
România, liderul pieței locale în domeniu și a patra companie 
din țară după cifra de afaceri, și de un magazine Lidl România. 
Ambele obiective vor fi amplasate pe strada Câmpului, centura 
ocolitoare a Săcelelui, și termenul preconizat pentru deschiderea 
lor este acest an. 
 Dintr-o postare pe facebook, aflăm că, la 1 martie, 

primarul localității a semnat 3 autorizații necesare lucrărilor la  
magazinul Lidl România: o autorizație de construcție centru co-
mercial cu dotările necesare, o autorizație pentru amenajarea unui 
sens giratoriu și o alta pentru sutraversarea ocolitoarei pentru 
sistemul de canalizare. Centrul va fi amplasat pe ocolitoare, la 
intersecția străzii Agronomiei cu strada Armata Română, unde se 
preconizează și amenajarea unui sens giratoriu, care va regla atât 
circulația spre centru cât și circulația pe ocolitoare. (Sursa: Info-
Săcele, Facebook)

► CS Babarunca continuă să desfășoare o activitate rodnică în 
domeniul orientării sportive și să obțină rezultate notabile la 
competițiile în care participă. Astfel, la Campionatele Naționale 
de Schi-O, clubul a obținut 16 medalii, dintre care 7 de aur, 3 de 
argint și 6 de bronz. Mai întâi, la proba de Lungă Distanță, Vlad 
Percec-M13 și Ana Brânduș-F12, au obținut titlurile de campioni 
naționali, Ioan Iacob-M17 și Diana Percec-F14, pe cele de vice-
campioni naționali, iar Sonia Stupu-F12 și Andreea Mazilu-F14, 
s-au clasat locul 3. La categoria Master, Gyusi Dopovecz a obținut 
locul 1-M55 și Gențiana Crăciun locul 2-F45.
 A doua zi, CS Babarunca a obținut medalii și la proba de 
Medie Distanță: Ana Brânduș-F12 și Vlad 
Percec-M14 au câștigat titlul național, iar 
Andreea Rujoi-F12, Diana Percec-F14, 
Răzvan Mazilu-M12 și Ioan Iacob-M17 
s-au clasat pe locul 3. Gyusi Dopovecz-
M55 și Gențiana Crăciun-F45 au câștigat 
și ei categoriile lor, la Master.
 Felicitări copiilor și antrenoarei - 
Anca Stupu, mulțumiri părinților și tuturor 

celor care sunt alături de CS Babarunca. (Sursa: Facebook Clubul 
Sportiv Babarunca)
 Rezultatele bune nu au lipsit nici la Campionatele 
Naționale de Ski-O, Sprint și ștafetă, desfășurate în prima 
săptămână din martie, în pasul Bucin din Harghita. CS Babarunca 
a obținut 11 medalii, dintre care 7 medalii (2 de aur și 5 de bronz) 
la junior, 1 medalie de bronz la seniori și 2 medalii de aur și una 
de bronz la Master. Medalia de bronz de la seniori a fost obținută 
de ștafeta Anca și Iulia Stupu la F12, la juniori au obținut medalii: 
Ioan Iacob M17 și Vlad Percec M14-aur la Sprint, Sonia Stupu 
și Andreea Mazilu la F14, Vlad Percec, Andreea Rujoi și Maria 

Șerbam la M14 la Ștafetă, Diana Percec 
F14 la Sprint, Ioan Iacob – Iulia Stupu 
MF17 și Diana și Vlad Perceg MF14 
– medalii de bronz. La categoria Mas-
ter, medaliile au revenit lui Pepe Stupu 
la Sprint, Gențiana Crăciun –Sprint și 
Iuliu Dopovecz, Naguy Gabi și Mihai 
Spătariu – la Ștafetă. (Sursa: Facebook 
Cultură și Tineret Săcele).

► Pentru tânărul săritor cu schiurile săcelean, Andrei Feldorean, 
etapa de Cupă Mondială, desfășurată la începutul lui martie la 
Obersdorf, în Germania, a fost una cu noroc, săritorul săcelean 
reușind să furnizeze o frumoasă surpriză prin calificarea în finala 
de la trambulina mare (punct de construcție 137 m) între primii 50 
de săritori din lume. În urma celor două sărituri, Andrei Feldorean 
s-a clasificat al 45-lea, cu o săritură de 101 m. O prestație foarte 
bună a avut și în cadrul competiției pe echipe, în care, a concurat 

alături de Mihnea Spulber, Sorin Mitrofan și Andrei Cacina și, 
împreună, au clasat echipa României pe locul 12 din 14 echipe 
participante. La fete, Dana Haralambie a obținut un loc 26 la tam-
bulina normală și un loc 31 la trambulina mare. La echipe mixt, 
în componență cu Dana Haralambie, Diana Trâmbițaș, Sorin Mi-
trofan + Andrei Cacina, echipa României s-a clasat pe locul 11 
din 12 echipe participante. (Sursa: Facebook Cultură și Tineret 
Sacele)

•   •   •

•   •   •

•   •   •

•   •   •
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upă un an 2020 falimentar pentru sport, cluburile săcelene 
au început anul 2021 cu speranța că noul an va fi mai pri-
etenos cu copiii și sportivii. Sportul la Săcele înseamnă 

în special sport juvenil. Din cele patru cluburi care activează la 
Săcele, Precizia – fotbal, AS Rugby, CS Babarunca – orientare și 
A.C.S Săcele – schi sărituri, doar echipa de fotbal are și seniori. 
 Echipa de fotbal Precizia Săcele, într-un campionat cu 
doar 5 echipe înscrise (singurele care au putut respecta măsurile 
anti-COVID), a ocupat după 8 etape desfășurate, locul 1 în Liga 
IV – Brașov. Vestea bună de la fotbal este că de anul acesta, pe 

lângă juniorii mari, Precizia Săcele va avea și 4 grupe de copii. De 
altfel, antrenamentele vor începe imediat ce vor fi făcute publice 
condițiile sanitare de desfășurare a viitorului campionat juvenil. 
 Și la rugby, după un an fără competiții, anul acesta în 
lunile martie-aprilie se așteaptă începerea campionatului pentru 
toate grupele de juniori. AS Rugby Săcele are anul acesta grupe de 
copii de 8, 10, 12, 14 și 16 ani. Grupele mici vor avea meciuri doar 
cu echipe din județ, grupa de U14 este înscrisă în campionatul 

AMBR (Asociația Municipală de Rugby București) și va juca cu 
echipe din zona București – Ilfov – Prahova - Brașov, iar grupa 
de U16 în campioantul național de juniori 2.
 Orientariștii de la CS Babarunca au suferit mai puțin în 
2020. Datorită modului în care se defășoară antrenamentele și 
competițiile a fost mult mai ușor de respectat condițiile sanitare. 
De anul acesta a crescut și numărul de juniori din cadrul clubu-

lui, peste 15 copii fiind la categoriile U12, U14 și U16. De altfel, 
în prima competiție organizată în acest an, campionatele naționale 
de Orientare pe schiuri, juniorii de la CS Babarunca au venit cu o 
zestre de 12 medalii (4 de aur, 2 argint și 6 de bronz), plus alte 4 
medalii la categoria Master. Anul acesta CS Babarunca și-a pro-
pus să continue și tradiția organizării de competiții. Astfel, ediția 
3 – ”Săcele O-Meeting”, va avea loc în 14-16 mai, iar ”Roza Vân-
turilor” va continua cu etape în fiecare lună. 

 Și săritorii de la Asociația Club Sportiv Săcele au con-
tinuat antrenamentele în perioada de toamnă, iar din octombrie 
au început și săriturile la trambulină. După rezultate bune și fo-
arte bune obținute la Memorialul ”Octavian Munteanu” și la Cupa 
”Brașovia”, în februarie au urmat campionatele naționale, un prim 
test pentru cei puțin mai mari care, chiar dacă nu au urcat pe po-
dium, au avut o primă experiență care le va ajuta mult de aici 
înainte.   
 Fotbalul, rugby-ul, orientarea și schiul sărituri continuă 
o tradiție veche a cluburilor săcelene și a copiilor din zonă, 
care după mulți ani extrem de dificili pentru sportul săcelean, 
au început să reconstruiască o bază de pornire pentru sportul de 
performanță. Pentru a ajunge însă acolo este nevoie încă de spri-
jin din partea întregii comunități săcelene. 

A consemnat Mădălin Iacob

SPORTUL SĂCELEAN LA ÎNCEPUT DE AN

D

Fotbaliștii de la Precizia

Tineri rugbyști săceleni

Orientariștii de la CS Babarunca

Săritorii cu schiurile
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.I 2021

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 Barbu Dan Mircea
11 Barbu Liviu
12 Barbu Nicolae
13 Bărbat Claudiu Octavian
14 Bărbat Octavian
15 Bârsan Horia
16 Beciu Ioan
17 Beleuţă Eugen
18 Benga Gheorghe Dănuţ
19 Bilan Florin
20 Biriș Mirel
21 Bîja Ioan
22 Bîrsan Teodor
23 Blaga Sorin
24 Bobeş Gheorghe
25 Bobeş Ioan
26 Bobeş Ovidiu
27 Boca Gabriel
28 Bogeanu Alexandru
29 Bratosin Canu Raluca
30 Bratosin Sanda
31 Brăinaş Mihai
32 Brânzei Maria
33 Bucurenciu Sandu
34 Bucurenciu Ana
35 Buda Daniela
36 Bulat Elena
37 Bulat Florentin
38 Bulgărea Cătălin
39 Burlacu Dan
40 Butu Gabriel
41 Butu Nicoleta
42 Caian Pandrea Aurel
43 Califaru Gavril
44 Cățeanu Nicolae
45 Cerbu Dorel
46 Chiric Ilie
47 Cimisliu Ioan
48 Cimpoaie Gabriel
49 Cioromila Otilia
50 Cirica Alexandru
51 Ciupală Mariana
52 Ciurea Daniel
53 Clinciu Sorin
54 Coliban Nicolae
55 Colţ Radu
56 Coman Enescu Șerban
57 Comşa Eugen
58 Copoț George
59 Cora Nicolae
60 Corfariu Iunian Onoriu

61 Cosma Maria Teodosia
62 Cosmeanu Moroianu 
63 Coșerea Vasile
64 Cozma Corneliu
65 Crăcană Petru
66 Crăciun Florin
67 Crăciun Gentiana
68 Crăciunescu Dana
69 Curte Cristian
70 Curte Remus
71 Dalaban Tudoran Ileana
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 Rodica
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 Homorozean Gheorghe
97 Iacob Mădălin
98 Iancu Eugenia
99 Ionescu Ghe. Nae

100 Iordache Dumitru
101 Ivan Daniel
102 Jerău Gheorghe
103 Jinga Romulus
104 Jinga Victor
105 Leb Mircea
106 Leucuţa Cristina
107 Leşescu Sorina
108 Luca Teodor
109 Lukaci Mihai
110 Lungu Constantin
111 Lungu Mihaela
112 Lupu Florica
113 Lupu Ștefan
114 Manciulea Laurentiu
115 Manea Vasile - SUA
116 Măinescu George - SUA
117 Măţărea Ovidiu
118 Median Ghia Maria
119 Mihaiu Aura
120 Mihalache Ștefan

121 Miklos Levente
122 Mircioiu Lucian
123 Mircioiu Sebastian
124 Miron Stela (SUA)
125 Mitrea Mihai Iustin
126 Mocanu Elena
127 Moldovan Vasile
128 Moldoveanu Ghia Roxana
129 Moraru Adrian
130 Moraru Florin
131 Moraru Ștefan
132 Morogan Alexandru
133 Munteanu Dan
134 Munteanu Gheorghe -Univ.
135 Munteanu Gheorghe
136 Munteanu Livia
137 Munteanu Adriana
138 Muscalu Vasile
139 Nagy Gabor
140 Nechifor Septimiu
141 Necula Dan
142 Necula Stelian
143 Nicolaescu Marinel
144 Nițescu Ciprian
145 Niţescu Irina
146 Obancea Dan Nicolae
147 Oncioiu Maria
148 Oprin Gabriel
149 Panzariu Stefan
150 Pelin Matei Alina
151 Penciu Aurel
152 Perciog Gheorghe
153 Peter Sara
154 Petrea Ştefan
155 Petrică Ioan Alexandru
156 Piscoci Romică
157 Poenaru Lautenţiu
158 Poenaru Roxana
159 Pop Mircea
160 Popa Florin
161 Popa Ștefan
162 Popa Virgil
163 Popescu Gabriela
164 Primăvăruş Elena
165 Purcăroiu Nicolae
166 Pușcaș Emil
167 Radu Gheorghe
168 Răuță Valeriu
169 Rîşnoveanu Marius
170 Rîşnoveanu Ştefan
171 Robu Adrian
172 Sarafie Ion
173 Saraolu Veronica
174 Sârbu Corneliu
175 Sburlan Mircea
176 Sîrbu Adriana
177 Sîrbu Tudoran Constantin
178 Slăbilă Gheorghe
179 Souca Georgeta
180 Spulber Florin

181 Stanciu Vasile
182 Stirliciu Mihaela
183 Stoea Gheorghe
184 Stoian Emilia
185 Stoica Radu
186 Stroe Aurora
187 Stroe Cornelius
188 Şerban Eugen
189 Şerban Ioana
190 Şerban Raul
191 Șerbănuț Ioan
192 Ştefănescu Constantin
193 Ștefănescu Elena
194 Tagarici Laurenţiu
195 Taraş Ioan
196 Taraş Mircea
197 Taraş Lucia
198 Taraş Răzvan
199 Taraş Emil
200 Tăbăraș Emilian
201 Tătaru Emilia
202 Teacă Dorin
203 Teşileanu Costin
204 Teșileanu Ghia Eugenia
205 Ticu Gheorghe
206 Tiru Cristina
207 Tocitu Viorel
208 Tudor Dan
209 Tudoran Dejan Dorel
210 Tudoran Iulian
211 Tudoran Moroianu Vasile
212 Țăruș Nicolae Remus
213 Țeposu Iulia
214 Ursuţ Gabriel
215 Vlad E. Adriana
216 Vlad Adriana
217 Voicescu Nicoleta
218 Voinea Dumitru
219 Voinea Emilian
220 Vrabie Cristina
221 Vrabie Ioan
222 Vrabie Decebal
223 Zaharia (Șeitan) Cristina
224 Zamfir Bogdan
225 Zangor Lucian
226 Zangor Traian
227 Zavarache Constantin
228 Zbarcea Maria
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