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               CĂRTURARII BRAȘOVENI ÎN LUPTA NAȚIONALĂ ( I )

de Prof. Univ. Dr. Ioan Vlad

 ”Pentru ca Unirea Neamului să se poată înfăptui cu trăinicie nebiruită, după luptele bogate în întâmplări 
zguduitoare și după năpraznicul sfârșit al lui Mihai Viteazul, a trebuit să urmeze îndelungatul război al condeelor, al scri-
itorilor cu tiparul, al cărturarilor și al preoților cărturari, al poeților și predicatorilor, care, timp de 300 de ani și mai bine, au frământat 
aluatul cel mai nou: ideea unirii naționale în sufletul poporului român. Prin munca și osârdia lor neistovită, s-a trezit în sufletul acestui 
popor conștiința valorii și a puterii sale ca neam fruntaș între neamuri, căruia, după veacuri de umilire, dezbinare și suferință, destinul 
istoric îi păstra un viitor de dreaptă răsplătire.”
       Ioan Lupaș, ”Istoria Unirii Românilor, p 45

 Virgil Onițiu - „ziditorul de idealuri”

„... Educator devotat cu desăvârșire misiunii sfinte de a lumina sufletele tinere 
și de a făuri din ele caractere bărbătești... 
...director vrednic, față întregului nostru învățământ secundar și superior.
...culturii noastre un răspânditor atât de priceput și înflăcărat, credințelor noas-
tre un propovăduitor atât de luminat, poporului nostru un sfetnic și îndrumător 
atât de înțelept..., o jertfă curată pe altarul culturii și al iubirii de neam”.

Ioan Lupaș, 1915

ncadrarea lui Virgil Onțiu (1864-1915) în cohorta 
luptătorilor brașoveni pentru cauza națională, împlinită 
la Alba Iulia în 1918, este, pe de o parte, firească și 

obligatorie, pentru cel care 21 de ani a condus destinele Gim-
naziului Brașovean Șagunist (1894-1915), în cea mai dificilă 
perioadă, dar, poate, cu cele mai frumoase roade, inclusiv în for-
marea luptătorilor pentru marele ideal. Iar, pe de altă parte, de-
mersul este dificil pentru că dimensiunea națională a 
prestației protagonistului este peste tot, în tot ce face, 
disipată, discretă, mai greu de decantat, ascunsă ce-
lor grăbiți și „imputabilă” de către autoritățile vremii, 
care, funcție de aceasta, îl țineau sau nu în funcție.
 Între marii profesori și directori ai gimnazi-
ului, devenit apoi Liceul „Andrei Șaguna”, a fost un 
nume emblematic, prototipul dascălului adevărat și 
al directorului prin excelență, modelul ideal pentru 
profesorii de „primus interpares” dar și un adevărat 
„spiritus rector” al întregului corp didactic.
 Colegul și succesorul său la conducerea li-
ceului, Iosif Blaga, îi sintetiza admirabil calitățile: 
„În Virgil Onțiu se întruneau în mod armonios multe 
calități sufletești distinse, înnăscute și dezvoltate printr-o muncă 
stăruitoare și sistematică. Avea un caracter ferm, bărbătesc, cum 
rar se găsește întrupat în oamenii vieții reale.Toate calitățile de 
bărbat cinstit, exact, luminat, energic, harnic și pedagog bun îl 
caracterizează pe Virgil Onțiu și în chemarea sa de director”1. 
 Pe lângă managementul obișnuit al directorului de liceu, 
de numele lui Onițiu se leagă câteva realizări însemnate: ideea și 
realizarea internatului (1912), a cărui lipsă o simțea ca pe „o rană 
deschisă a școlilor noastre”, cât și masa studenților, inaugurată 
la 15 martie 1899, de care beneficiau școlarii săraci și buni la 
învățătură (îmbinând educația cu credința creștină în toată acti-
vitatea școlară, Onițiu a impus ca beneficiarii acestei gratuități 
să rostescă la servirea mesei formula: „Iar pe binefăcătorii mesei 
acesteia, vii și morți, pomenește-i Doamne întru Împărăția 
Ta!”); îmbunătățirea învățămâtului, prin planuri de învățământ 
științifice și regulamente școlare judicioase; întărirea bazei ma-
teriale a școlii, prin internat dar și prin realizarea muzeelor de 
arheologie și numismatică, filologie și estetică; introducerea 
băilor obligatorii pentru elevi, cu prețuri minime, iar pentru cei 
săraci gratuit; organizarea terenului de patinaj din curtea liceului, 
a orelor de sport și de dans pentru promovarea culturii fizice în 

școală; strădaniile pentru echivalarea salariilor profesorilor cu 
retibuțiile celor de la școlile de stat; sporirea fondului de pen-
sii pentru văduve și orfani; organizarea de excursii în țară și în 
străinătate, mai ales în Grecia și Italia, pentru contactul necesar 
cu marile culturi europene; finanțarea tipăririi de manuale și a 
misiunilor de studii ale profesorilor în străinătate, din fondul Co-
resi, creat de Onițiu.

 Sub conducerea lui Virgil Onițiu și prin truda 
echipei lui de profesori, Gimnaziul românesc a de-
venit cu adevărat „o podoabă a românismului arde-
lean” în deceniile premergătoare Marii Uniri, după 
aprecierea din 1925 a lui Axente Banciu. Educația 
națională, pregătirea tinerilor pentru lupta finală a 
idealului național și progresul neamului românesc 
erau aspirațiile prioritare ale directorului Onițiu și 
ale colegilor săi, împlinite peste obligațiile programei 
școlare și adesea contrar acesteia. Meritele liceului în 
acest plan le-am relevat în altă parte, acum încercăm 
să deslușim contribuția masivă a lui Onițiu în acest 
sens. 
Cel puțin patru ar fi valențele cărturarului în planul 

românismului pentru care a trudit V. Onițiu: omul de cultură de 
respirație națională; profesorul destoinic semănător „de idei no-
bile și învățături sănătoase”; directorul - „un strălucit far de con-
ducere, o puternică pavăză de apărare” pentru școlile brașovene 
și autorul de cărți didactice, oratorul și scriitorul de beletristică, 
prin acestea toate îndrumând sufletele „spre conștiință și demni-
tate națională”2.
 Înțelegându-și misiunea de luptător și depășind 
prejudecățile regionaliste strâmte, „Onițiu s-a aruncat în valul cel 
mare al sufletului românesc- spunea biograful său Horia Tecules-
cu-, care a dus la ziua cea mare de la 1 Decembrie 1918. Astfel a 
luptat, prin cultură, pentru desrobirea neamului, de care se simțea 
nedespărțit din copilăria’n care văzuse traiul chinuit” al țăranului 
român. El a crezut cu tărie în propășirea neamului, credință care 
„a răsărit din optimismul lui viguros, rezultat din Biblie, din fol-
clor și din Cronicari”3.

Î

1 Anuarul Liceului român „Andrei Șaguna” din Brașov, anul jubiliar 1924- 1925, al 75- 
lea an școlar, Brașov, 1925, p. 22.
2 Ioan Lupaș, „Din istoria Transilvaniei”, Editura Eminescu, București, 1988, p. 270- 
272.
3 Horia Teculescu, „V. Onțiu- un educator, dechizător de suflete și ziditor de idealuri. 
Viața și opera”, 1937, Editura Casei Școalelor, București, p. 223.

Virgil Onițiu
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 Cultivarea dragostei tinerilor pentru neam pornea dintr-
un adrevărat cult al profesorului pentru trecutul poporului român 
și pentru eroii săi, fără de care nu poate exista un autentic patrio-
tism. „Trebuie să găsim ceasuri de liniște, în care să stăm de vorbă 
cu sfinții și martirii noștri de prin vremuri, să le cunoaștem faptele 
lor, fără de care nu s-ar fi ales din noi ceea ce suntem azi. Un cult 
pentru trecutul nostru se impune”4. Iar acest cult trebuie să releve și 
să cultive individualitatea noastră națională, ca rezultat al „veacu-
rilor de dureri și de lupte, râuri de sânge și cantități uriașe de ener-
gie națională s-au cheltuit în vreme de aproape 2000 de ani, pentru 
ca să avem individualitatea noastră națională...Fapte de vitejie, 
de jertfă, de devotament și de altruism au trebuit 
să se săvârșească de bărbați mari în vitejie, mari 
în dragostea de neam, fapte mari și nenumărate, 
pentru ca să ni se dea și să ni se păstreze această 
individualitate”. Fără cunoașterea trecutului, 
prin indiferență față de acesta, considera Onițiu, 
„cultivarea individualității noastre naționale, 
cultura noastră națională” intră cu siguranță „pe 
căi greșite”5.
 La lupta națională a contemporanilor 
săi, Onițiu înțelege să-i asocieze și pe eroii trecu-
tului, apți „să ne dea puteri nouă în lupta cumplită 
ce trebuie să purtăm pentru ființa noastră”. Ori, 
pentru cei care nu cunosc trecutul, mormintele 
noastre sfinte rămân „pe veci închise și mute”. 
Acești luptători „vor fi șovăitori în luptă”, nu au 
în spate „puterea formidabilă a vitejilor morți de 
prin veacuri, cari se luptă și azi și totdeauna alăturea de ceiace- i 
iubesc și nu- i dau uitării”6.
 Cultul pentru trecut al lui Onițiu nu vizează doar slăvirea 
gloriei și suferințelor înaintașilor, ci mai ales „terenul solid pe 
care- l pune sub picioarele celor de azi în momentele de încordare 
a energiilor”, în vederea asigurării viitorului. Căci „cunoașterea 
trecutului dublează energiile prezentului”, după cum ignorarea 
lui le slăbește. Prezentul este ca o mare mișcătoare. „Uscatul 
solid sub picioare nu ni-l dă decât trecutul, îndreptar singur al 
rătăcirilor singuraticilor”. Cărările bătătorite duc sigur la țărmul 
înflorit și în plus, „pe ele nu umbli niciodata singur. Atâți tovarăsi 
căzuți pe ele se ridică ca prin farmec, ca să te poarte de mână, să-ți 
potențeze puterile”7.
 Și pentru că programa școlară nu permitea studiul isto-
riei naționale românești (ci impunea pe cea maghiară) V. Onițiu 
înțelegea să suplinească această lipsă prin istoria literaturii. Ma-
nualul său de „Istoria literaturii române” cuprindea în bună măsură 
trecutul nostru politic și cultural, iar istoria literaturii respectă 
principiul cronologic, prezintă nu  doar evoluția literară, ci și cau-
zele sociale și politice ale schimbărilor, un întreg tablou istoric 
clar, din care să se poată înțelege fenomenele și etapele literare. 
Periodizarea istoriei generale este folosită și pentru etapizarea is-
toriei literaturii. Întreaga dezvoltare a literaturii, consideră Onțiu, 
este sub impactul împrejurărilor istorice, sociale, economice și 
politice. Ideile dominante ale veacului străbat și în literatură. Cum 
veacul al XIX- lea stă sub semnul naționalismului și literatura este 
influențată de principiul național, cel care impune ideea națională 
în viața popoarelor, în artă, în literatură și cultură. În evoluția sa 
ascendentă, literatura noastră din secolul al XIX- lea parcurge 
două etape: „era naționalismului unilateral”, până la apariția 
„Convorbirilor literare” (1867) și „era naționalismului adevărat”, 
după apariția acestei direcții noi, în frunte cu Titu Maiorescu. 
Această a doua etapă orientează literatura pe calea cea dreaptă, 
pe baza principiilor maioresciene: apropierea de limba poporu-
lui, cunoașterea complexului de însușiri și aplecări comune unei 
națiuni, a caracterului național și aprecierea că poporul nostru 
este „osia vieții noastre naționale”.

 Acest din urmă principiu îl face pe Onțiu să afirme că 
poporul este însuși „păstrătorul tainic al rasei”, al neamului româ-
nesc, numai el a rămas „din toate sguduirile vremurilor”, pe când 
pe ceilalți (și aici Onițiu se referă, credem noi, și la clasa politică- 
nobilimea română ardeleană) „uraganul vremurilor i-a suflat ca 
pe niște fulgi de păpădie și i-a îngropat în marea uitării”8. De aici 
rezultă importanța studiilor de folclor, prin acesta poporul fiind 
depozitarul sacru a tot ce are o națiune”, arhiva vie a istoriei sale 
literare. Onițiu face chiar constatarea că în trecut creația etică a 
poporului a fost mai bogată, ceea ce justifică interesul său pentru 
„straturile istorice” ale creației populare.

  O altă direcție de acțiune pentru 
educația națională, consideră Onițiu, este studiul 
limbii române, prin care se păstrează dragostea 
de limbă și, prin ea, de neam. „Limba dacă o 
schimbi cu alta, sau o pierde un popor, se șterge 
el însuși dintre popoare sau se schimbă cu 
desăvârșire”9.
  În viziunea sa largă privind educația, 
Onițiu formula retoric niște direcții și niște stan-
darde educaționale de amplă cuprindere: „...să 
înălțăm privirea senină a tinerimii la splendoarea 
poetică a poporului elin, la virtutea clasică a 
cetățeanului român, să-i prestăm gândul avân-
tat la măreția trecutului și la speranțele viitoru-
lui,...să le întărim inima prin puterea credinței în 
Dumnezeu,..., să-i dăm tinerimii merindea ide-
alismului” astfel ca, în goana după înavuțire a 

vieții moderne, să nu devină, „o stârpătură egoistă, ci un muncitor 
inteligent și nobil”10, stăpân și nu rob al banului.
 În discursul la jubileul de 50 de ani al liceului, acest 
„templu de lumină”, adresându-se colegilor săi îi îndeamnă: 
„Luptători ai luminii, dați-vă mâna și, umăr la umăr muncind, 
izgoniți duhul neștiinței și al întunericului!” Preamărind truda 
înaintașilor și mintea lor frățească pentru întemeierea liceului, le 
descifrează mesajul imperativ: ”Cultivați idealurile, luptați pen-
tru ideile nobile; cel ce urmărește fără preget și fără șovăire un 
ideal, trebuie să învingă. Și, pentru ca lupta voastră pe pământ să 
nu fie zadarnică, credeți, credeți, în Dumnezeu! Acest așezământ 
al școlii românești s-a născut din entuziasmul idealist al unei 
generații cu suflet mare pentru interesele mari ale obștei”, iar be-
neficiarii, elevii, spune Onițiu, se disting „prin sârguință de fier, 
inimă caldă, cuget curat și prin inteligența firească a românului”. 
La cei 50 de ani ai liceului, există o tradiție, o zestre de glorie, 
care se manifestă prin „însuflețirea pentru ideal”, în solidaritatea 
școlii cu poporul și biserica, în zelul desăvârșit „de muncă pentru 
lumină”, în „abnegațiune, jertfă și fermă crediță în Dumnezeu”. 
La un astfel de trecut, prezentul nu poate fi decât „începutul unui 
mândru viitor”11. 
 În formularea misiunii școlii, Onițiu are o abordare 
largă și profundă, contrară utilitarismului modern. O școală de 
cultură generală are menirea de a crește tânăra generație și de a 
o înzestra cu capacitatea de a „continua lupta culturală a veacu-
rilor (problema istorică)” iar pe de altă parte de-a o pregăti pen-
tru „lupta vieții moderne (problema actuală)”. Problema istorică 
impune scolii „să sădească idealismul” în conștiința tinerilor, pe 
când problema actuală impune ca școala să-i deprindă pe elevi cu

Lucrare a lui V. Onițiu,
la Editura Ciurcu Bv, 1895

4 Apud Simion Toma, „Monografia Colegiului Național „Andrei Șaguna”, Editura Con-
cordia, Brașov, 2000, p. 283.
Ax. Banciu, „Virgil Onțiu. Discurs comemorativ”, în „Anuarul liceului...”, 1429, p. 42.
5 H. Teculescu, op. cit., p. 107; Ax. Banciu, op. cit., p. 41.
6 Ibidem, p. 115.
7 Ax. Banciu, op. cit., p. 40.
8 Apud H. Teculescu, op. cit., p. 110.
9  Ibidem, p. 108.
10 Ibidem, p. 87.
11 Ibidem, p. 90.
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„iubirea muncii serioase”, munca fiind considerată drept primul 
izvor al avuției individuale și materiale. Prin urmare „avânt idea-
list și dragoste de muncă” trebuie să dobândească, „în goana vieții 
moderne”, elevii din școlile noastre. Cele două componente ale 
caracterului fomativ al școlii sunt formulate și argumentate cu ri-
goare de către directorul Onițiu iar istoria realizărilor promoțiilor 
de șaguniști o dovedește că ele au devenit realitate, au fost asimi-
late de fiecare generație și puse la temelia progresului societății 
românești.
 „Spiritul utilitarist modern”, devenit o modă și o practică 
în abordarea pedagogică a vremii, este respins și criticat de 
către Onițiu. Acel spirit vede în școală doar un mijloc „pentru 
a ajunge la blidul cu linte al vieții”, munca elevilor devine doar 
„o vânătoare după un certificat”, a cărui valoare nu încorporează 
„gradul de cunoștințe și de noblețe etică a tânărului,...gradul de 
capabilitate” de a participa la „munca obștească a lumii culte”, ci 
o hârtie de valoare, din care „să poți tăia o viață întreagă, ca dintr-
un mare cașcaval.” Influența acestui spirit utilitarist asupra școlii 
este „dezastruoasă”, părinții nu mai sunt interesați de școala unde 
„tinerii se îndeletnicesc cu munca serioasă”, care nu face com-
promisuri, în schimb face o selecție severă între cei capabili de 
a fi „continuatorii luptei culturale a omenirii” și cei „nechemați” 
pentru o astfel de misie. În această școală scopul suprem este „în-
nobilarea inimii, imbogățirea minții, înarmarea pentru lupta vieții 
cu forțe intelectuale și morale”12.
 Onițiu înțelege să-și ridice glasul cu toată energia îm-
potriva acestor „excrescențe periculoase ale spiritului modern”. 
Acest spirit materialist „duce la absurd”, el nu poate fi absoluti-
zat, „nu poate fi soarele conducător al vieții culturale a omenirii”, 
după cum nici „idealismul absolut”, care este desprins de reali-
tate, nu poate fi „farul vieții popoarelor”. Soluția este „calea de 
mijloc”. În consecință, în acest timp al materialismului, spune 
Onțiu, misiunea școlilor noastre este „să țină cu mâna tare steagul 
candid al idealismului, fără de care nu este avânt, nu este fericire 
adevărată pe pământ”13.
 În ciuda aparențelor, Onițiu este un om al realității, 
înțelege nu doar „înțeleapta îndrumare a școlii”, ci și necesitățile 
ei materiale. Inclusiv starea materială a profesorului, grijile lui 
existențiale îl preocupă. El afirmă că cu cât aceste griji vor fi 
mai puține și mai ușoare, cu atât „sufletul lui va primi liniștea 
și seninul” indispensabile unei munci rodnice a profesorului în 
școală. „Un suflet îngândurat, comprimat de povara greutăților de 
existență, o fire noroasă și descurajată nu contribuie la educația 
tinerimii”. Din contră, sufletul profesorului trebuie să  fie „un 
far aprins de lumină vie și clară”, iar inima lui „plină de o clară 
văpaie”, care să-i ridice și să-i înalțe pe elevi. Cu gândul la 
viitorul școlii, Onițiu crede că asigurarea unui standard material 
al profesorului, va spori atractivitatea pentru această profesie, și 
astfel școala va putea face selecția „celor mai distinși” candidați 
la profesorat.
 Revederea promoțiilor la aniversări rotunde stârnește 
vocația oratorică a lui Onițiu, iar discursurile lui ne relevă plenar 
pe autor în toată dimensiunea lui umană, spirituală, profesională 
și managerială. La întâlnirea de zece ani a promoției 1893, pune 
problema recunoștinței celor care și-au adus aminte de „poezia 
senină a anilor de școală”, iar revenirea lor este „un moment 
înălțător de nobilă recunoștință”, de voință „de a răsplăti cu bine 
binele” de care s-au împărtășit. Din acest sentiment de stimă și 
iubire devotată derivă o serie de virtuți: iubirea de părinți, de edu-
catori, iubirea de neam și în urma recunoștinței rămâne în suflet 
„o mângâiere dulce, o mulțămire senină”- spune Onițiu.
 La revederea din 1910 a promoțiilor 1895 (Sextil 
Pușcariu, I. Scurtu) și 1900 (Oct. Goga, Ioan Lupaș, Ilie Minea, 
Tit. L. Blaga), V. Onițiu rostește unul dintre cele mai frumoase 
discursuri, de neuitat pentru cei care l-au audiat sau pentru urmașii 

care l-au găsit tipărit în anuarul din 1914 al liceului. „Niciodată 
n-am înțeles mai bine- spune un martor- rostul de primenire al 
societății, prin generațiile tinere, și necesitatea tainicei legături 
între ele”14.
 Mai întâi oratorul salută prezența „unor iubiți oaspeți, 
veniți din cele patru unghiuri ale neamului”, „iubiții noștri fii 
sufletești de pe vremuri,...copiii acestei Alma Mater”, reveniți la 
sânul drag al mamei lor pentru a prinde „puteri noi pentru lupta 
zbuciumată a vieții” dar și pentru a revărsa „puteri noi în inima 
iubitei lor mame”. Acești „drumași munciți pe căile grele ale 
vieții”, unde-și puteau găsi un scurt popas de repaos, de reîntine-
rire și reînvigorare, „mai desfătat și mai drag decât la sânul mamei 
lor?” Precum Anteu, din mitologie, în lupta cu nebiruitul Hercule, 
prindea puteri de câte ori atingea pământul, mama lui, tot așa și 
„voi ați venit să vă adăpați la izorul nesecat al puterii vii”, ce 
izvorește din sânul acestei Alma Mater pentru fiii ei iubitori.
 Dar dacă tinerii oaspeți lupte grele au luptat și s-au în-
tors să prindă noi puteri pentru luptele vieții, „lupatu-s-a, dragii 
mei, de când duși ați fost voi, și școala noastră: o luptă grea și is-
tovitoare!” și precum vouă vă trebuie puteri noi, tot așa și școala-
mamă are nevoie de noi puteri pentru „greaua ei chemare”, puteri 
pe care le strâge „din dragostea și recunoștința voastră, din ini-
mile voastre, pe care le-ati adus azi prinos ei”.
 Gândul la despățirile necunoscute, de unde vin oaspeții, 
îl transportă pe orator în lumea minunată a basmelor, „această 
poezie plină de vrajă, acest vis încremenit al sufletului poporului 
românesc, în care înțelesuri adânci se învelesc în haina poveștii, 
cea țesută din fire de raze, cu alesături de pietre nestemate, scăpate 
din luminile bolților cerești”. Bătrânul împărat își trimite fiii pe 
celălalt tărâm, în lumea tainelor și minunilor neștiute, în viață, ca 
să-i aducă un ulcior de apă vie din izvorul tinereții fără bătrânețe. 
Multe rânduri de voinici nu s-au mai întors, tărâmul celălalt i-a 
mistuit, pentru că în goana lor au uitat de sfaturile înțelepte ale 
bătrânului împărat și au căzut în cursa ispitelor: au rătăcit de la 
drumul cel bun și s-au prăbușit în prăpăstii, alții și-au pierdut 
credința, fermecați de grămezile de aur și argint.
 După ani mulți puțini aleși s-au întors. E sărbătoare mare. 
Alaiul sosește, un voinic descalecă și întinde bătrânului împărat 
un ulcior cu apă vie din izvorul tinereții fără batrânețe. (În acest 
moment de culme al discursului, spune același martor ocular, „i-
am văzut privirea (oratorului) țintită asupra Cântărețului pătimirii 
noastre, în care a văzut, fără îndoială, pe voinicul din poveste”, 
întors la bătrânul împărat cu ulciorul de apă vie). Și minunea se 
produce, împăratul întinerește iar stolurile de dușmani, care pân-
deau împărăția, se risipesc în vânt.
 Bătrânul din poveste este „institutul” de învățământ, 
care stăpânește doar de 60 de ani, pe vremuri din ce în ce mai 
grele. El trimite an de an „stoluri de voinici pe caii de jăratic ai 
învățăturii, ai iubirii de neam și de lege...îi trimite în hăul nesfârșit 
al vieții, tărâmul celălalt”. Și mulți, prea mulți, duși sunt pentru 
totdeauna! Bătrânul piede mulți fii și cu fiecare se sapă câte o 
brazdă de durere și de vârstă pe fața lui.
 Dar acum bătrânul întinerește, îl întineresc voinicii care 
nu s-au pierdut pe cărările încâlcite și ispititoare ale vieții, ci au 
luptat și s-au întors biruitori și oțeliți, aducând ulciorul plin de 
apă vie a tinereții. „Binecuvântați să fiți drumași tari în credință și 
nobili prin iubire, binecuvântați să fiți pentru tinerețea și puterea 
ce mi-o aduceți. Binecuvântați să fiți, pentru că, biruind vremelni-
cia omenească, ne-ați întărit credința în vecinicia acestui institut 
românesc de cultură! Fiți pilde vii celorlalte stoluri de voinici ai 
culturii românești, pe cari îi trimitem an de an în largul lumii, ca, 
văzându-vă pe voi, să nu piardă credința și nădejdea și să lumineze

12 Ibidem, p. 94.
13 Idem.
14 H. Teculescu, op. cit., p. 101.



6

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

Portrete săcelene

PREOTEASA LUCREȚIA MUREȘAN.
O SĂCELEANCĂ CU UN DESTIN ÎMPLINIT PE ALTE MELEAGURI

 Am primit la redacție un volum deosebit de interesant editat și trimis de părintele Dorin Sas din Turda, un volum-document 
despre personalitatea de excepție a unei săcelence adevărate: preoteasa Lucreția Mureșan. Originară din Cernatu, preoteasa Lucreția 
Mureșan a devenit o personalitate importantă a comunității turdene, aducându-și contribuția la dezvoltarea vieții culturale și spirituale 
a orașului de pe Arieș. Înzestrată cu calitățile deosebite moștenite de la strămoșii săi mocani, dna preoteasă s-a remarcat prin activitatea 
în  fruntea Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, filiala Turda, importantă asociaţie cu o largă implicare socială, culturală, 
edilitară şi mai ales religioasă, punându-și amprenta pe întreaga sa activitate. Reproducem în continuare o parte din documentul primit, 
cu speranța că vom aduce și noi, astăzi, un omagiu puternicei și complexei personalități a celei care a fost o vrednică săceleancă: preo-
teasa Lucreția Mureșan. (Redacția)

iaţa Lucreţiei Mureşan până la Marea Unire (1875-
1918)
 

 Viitoarea preoteasă provine dintr-o ilustră familiei 
clericală (era nepoata mitropolitului Ioan Meţianu) şi s-a născut 
în anul 1875, în Cernatul Braşovului, părinţii săi fiind preotul 
Gheorghe Urdea şi preoteasa Eufrosina. Tânăra Lucreţia a fost 
crescută într-un autentic spirit creştin, care i-a dezvoltat dragostea 
pentru biserică şi şcoală. Nu avem detalii sigure şi precise despre 
educaţia ei.
  Evenimentul major al vieţii Lucreţiei Mureşan a fost 
căsătoria cu cel care avea să ajungă protopop al Turzii, Iovian 
Mureşan, eveniment petrecut în anul 18931. Contextul istoric în 
care cei doi şi-au unit destinele a fost unul destul de agitat, dacă 
luăm în considerare mişcarea memorandistă susţinută şi de tânărul 
teolog Iovian Mureşan. Acesta din urmă a ales cariera preoţească 
şi iniţial a fost preot paroh în satul Trăznea (azi în jud. Sălaj), 
unde a funcţionat între anii 1893-1901. Deplin conştientă de misi-
unea pe care o avea de îndeplinit ca soţie şi preoteasă, Lucreţia 
Mureşan şi-a urmat şi susţinut soţul în cei peste patruzeci şi cinci 
de ani de mariaj. 
 Deşi nu au avut copii, Iovian şi Lucreţia Mureşan au 
lăsat în urma lor o serie de realizări remarcabile prin toate locurile 
pe unde au trecut. Se poate afirma fără greşeală că soţii Mureşan 
sunt un model familial. 

 Datele de care dispunem despre activitatea preotesei 
în perioada sălăjeană nu sunt foarte numeroase şi nici literatura 
istorică de specialitate nu aduce o lumină clară despre această 
parte din viaţa sa. Cert este că ea a avut o mare contribuţie la 
realizările soţului ei (edificarea casei parohiale, a şcolii, reparaţia 
bisericii, înfiinţarea unui cor ţărănesc), fie şi numai prin susţinerea 
pe care i-a acordat-o necondiţionat acestuia în opera misionar-
edilitară. 
 Viaţa Lucreţiei Mureşan a luat un nou curs o dată cu 
numirea lui Iovian Mureşan protopop al Turzii (1901). El a fost 
cel care a mutat sediul protopopiatului ortodox al Turzii de la 
Viişoara (sat în apropierea oraşului Câmpia Turzii) în Turda, 
important centru regional al Transilvaniei, reşedinţa comitatului 
Turda-Arieş. În acest mod tânăra preoteasă făcea pasul din lumea 
rurală în cea urbană a Transilvaniei epocii, fapt care îi va deschide 
ample perspective şi oportunităţi de afirmare, de care Lucreţia 
Mureşan a ştiut să profite la maxim. 
 În scurt timp Lucreţia Mureşan s-a impus în rân-
dul societăţii româneşti din Turda devenind o personalitate 
exponenţială a acesteia. Încă înainte de izbucnirea Primului

V

cărările vieții unui neam vechiu, pacinic, cinstit și cuminte, care 
i-a crescut cu mult amar și cu multă sărăcie, tocmai ca să aibă de 
la ei: lumină din lumină”15. 
 În același registru al îndemnurilor pentru elevi, dar 
vizând neamul întreg, doi ani mai tâziu, la încheierea anului școlar 
1912/1913, Onițiu definește „valoarea noastră”, a celor cu carte, 
și o socotește „după bogăția de lumină ce știm s-o răspândim” la 
cei din jur, din învățăturile agonisite și nu după măsura în care 
suntem „dobă de carte”. El știe că „e atât de întunerec în poporul 
nostru”, încât și lumina slabă a unui „licuriciu intelectual” poate 
să ajute la risipirea lui. De aceea, fiecare tânăr în satul lui, va 
putea „să lumineze senin și frumos”, deschizându-și sufletul și 
antrenându-se devreme cu datoria impusă fiecărui român cu carte  
de-a contribui, din toate puterile sale, la „luminarea și înălțarea 
neamului său”.
 Părinteștile-i îndemnuri pentru elevii săi, date cu căldură, 
susținute de exemplul său au contat enorm pentru formația și 
crezurile discipolilor săi. Adresându-se elevilor la început de an 
școlar, îndemnul la muncă este prioritar: „Lepădați de pe voi hai-
na urâtă a lenei și a trândăviei! Intrați aici cu gândul la Dumnezeu 
și cu hotărârea de-a munci cu voie și din răsputeri, pentru ca să vă 
agonisiți lumina minții și curățenia inimii. Îndemnați-vă unii pe 
alții la stăruință și la muncă! Săriți-vă în ajutor frățește! Cei mari 
să povățuiască pe cei mici! Cei tari pe cei slabi! Cei deprinși cu 

munca de carte, pe cei încă nedeprinși! Faceți ca acest edificiu 
cu tot cuprinsul lui să se asemene cu o coșniță de albine...”. Prin 
muncă elevii își pot mulțumi și părinții pentru jertfa lor, pentru 
marea lor dragoste. Ei nu așteaptă „decât știri bune, că munciți cu 
tot sufletul, că sunteți cu ascultare față de profesorii voștri și cu 
frica lui Dumnezeu în inimi!”16.
 Contribuția lui Virgil Onțiu la lupta națională este o re-
alitate puternică, recunoscută în epocă și-n istoriografie. În necro-
logul „României june” din Viena se insistă pe această contribuție 
a „marelui dascăl și apostol al zilelor de mai bine...cel mai 
de seamă, cel mai cinstit și devotat luptător al cauzei noastre 
românești în mult încercatul Ardeal...”. Iar Sextil Pușcariu crede 
că această contribuție s-a exercitat mai întâi prin conducerea li-
ceului, pe care acest „bărbat providențial...a știut (să-l) conducă 
prin cele mai grele furtuni...A sta în fruntea unei școli asupra 
căreia pândesc sute de ochi răuvoitori, a o apăra în situații nespus 
de grele, a depune zilnic acea activitate neștiută de lumea mare 
și a sta neclintit de partea „dreptății”, chiar împotriva superiorilor 
prea mult dispuși a da ascultare unor trădători, merită în cel mai 
înalt grad recunoștința neamului întreg”17.

15 Ibidem, p. 101- 103 și 353- 357.
16 Ibidem, p. 396- 397.
17 Sextil Pușcariu, „Brașovul de altădată”, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1977, p. 293.

1 Răzvan Mihai Neagu, Consideraţii privind viaţa şi activitatea protopopului ortodox 
al Turzii Iovian Mureşan, ctitorul catedralei, în vol. Răzvan Mihai Neagu, Grigore 
Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Turda 80 
de ani de la sfinţire 1935-2015, Editura Şcoala Ardeleană & Editura Mega, Cluj-Nap-
oca, 2015, p. 10; Dorin Cătălin Sas, Mărturisiri de taină, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 
2015, p. 97. 
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Război Mondial, ea a devenit preşedinta Reuniunii Femeilor 
Române din Turda, calitate în care a avut o prodigioasă acti-
vitate filantropică pusă în slujba societăţii şi comunităţii. Din 
informaţiile noastre rezultă că Lucreţia Mureşan le conducea pe 
femeile române din Turda, în calitate de preşedinte, cel puţin din 
anul 1913, când este atestată în presa vremii participând la Braşov 
între 16-18 iunie 1913 la Congresul femeilor române. La această 
manifestare ea a luat parte alături de soţul său, protopopul Iovian 
Mureşan, de Augusta Moldovan şi de avocaţii George Pătăceanu şi 
Valer Moldovan. Lucreţia Mureşan nu a fost o simplă participantă 
la această reuniune, ea a fost aleasă ca membru în comisia pentru 
statute al Reuniunii femeilor2.
 Preoteasa Lucreţia Mureşan a fost una dintre reprezen-
tantele de seamă ale mişcării feministe de la Turda. Asociaţia pe 
care a condus-o a fost înfiinţată în 1873 de către Emilia Raţiu, 
soţia marelui om politic turdean dr. Ioan Raţiu şi cuprindea în 
cadrele sale pe cele mai importante doamne ale elitei româneşti3.
 Cea mai importantă acţiune în care s-a implicat Lucreţia 
Mureşan în perioada antebelică a fost ajutorarea şi îngrijirea 
răniţilor aduşi la Turda de pe fronturile Primului Război Mondial. 
În oraşul de pe Arieş au fost organizate patru spitale destinate 
acestui scop. Energica preoteasă a colaborat în această acţiune 
cu soţul său, cu protopopul greco-catolic, Iosif Costin şi cu paro-
hul bisericii greco-catolice din Turda-Veche, Nicolae Portos 
Raţiu. Cu ocazia marilor sărbători creştine Reuniunea femeilor a 
întreprins o serie de acţiuni filantropice menite a alina suferinţa 
soldaţilor răniţi, indiferent de confesiune şi naţionalitate, aflaţi în 
spitalele turdene, toţi suferinzii beneficiind de acelaşi tratament. 
Această atitudine nu este o noutate absolută, înscriindu-se în 
tradiţia toleranţei de la Turda. 
 Acţiunile pentru suferinzii din spitalele turdene au 
debutat chiar în primul an al Marelui Război (1914). Cu ocazia 
Crăciunului la cele patru spitale turdene a avut loc o acţiune de 
împărţire de cadouri pentru cei răniţi organizată de Reuniunea fe-
meilor din Turda condusă de Lucreţia Mureşan împreună cu preoţii 
Iovian Mureşan, Iosif Costin şi Nicolae Portos Raţiu. Acţiunea 
preotesei Lucreţia Mureşan a fost sprijinită de personalităţile de 
seamă ale oraşului, atât români, cât şi maghiari, în frunte cu comi-
tele suprem al comitatului Turda-Arieş, Betegh Miklós. Pentru 
reuşita acţiunilor, Reuniunea femeilor române a colectat suma de 
800 de coroane, iar fiecare soldat rănit a primit un cozonac mare, 
un alt cozonac mai mic împletit, două bucăţi de cârnat sau friptură 
de găină, patru-cinci bucăţi de prăjitură, o carte de rugăciuni, 12-
15 ţigări, un pachet de tutun, foiţe, chibrituri, cărţi poştale, un 
creion, o batistă, patru-cinci mere şi patru-cinci nuci4. 
 La nivelul intelectualităţii române din Turda, în urma 
unei campanii de strângere de fonduri pentru răniţii de război s-a 
colectat suma de 281 de coroane şi 70 de fileri. Printre cei care au 
donat îi regăsim pe: Iovian şi Lucreţia Mureşan (zece coroane), 
avocaţii Valer Moldovan (cinci coroane), Augustin Raţiu (cinci 
coroane), George Pătăceanu (cinci coroane) şi Mihai Moldovan 
(cinci coroane), inginerul Corneliu Mesaroşiu (zece coroane), 
avocatul Iuliu Popescu (trei coroane), protopopul greco-catolic 
Iosif Costin (două coroane), directorul Băncii Arieşana, Iuliu 
Vlăduţiu (patru coroane), preotul greco-catolic, Nicolae Portos 
Raţiu (cinci coroane), farmacistul Ioan Murgău (zece coroane). 
Banca Arieşana a donat zece coroane. De la ţăranii români din 
Turda s-au strâns 85 de coroane şi 75 de fileri. De asemenea, s-au 
mai făcut numeroase daruri în natură. Preoteasa Lucreţia Mure-
san a donat o litră de mere şi a făcut mai multe prăjituri. De la 
membrele Reuniunii femeilor, dar nu numai, s-au adunat pentru 
nevoile soldaţilor răniţi fructe, lapte, ceai, ouă,unt, cârnaţi, găini, 
dar şi cărţi poştale, cărţi de rugăciuni şi ţigări. Donaţiile au venit 
de pe întregul teritoriu al comitatului Turda-Arieş, din localităţi 
precum: Ceanu Mic, Iara, Sălciua,Viişoara, Lupşa, Poiana, Grin-

deni sau Câmpeni5.
 Acţiunile în sprijinul răniţilor de la spitalele din Turda 
organizate de preoteasa Lucreţia Mureşan au continuat şi cu 
ocazia Sărbătorii Învierii Domnului din anul 1915. Din relatarea 
ziarului Telegraful Român, aflăm că în Turda se aflau la acel mo-
ment aproximativ 500 de răniţi repartizaţi în cele patru spitale. În 
Sâmbăta Mare, alături de preoţii Iovian Mureşan, Iosif Costin şi 
Nicolae Portos Raţiu, Reuniunea femeilor a distribuit soldaţilor 
răniţi 1152 de ouă înroşite,  471 de batiste, 5000 de ţigări, iar la 
cele trei biserici româneşti existente atunci în Turda (Biserica În-
tre Români-ortodoxă, Biserica Răţeştilor şi Biserica Şovagăilor-
ambele greco-catolice) s-au mai distribuit încă 159 de ouă roşii 
şi 36 de cozonaci. Din banii adunaţi din satele din jurul Turzii s-a 
cumpărat unt şi zahăr pentru nevoile răniţilor6. 
 La sfârşitul anului 1915, Reuniunea femeilor române din 
Turda a organizat mai multe acţiuni pentru ajutorarea răniţilor din 
cele patru spitale turdene. Una dintre acţiuni viza răscumpărarea 
felicitărilor de Anul Nou extinsă la nivelul întregului comi-
tat. La Turda colecta a fost făcută de Eugenia Raţiu şi Olimpia 
Moldovan. Printre cei care au contribuit s-au numărat: preoteasa 
Lucreţia şi protopopul Iovian Mureşan cu cinci coroane fiecare, 
protopopul greco-catolic Iosif Costin cu patru coroane, parohul 
greco-catolic de Turda Veche Nicolae Portos Raţiu cu patru co-
roane, Banca Arieşana cu 20 coroane. În total, din oraşul Turda 
s-au colectat 216 coroane şi 90 de fileri7. 
 Campania a cuprins şi alte localităţi din comitat: Câm-
peni de unde s-au strâns 120 de coroane, Soporu de Câmpie (45 
coroane şi 96 fileri), Ceanu Mic (120 de coroane), Miheşu de 
Câmpie (38 coroane şi 70 fileri), Lupşa (77 coroane şi 70 fileri), 
Decea (17 coroane şi 10 fileri), Măhăceni (22 coroane şi 18 fileri), 
Poiana de Arieş (50 de coroane), Mihai Viteazu (51 de coroane şi 
90 fileri), Viişoara (80 de coroane şi 80 fileri), Oprişani (6 coroane 
şi 6 fileri), iar locuitorii din alte sate au donat produse (cozonaci şi 
fructe).
 Cu aceste sume colectate şi cu altele, Reuniunea femei-
lor române din Turda a organizat şi în 1915 serbările Crăciunului 
pentru răniţii din spitalele turdene. Începutul acestor manifestări 
a fost la Spitalul Central, unde au participat, printre alţii, Lucreţia 
Mureşan, comitele suprem de Turda-Arieş, Betegh Miklós cu 
soţia şi directorul spitalului dr. Borbély Samu. Protopopul Iovian 
Mureşan a oficiat un serviciu divin şi a rostit o predică cu titlul 
Nădejdea creştinească, ca o ancoră a sufletului. Fiecare soldat a 
primit cadouri similare cu cele din anul trecut. Interesante sunt 
vorbele directorului spitalului, dr. Borbély Samu consemnate de 
ziarul Telegraful Român: Iarăşi ne-a întrecut pe noi maghiarii, 
Reuniunea femeilor române. Manifestările au continuat şi la Spi-
talul nr. 3 din Turda Nouă, unde au fost aduşi soldaţii de la cele-
lalte două spitale, în prezenţa contesei Bethlen, iar serviciul divin 
a fost asigurat de preotul Nicolae Portos Raţiu. Acesta a rostit un 
impresionant discurs, care a stors lacrimile publicului, conform 
relatării din presa vremii. A urmat un scurt concert de colinde, iar 
preotul reformat Egerházi a mulţumit Reuniunii femeilor române 
pentru cadourile oferite soldaţilor răniţi8. 
 În preajma Marii Uniri, la Turda a fost ucis preotul 
ortodox Ioan Opriş (8 noiembrie 1918), care a căzut victimă a 
intoleranţei etnice, devenind astfel unul dintre martirii neamului 
românesc. Reuniunea femeilor condusă de Lucreţia Mureşan nu

2 Românul, anul III, Arad, 5/18 iunie 1913, nr. 121, p. 1-3.
3 Valentin Vişinescu, Horaţiu Groza, 120 de ani de la Procesul Memorandului. Familia 
Raţiu înainte şi după Memorandum, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, 
p. 89.
4 Telegraful Român, anul LXII, Sibiu, 30 decembrie 1914 (12 ianuarie 1915), nr. 136, 
p. 554-555.
5 Telegraful Român, anul LXIII, Sibiu, 10/23 ianuarie 1915, nr. 3, p. 10-11.
6 Telegraful Român, anul LXIII, Sibiu, 16/29 aprilie 1915, nr. 41, p. 165. 
7 Telegraful Român, anul LXIV, Sibiu, 9/22 ianuarie 1916, nr. 2,p.7.
8 Telegraful Român, anul LXIV, Sibiu, 18 februarie (2 martie) 1916, nr. 18, p. 71. 
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a rămas insensibilă în faţa acestei drame, mai ales că clericul a 
lăsat în urmă şapte copii orfani şi o văduvă, donând suma de 150 
de coroane în cadrul unei campanii pentru ajutoarea familiei celui 
ucis, iniţiată de protopopul Iovian Mureşan. 

 Implicarea Lucreţiei Mureşan în viaţa comunităţii 
din Turda în perioada interbelică 

 La 1 decembrie 1918 s-a realizat marele vis de veacuri 
al românilor, unirea Transilvaniei cu România, eveniment capital 
al istoriei acestui popor, sărbătorit azi ca zi naţională. În urma 
acestui moment viaţa comunităţii româneşti din Transilvania s-a 
schimbat radical. Activitatea Lucreţiei Mureşan s-a desfăşurat din 
acest moment în graniţele României Mari, având deplină libertate 
de manifestare. Preoteasa a fost una dintre cele mai active şi dina-
mice personalităti ale oraşului de pe Arieş în perioada interbelică 
şi fără să greşim afirmăm că a fost cea mai proeminentă perso-
nalitate feminină din Turda. Lucreţia Mureşan a fost preşedinta 
Societăţii ortodoxe al Femeilor Române, filiala Turda începând 
cu anul 1927. 
 Implicarea ei în viaţa Turzii este vizibilă încă de la în-
ceputul perioadei interbelice. Astfel, la 27 mai 1919 oraşul a 
fost vizitat de suveranii României reîntregite, regele Ferdinand 
şi regina Maria, aflaţi într-un turneu prin Transilvania în care au 
luat contact cu românii de pe aceste meleaguri. Perechea regală 
a fost întâmpinată în gara din Turda de o numeroasă mulţime, 
de autorităţi centrale şi locale, în fruntea căreia se aflau prefecţii 
judeţelor Turda-Arieş (Zosim Chirtop) şi Mureş-Turda (Ioan Ves-
can), precum şi episcopul Caransebeşului, Miron Cristea. Presa 
vremii remarca prezenţa membrilor Consiliului Dirigent al Tran-
silvaniei conduşi de Iuliu Maniu9. În cadrul fastuoaselor ceremo-
nii organizate la Turda cu prilejul vizitei regale, Lucreţia Mureşan 
a fost cea care i-a adresat reginei Maria câteva cuvinte de bun 
venit. Redăm în continuare discursul său: Majestatea Voastră! 
În numele femeilor române din Turda şi judeţul Turda-Arieş, 
avem deosebita fericire de a vă putea prezenta omagiile noastre 
împletite din iubire, loialitate, recunoştinţă, zicîndu-vă: Bine aţi 
venit, Stapîna noastră! Majestate, Noi, femeile din Transilvania, 
pînă acum am fost ca nişte albine răzleţe fără mamă, fără regina 
conducătoare. Acum, mulţumită lui Dumnezeu, Majestăţii Voas-
tre, care nici o clipă nu v-aţi clintit în credinţa înfăptuirii idealu-
lui nostru naţional, Vă avem în fruntea noastră ca pe o mamă 
adevărată, mama tuturor Românilor. Ne vom năzui şi noi a urma 
faptele măreţe ale Majestăţii Voastre! Trăiască Regina Noastră! 
Trăiască Înalta Casă Domnitoare!. Regina Maria a mulţumit prin 
câteva cuvinte calde, cuprinsă de emoţia primirii ce i s-a făcut. 
Lucreţia Mureşan i-a oferit un buchet de lăcrimioare şi trandafiri 
albi, prezentându-i reginei şi pe celelalte colaboratoare ale sale10. 
 Distinsa preoteasă şi-a adus partea sa de contribuţie la 
reorganizarea învăţământului turdean pe baze româneşti. Ea a 
făcut parte din Eforia şcolară a Liceului Regele Ferdinand (azi 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Turda) constituită la 21 au-
gust 1919 şi condusă de soţul său protopopul Iovian Mureşan. 
Respectiva asociaţie îşi propunea să-i ajute pe pe elevii fără 
posibilități financiare să frecventeze cursurile școlare. 
 Deosebit de sensibilă la suferințele conaționalilor aflați 
în nevoi, Lucreția Mureșan a coordonat o campanie de strângere 
de fonduri a Reuniunii femeilor române din Turda în sprijinul 
românilor aflați dincolo de linia de demarcație între România și 
Ungaria (care a funcționat până la semnarea Tratatului de pace 
de la Trianon, 4 iunie 1920), reușind să adune suma de 1155 de 
coroane12. 
 Distinsa doamnă Lucreţia Mureşan, în calitate de 
preşedinte a femeilor din Turda a fost cea care l-a primit în oraşul 
de pe Arieş, la 21 mai 1922, pe episcopul Clujului, Nicolae Ivan, 
aflat în vizitaţie canonică13.

 În vara anului 1923 regina Maria a României a vizitat din 
nou Turda, fiind însoţită de principele moştenitor Carol şi soţia 
sa, principesa Elena. Lucreţia Mureşan s-a numărat printre mem-
brii comitetului de întâmpinare, din care mai făceau parte, printre 
alţii, prefectul judeţului, Mihai Moldovan şi primarul Turzii, Iuliu 
Genţiu. Alături de Jeana Fodoreanu, preşedintele Societăţii Prin-
cipele Mircea, Lucreţia Mureşan a fost cea care i-a oferit reginei 
Maria un buchet de flori14. 
 Exponentă de marcă a femeilor române din Turda, 
Lucreţia a fost aleasă în conducerea anumitor societăţi de binefa-
cere sau culturale, care şi-au înfiinţat filiale în oraşul de pe Arieş. 
Astfel, la 6 aprilie 1924, ea a fost aleasă în comitetul de constitu-
ire a Societăţii Naţionale Crucea Roşie a României, filiala Turda. 
Lucreţia Mureşan a participat la 10 mai 1924 la serbările dedicate 
zilei naţionale a României, organizate de autorităţile locale, în 
compania reprezentanților elitei din Turda. În acelaşi an preoteasa 
a devenit membră a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război, fili-
ala Turda. În 12 aprilie 1925 s-au pus bazele noului așezământ 
cultural Atheneul Român, între membrii comitetului executiv, 
alături de soţul ei, s-a aflat şi preoteasa Lucreţia Mureşan, dar 
şi reprezentanţii elitei turdene dintre care îi remarcăm pe Ioan 
Murgău, Augustin Raţiu, Valer Moldovan, George Pătăceanu şi 
Nicolae Portos Raţiu15. 
 Începând cu anul 1927 s-a organizat la Turda Societatea 
Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, a cărei prim preşedinte 
va fi Lucreţia Mureşan. În această calitate ea s-a implicat în nu-
meroase acţiuni culturale şi caritative puse în slujba comunităţii 
româneşti din Turda. Preoteasa a depus în acest sens o muncă 
fără preget şi odihnă, dovedindu-se a fi personalitatea feminină 
exponenţială a Turzii interbelice. Distinsa doamnă a depus mari 
eforturi pentru colectarea de fonduri pentru opere de binefacere, 
precum şi pentru edificarea catedralei. Astfel, la 1 februarie 1928, 
ea a organizat petrecerea anuală a Societăţii femeilor turdene în 
sala mare a prefecturii cu scopul de a strânge bani pentru acţiuni 
caritative. La sfârşitul aceleiaşi luni (25 februarie 1928), ea a fost 
cea care a coordonat organizarea unei serbări la Reduta oraşului, 
sub patronajul spiritual al episcopului Nicolae Ivan, al miniștrilor 
Alexandru Lapedatu şi George Cipăianu, pentru a colecta fonduri 
necesare construirii catedralei16. 
 Lucreţia Mureşan a acordat o importanţă deosebită 
mamei şi a iniţiat celebrarea într-un cadrul festiv a maternităţii. 
Acest eveniment a fost pus sub patronajul filialei locale a 
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române. Astfel, la 18 
mai 1930, pentru prima dată în oraşul Turda a fost serbată Ziua 
Mamei. Manifestările au fost deschise, cum era şi firesc, în bi-
sericile româneşti, unde s-au ţinut slujbe pentru toate mamele (vii 
şi răposate). Ulterior, s-a desfăşurat un program artistic-cultural, 
care a conţinut conferinţe, recitări de versuri şi muzică. În cadrul 
acestuia Lucreţia Mureşan a împărţit celor mai silitori elevi din 
ciclul liceal cruciuliţe, medalii şi cărţi17. În anul 1933, Ziua Ma-
mei a fost din nou sărbătorită la 28 mai, tot din iniţiativa Lucreţiei 
Mureşan şi a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române 
printr-o liturghie festivă cu participarea preoţilor Grigore Biji şi 
Emil Mureşan. La sfârşitul manifestărilor o elevă a citit un referat 
despre iubirea de mamă.
 Lucreţia Mureşan în dubla ei calitate de soţie a proto-
popului Iovian Mureşan şi de preşedinte al Societăţii Ortodoxe

9 Telegraful Român, anul LXVII, Sibiu, 3 iunie 1919, nr. 51, p. 2.
10 Ibidem.
11 Anuarul Liceului de Stat Regele Ferdinand din Turda pe anul şcolar 1919-1920, Blaj, 
1920, Tipografia Sem. Teol. Gr. Cat., p. 18.
12 Telegraful Român, anul LXVII, Sibiu, 14 iunie 1919, nr. 54, p. 6.
13 Turda, anul IV, 11 iunie 1922, nr. 23, p. 1.
14 Turda, anul V, 23 iulie 1923, nr. 28, p. 1.
15 Turda, 15 iunie 1924, nr. 23, anul I, p. 3.
16 Arieşul, anul III, nr. 7, Turda, 12 februarie 1928, p. 2. 
17 Arieşul, anul V, nr. 21, Turda, 25 mai 1930, p. 3.
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Naţionale a Femeilor Române, a contribuit decisiv la ridicarea 
Catedralei „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Turda”. Aşa cum 
am anticipat anterior, ea a organizat diverse evenimente pentru 
colectarea de fonduri în acest scop. Un exemplu în acest sens este 
festivalul din 15 noiembrie 1930 desfăşurat la Teatrul din Turda, 
la care au participat mai mulţi artişti ai Operei Române din Cluj, 
precum şi Corul Gavriil Musicescu dirijat de profesorul Isidor 
Iasinski. În organizarea acestei manifestări, Lucreţia Mureşan 
a fost ajutată de soţul său Iovian Mureşan, de avocatul George 
Pătăceanu şi de profesorul Grigore Biji, care şi-a pus la dispoziţie 
pianul personal. Sumele strânse în urma acestei manifestări au 
fost depuse în fondul pentru edificarea catedralei ortodoxe. So-
cietatea feministă turdeană a donat catedralei un clopot, un co-
vor în valoare de 25.000 de lei şi a creat un cont bancar pentru 
înfrumuseţarea monumentului ecleziastic. 
 Având exemplul luminos al soţului său, implicarea 
Lucreţiei Mureşan la nivel social a luat şi forma preocupării 
pentru propăşirea culturală a locuitorilor Turzii. Tot în cali-
tate de preşedinte al Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor 
Române, în anul 1931 ea a avut iniţiativa inaugurării la Turda 
a unor conferinţe cu conţinut religios şi educativ în duminicile 
din Postul Mare. În acest sens au fost invitaţi oameni de aleasă 
cultură, reprezentativi pentru intelectualitatea interbelică din 
zonă. Această splendidă iniţiativă culturală a fost sprijinită de 
Iovian Mureşan şi a debutat în Duminica Ortodoxiei (1 martie 
1931) cu un serviciu religios, după care a urmat prima conferinţă 
susţinută de avocatul şi profesorul universitar Valer Moldovan, 
marcantă personalitate a Turzii interbelice, care, pornind de la 
piesa lui Henrik Ibsen, Împărat și Galilean, a conferenţiat despre 
istoria bisericii în primele trei veacuri ale erei creştine.
 Iniţiativa Lucreţiei Mureşan a inaugurat o adevărată 
tradiţie din acest punct de vedere, la Turda conferinţele con-
tinuând şi în anul 1932. Astfel, şirul conferinţelor din acest an 
a fost deschis de bucovineanul Orest Bucevschi, profesor la 
Academia Teologică din Cluj, care a vorbit despre Acţiuni sub-
terane în Rusia de azi. Seria conferinţelor din anul 1933 a fost 
inaugurată la 12 martie, în prezenţa energicei preotese, aşa cum 
o caracterizează ziarul clujean Renaşterea, de către profesorul 
universitar turdean Valer Moldovan, cu un studiu intitulat: Din 
istoria toleranţei religioase. A doua conferinţă, desfăşurată la 26 
martie 1933, a fost susţinută de Vasile Vlaicu (director Cluj), care 
a vorbit despre Principiile economice ale Sfintei Scripturi, fiind 
ascultat de un numeros public din care îi remarcăm pe avocatul 
Mihai Moldovan şi preotul profesor Grigore Biji, secretarul filia-
lei Turda a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române.
 Doamnele din Turda conduse de Lucreţia Mureşan l-au 
invitat la 1 aprilie 1934 la Turda pe distinsul teolog şi profesor 
de la Cluj, Andrei Buzdug, cadru didactic la Academia Ortodoxă 
din oraşul de pe Şomeşul Mic, pentru a susţine o conferinţă. 
Acesta era un distins intelectual cu origini bistriţene, având stu-
dii la re-numita Facultate de Teologie din cadrul Universităţii din 
Cernăuţi. Buzdug a vorbit în localul meseriaşilor turdeni despre: 
Ce trebuie să ştie meseriaşul român?. Manifestarea, la care a 
participat şi protopopul ortodox Iovian Mureşan, a fost deschisă 
de Lucreţia Mureşan.
 La praznicul Duminicii Ortodoxiei din anul 1935, Turda 
a fost gazda unui eveniment religios deosebit. La Sf. Liturghie 
oficiată de protopopul Iovian Mureşan a slujit şi Ioan Vască, rec-
torul Academiei Teologice din Cluj, care a susţinut şi predica. În 
după-masa acelei zile, Lucreţia Mureşan a organizat o şezătoare 
cultural-religioasă în cadrul căreia Ioan Vască a susţinut conferinţa 
Lupta pentru unitatea credinţei. Despre rolul preotesei ziarul 
clujean Renaşterea consemna următoarele: Merită deosebită 
laudă şi recunoştinţă această venerabilă doamnă, care alături 
de emeritul ei soţ, protopop de decenii al acestui tract, nu cruţă 

oboseală, jertfe şi muncă necontenită, spre a-şi sluji cu râvnă şi 
credinţă, biserica şi legea sa strămoşească. Toate aceste sforţări 
şi neobosite străduinţe culminează în măreaţa operă, aproape 
neîntrecută, în biserica catedrală, ce în curând va fi gata spre a 
fi sfinţită şi închinată menirii sale. Fie prin concerte, foarte bine 
reuşite, fie prin colecte publice, fie prin intervenţii cu succes pe 
la forurile înalte, venerabilii soţi Murăşan în decurs de 10 ani, 
au reuşit să ridice la loc de frunte în Turda înstrăinată, neîntre-
cut de frumos locaş de închinare Domnului. Credincioşii, popor 
şi intelectuali, secondează cu plăcere şi devotament activitatea 
rodnică şi binecuvântată a păstorului lor sufletesc. Felicităm din 
inimă pe d-na şi păr. protop. Murăşan împreună cu vrednicii lor 
credincioşi pentru opera, ce-o săvârşesc spre înălţarea prestigiu-
lui bisericii şi neamului nostru din acest centru expus atâtor in-
temperii şi greutăţi, produse de împrejurări şi de oameni.18 
 În anul 1935, oraşul Turda a fost gazda unui eveniment 
de referinţă din istoria acestui centru urban. La 3 noiembrie a avut 
loc într-un cadru solemn sfinţirea Catedralei Ortodoxe de către 
episcopul Romanului, Lucian Triteanu, ca mandatar al episcopu-
lui Clujului, Nicolae Ivan. Acest lăcaş de cult, rod al unei munci 
titanice şi a unui considerabil efort depus de protopopul Iovian 
Mureşan şi preoteasa Lucreţia aşeza Ortodoxia turdeană acolo, 
unde îi era locul, în centrul oraşului, după ce ani de-a rândul s-a 
aflat într-o poziţie marginală. Marile festivităţi au adus la Turda 
o serie de personalităţi reprezentative ale culturii române din 
perioada interbelică: profesorul şi istoricul Alexandru Lapedatu, 
ministrul cultelor, istoricul Ioan Lupaş, omul de cultură Onisifor 
Ghibu, avocatul şi profesorul universitar Valer Moldovan, care a 
avut un rol determinant în construirea catedralei, maiorul Teofil 
Sidorovici, aghiotant regal, consilierii eparhiali Sebastian Stanca 
şi Vasile Sava, secretarul eparhial L. Curea, Ioan Vască, rectorul 
Academiei Teologice din Cluj, profesorul universitar Andrei 
Buzdug, Sebastian Bornemisa, fost primar al Clujului. Lor li s-au 
adăugat membrii elitei turdene. Precizăm că în nume personal 
Lucreţia Mureşan a dăruit bisericii din Turda în cursul anului 
1935 un prapur şi o candelă în valoare de 2.600 lei, iar Societatea 
femeilor pe care o prezida a donat covoare şi stranele regală şi 
arhierească valorând 37.60019. 
 Peste 3 ani, la 13 noiembrie 1938 a avut loc sfinţirea pic-
turii catedralei de către noul episcop al Clujului, Nicolae Colan, 
în prezenţa protopopului, a preotesei Lucreţia Mureşan, dar şi 
a unor autorităţi şi oameni de cultură, dintre care îi amintim pe 
Dănilă Papp, rezidentul regal al Ţinutului Mureş, avocatul George 
Pătăceanu, farmacistul Ioan Murgău, primarul Turzii, Ionel Popa, 
preotul şi profesorul Grigore Biji, profesorul Petru Suciu, direc-
torul Liceului Regele Ferdinand. Ziarul clujean Renaşterea con-
semna faptul că în cadrul evenimentului: D-na Pătăcianu aduce 
laude preşedintei femeilor ort. d-nei Lucreţia Murăşian, care a 
lucrat cel mai mult la împodobirea bogată a bisericii.
 În anul 1939, Lucreţia Mureşan şi-a pierdut soţul, pro-
topopul Iovian Mureşan înmormântat la 26 februarie, în cadrul 
unei ceremonii funerare la care au luat parte numeroase persoane 
şi reprezentanţii intelectualităţii turdene (primarul Iuliu Genţiu, 
avocatul Mihai Moldovan, preotul profesor Grigore Biji etc.).
 După dispariţia soțului său, protopopul Iovian Mureşan, 
preoteasa a păstrat o relaţie bună cu urmaşul său Aurel Gliga. În 
ciuda pierderii ireparabile pe care a suferit-o, ea a rămas aceeaşi 
persoană implicată în viaţa comunităţii locale, deşi vârsta i-a de-
terminat o scădere a intensităţii activităţii. Ea a rămas în continua-
re preşedinta Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, 
filiala Turda. Presa locală turdeană a vremii consemnează 
prezenţa sa în cadrul unor acţiuni. Astfel, în cursul lunii octombrie

18 Renaşterea, anul XIII, Cluj, 24 martie 1935, nr. 12, p. 3.
19 Renaşterea, anul XIV, Cluj, 30 august 1936, nr. 35, p. 4.
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a anului 1941 ea a participat la 
o şedinţă festivă a Societăţii 
Principele Mircea, împreună cu 
oficialităţile oraşului. La începu-
tul lunii noiembrie a anului 1941, 
Lucreţia Mureşan s-a numărat 
printre persoanele de vază ale 
Turzii, care au întâmpinat-o într-
un cadru festiv în oraşul de pe 
Arieş, pe Veturia Goga. Văduva 
fostului prim-ministru, Octavian 
Goga a vizitat oraşul de pe Arieş, 
venind de la reşedinţa sa de la 
Ciucea.
 Din activitatea Lucreţiei 
Mureşan pe anul 1943 rezultă că ea 
era preocupată şi de problema satelor, participând la o consfătuire 
la prefectură cu intelectualitatea din Turda pentru organizarea 
unei propagande culturale la sate, în cadrul asociaţiei ASTRA. 
La această consfătuire au participat prefectul judeţului, primarul 
oraşului, profesorii Valer Moldovan şi Petru Suciu. 
 Lucreţia Mureşan s-a stins din viaţă la 4 ianuarie 1946. 
A fost condusă pe ultimul drum de un sobor de 12 preoţi în frunte 
cu protopopul Aurel Gliga, fiind îngropată lângă soţul ei, în cripta 

din spatele Catedralei din Turda. 
 Consideraţii finale. Preoteasa 
Lucreţia Mureşan, soţia proto-
popului Iovian Mureşan, a fost 
o personalitate complexă şi în 
acelaşi timp exponenţială în is-
toria oraşului Turda. Pentru o 
îndelungată perioadă de timp, 
ea a fost preşedinta Societăţii 
Ortodoxe Naţionale a Femeilor 
Române, filiala Turda, importantă 
asociaţie cu o largă implicare 
socială, culturală, edilitară şi mai 
ales religioasă. Lucreţia Mureşan 

s-a remarcat mai ales în perioada 
Primului Război Mondial, când 

s-a preocupat să aline suferinţa celor răniţi în război, aduşi la 
spitalele din Turda. De asemenea, în perioada interbelică, ea l-a
secondat pe soţul său în activitatea edilitară şi filantropică din 
Turda. Lucreţia Mureşan a contribuit, prin acţiunile pe care le-a 
iniţiat la colectarea de fonduri pentru construcţia Catedralei orto-
doxe din Turda. 

Dr. ist. Mihai Răzvan Neagu, Turda 

FILE DE MONOGRAFIE

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

 Așa cum vă  promiteam în numărul trecut, continuăm astăzi publicarea unor materiale despre Săcele, apărute în numerele din 
anii 1920-1930 ale revistei brașovene ”Gazeta Transilvaniei”. În primul dintre aceste materiale continuăm știrea din numărul precedent, 
referitoare la Cercul învățătorilor din Săcele, iar în următoarele două veți vedea că  lucrurile nu stăteau nici atunci pe roze și comuni-
tatea era tulburată de evenimente reproprababile, născute din veșnicele patimi omenești. (Redacția ”Plaiuri Săcelene”)

Jubileul ”Cercului conferențiar” din Săcele

n cadrul unor frumoase festivități, ”Cercul conferențiar 
al învățătorilor din Săcele” și-a serbat Duminecă jubi-
leul de 50 de ani. Serbările și-au luat începutul Sâmbătă 

seara printr-o serenadă dată de elevii celor patru școli primare din 
Satulung, Turcheș, Bacifalu și Cernatu.
 A doua zi, Duminecă, la orele 9 dim. corpul didactic și 
elevii celor patru școli au depus flori pe mormintele învățătorilor 
decedați, după care s-a oficiat un Te-Deum solemn în Biserica 
ortodoxă din piața Cernatului în prezența elevilor și a unui distins 
public, între care numeroși foști elevi ai școalelor și învățători 
sosiți din comunele județului Brașov.
 După serviciul divin, s-a deschis în sala gimnaziului de 

băeți din Satulung ședința festivă printr-un imn 
bisericesc executat de corul învățătorilor, diri-
giat de părintele Simtion. A luat apoi cuvântul 
președintele Cercului conferențiar Săcele, dl 
înv. director Vasile Ivan, rostind discursul festiv 
în care a trecut în revistă activitatea desfășurată 
timp de 50 de ani  de Cercul conferențiar. De în-
cheiere, a salutat pe reprezentanții autorităților 
și ai bisericilor minoritare, pe delegații diferi-
telor corporațiuni, pe foștii dascăli ai școalelor 
din Satulung prezenți la ședința festivă, dnii: 

protopop Domșa din Orăștie, Ioan Dariu, subrevizor școlar, și E. 
Gabor, funcționar de bancă, precum și pe foștii elevi ai școalelor.
 Au luat apoi cuvântul rând pe rând, aducând elogii 
Cercului conferențiar jubiliar, dnii P. Dan, revizor școlar, in-
spector școlar Ionescu, înv. director Gherasim Popa, în numele 
asociațiunii învățătorilor din județ, deputat Soricu, în numele 

foștilor elevi și al ministrului Anghelescu, donând în numele aces-
tuia suma de 10.000 lei pentru fondul cercului, director Ștefan 
Popovici, în numele învățătorilor din Brașov, părintele Oancea 
în numele preoțimii, preotul ev. Nikodemus din Satulung, pro-
topop ev. Szarádi din Tărlungeni, preot ev. Deák din Turcheș și 
învățătorul Cocsis în numele învățătorilor confesionari minoritari 
din Săcele. Seria discursurilor a încheiat-o părintele Simtion.
 S-a dat apoi cetire numeroaselor adrese și telegrame de 
felicitare sosite din acest prilej, între cari ÎPS Sa Mitropolitul 
Nicolae, PS Sa Episcopul Ivan, o telegramă a ministrului Cultelor 
Lapedatu, care dăruiește suma de 10.000 lei fondului, etc., etc.
 La ora 2 d.a. s-a ținut banchetul, rostindu-se numeroase 
toaste. La ora 3 și jumătate d.a. au avut loc în sala gimnaziului 
producțiunile elevilor școalelor primare și o petrecere poporală în 
piața din Cernatu, iar seara un reușit concert dirijat de părintele 
Simtion.
 Felicităm și noi cu toată căldura Cercul jubiliar pentru 
activitatea mănoasă desfășurată timp de 50 de ani pe terenul di-
dactic și pentru luminarea poporului din Săcele, îi dorim în pragul 
noului semicentenar tot mai multe succese spre binele școalei și al 
neamului.

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 126 din 24 oct. 
1924, p 3)

Rebeliunea din Săcele
-Se impun sancțiuni –

 Economii de oi din Satulung, în fiecare an, după ce cobo-
rau oile din munți – asta cam pe la 1 Septembrie – le învoiau la

Corul Catedralei din Turda. În centru, preoteasa Lucreția Mureșan

Î

Înv. Director Vasile 
Ivan
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pășunatul de toamnă pe lazurile comunei și ale particularilor, 
vândute la licitație de către comuna Satulung – împărțite în 5-6 
plaiuri – luând fiecare crescător, singur sau în asociație, câte un 
plai, asigurându-și astfel pășunatul oilor.
 În anul acesta toate plaiurile au fost luate la licitație de 
către locuitorul ungur Partin Istvan, cu concursul binevoitor al 
dlui primar I. Aldea.
 Crescătorii români au fost nevoiți să apeleze la 
bunăvoința dlui Partin ca să subarendeze plaiurile; însă, la 
pretenția acestuia de a-i da prețul îndoit, s-au văzut nevoiți a ple-
ca cu oile în alte județe, afară de crescătorii Ștefan Popec, D-tru 
Șerban și Vasile Zorilă cari au învoit oile la pășunat pe teritoriul 
comunei Hărman.
 Locuitorul Partin Istvan, văzând că i-au rămas nearen-
date plaiurile, pentru cari a plătit suma de 22.000 lei, a început 
împreună cu feciorii și neamurile sale, încurajat de dl Ion Aldea, 
primarul comunei, o prigoană nebună contra celor trei crescători 
arătați mai sus. În luna Septembrie au adus oile, în număr de una 
mie, la oborul primăriei Satulung, fără a avea vreun drept, de pe 
teritoriul Hărmanului. Dl primar Aldea a rămas surd la protestele 
proprietarilor oilor, refuzând a le elibera oile și spunându-le să 
meargă să se învoiască cu arendașul Partin.
 La refuzul primarului, proprietarii oilor au reclamat la 
Prefectură, de unde, văzându-se dreptatea ce o au oamenii, s-a 
dat ordin telefonic ca imediat să se elibereze oile, fără nici o taxă 
sau amendă, atrăgând atenția primarului ca pe viitor să nu mai 
primească oile la obor de pe teritoriul Hărmanului.
 În ziua de 4 Decembrie a.c., feciorii lui Partin, împreună 
cu alți maghiari, însoțiți de păzitorii Primăriei Satulung, au adus 
din nou oile celor de mai sus la oborul din Satulung.
 Proprietarii oilor au cerut primarului să le elibereze oile, 
dar acesta a refuzat. În ziua de 5 Decembrie, pe la orele 7 p.m., 
proprietarii oilor au mers însoțiți de către consilierii comunali Ion 
Clinciu și Ioan Bucurenciu la primărie ca, pe răspunderea consi-
lierilor, să elibereze oile din obor, unde erau închise de 48 de ore, 
nemâncate, în ploaie și noroi.
 La intrarea consilierilor în curtea primăriei, aceștia 
au fost luați la bătaie de vreo 30-40 de înși în frunte cu fecio-
rii lui Partin, cari au tăbărât ca sălbaticii, cu ciomege, bolovani 
și cuțite, asupra celor 4 români cari se găseau cu mânile goale. 
Neașteptându-se la o astfel de sălbăticie, au fost bătuți grav.
 Dl Ion Clinciu, unul dintre cei mai fruntași români din 
Satulung, în stare extrem de gravă a fost dus la spitalul Mâr-
zescu din Brașov; de asemenea, a fost bătut grav și fostul primar 
Ioan Bucurenciu, cari se află acasă sub îngrijirea doctorului. Că 
au scăpat cu viață se datorește intervenției jandarmilor, cari au 
împrăștiat pe agresori, arestând pe capii răsvrătitori.

 Cazul, cari a fost discutat și în ședința comitetului 
județean, este de o gravitate cari nu poate fi trecută cu vederea. 
Se impune o minuțioasă cercetare, în urma căreia să se dea 
sancțiunile cuvenite. Vom reveni.

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 98 din 31 dec. 
1934, p 3)

Atac banditesc în comuna Turcheș

 Din comuna Turcheș ni se comunică următoarea întâm-
plare care a produs o revoltă unanimă:
 Vineri 9 Octombrie a.c., între orele 6-7 seara, profesorul 
Nicolae Odor de la gimnaziul de băieți din Satulung, s-a depla-
sat de acasă la prăvălia lui A. Sipos din Turcheș spre a-și ridica 
cumpărăturile de alimente încredințate acestui comerciant din 
partea unui producător.
 În timp ce se împacheta comanda, profesorul N. Odor ob-
servase pe un localnic certat cu justiția și pe un alt individ, tot din 
Turcheș, cu o bască albastră pe cap, care își holba ochii pe geamul 
de la intrarea în prăvălie, fără însă a le da vreo atenție deosebită și, 
cu atât mai mult, să se teamă de vreun atac.
 Profesorul N. Odor, eșind din prăvălie și mergând pe ulița 
strâmtă de circa un metru, ce duce spre strada mai largă, cu ali-
mentele ținute în ambele brațe, se grăbi spre casă, când, din stânga 
stâlpului electric, un individ cu bască albastră îl lovește puter-
nic și fulgerător cu un corp contondent în nas și partea osoasă 
frontală, spunând: ”Na, să-mi mai faci proces!” Profesorul N. 
Odor, strigând după ajutor, cade la pământ, sângele țâșnindu-i pe 
nas și gură, iar coastele-i sunt lovite puternic de piciorul individu-
lui cu bască albastră. Venindu-și în fire, profesorul Nicolae Odor 
este înconjurat de zeci de persoane care s-au grăbit să-i vină în 
ajutor și care au putut identifica pe individul agresor, dispărut spre 
locuința apropiată. 
 De notat că un proces al agresorului se desbate în conti-
nuare la Judecătoria Cernatu pe ziua de 14 Octomvrie a.c. și este 
în legătură cu un fapt odios și de natură similară. 
 Intelectualitatea din Săcele reprobă cu ultima energie 
această mârșăvie și tâlhărie, precum și acest act de banditism la 
drumul mare și, împreună cu toți cetățenii conștii din comuna 
Turcheș și vecine, își exprimă simpatia, dragostea nețărmurită și 
dorește o repede însănătoșare eminentului profesor N. Odor.
 Grație măsurilor repezi și energice luate de organele 
polițienești locale, fapta individului cu basca albastră este în cer-
cetarea Onor. Parchet din Brașov și se așteaptă verdictul afirmativ 
spre a servi de învățătură și altora.

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 81 din 15 oct. 
1936, p 4)

IN MEMORIAM. DUPĂ 7 ANI...
u trecut 7 ani de când ne-a părăsit dl ing. Octavian 
Taraș, membru fondator, prim-vicepreședinte și 
vicepreședinte al Asociației ”Izvorul” în toate co-

lectivele de conducere ale acesteia între 1994 și 2014. Șapte 
ani care au trecut ca niște clipe în care dânsul ne-a vegheat, 
de acolo, de sus, dându-ne putere și sprijinindu-ne să mer-
gem mai departe și să onorăm spiritul mereu viu al „Izvoru-
lui”. Vor mai trece, probabil, mulți ani, dar, niciodată, imag-
inea dlui Taraș, alături de bunii săi prieteni: Ninel, Dan, Milu, nu se va 
șterge de pe retina sufletelor noastre, ale celor care i-am cunoscut și 
apreciat pentru devotamentul și tinerețea spiritului lor.
  Dl. Octavian Taraș a fost unul dintre stâlpii de nădejde ai 
asociației după 1990. A fost membru fondator al acesteia, un liant pu-
ternic între generații, bun organizator și lider, onest, harnic și tenace 
în tot ceea ce făcea. Pentru dânsul, „Izvorul” era simbolul înaintașilor 

săi, pe care îi iubea și îi respecta, crescuse cu ”Izvorul” în 
suflet, chiar dacă asociația fusese desființată de comunism, 
și reînființarea acesteia se transformase în visul împlinit de 
a-și ajuta semenii, de a se implica pentru cinstirea tuturor 
strămoșilor, de a continua, prin vise, muncă și fapte, îm-
plinirile și neîmplinirile generației lui Victor Tudoran și a 
tuturor tinerilor din jurul său. Prin dispariția sa, asociația ”Iz-
vorul” rămânea mai săracă în oameni de nădejde, dar și mai 

bogată prin experiența și activitățile pe care le organizase în timpul cât 
domnul Taraș fusese la conducerea ei.
 Acum, după 7 ani, ne plecăm frunțile și îi aducem, cu 
recunoștință și sfială, un omagiu, asigurându-l că asociația va intra 
în al doilea său centenar, la fel de puternică și de vie cum a lăsat-o 
dânsul.

Horia Bârsan

A
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n galeria de figuri marcante ale săcelenilor 
deveniți ofițeri superiori ai Armatei Române 
în perioada interbelică, se înscrie și Radu Al-

dea, colonel de Cavalerie.
 S-a născut în 1900 în familia Radu și Elena Al-
dea din parohia Bisericii Vechi din Satulung. A urmat 
școala primară în satul natal, cursul inferior al liceului la 
”Andrei Șaguna”, iar în cursul superior s-a înscris la Li-
ceul Militar din Cotroceni. Urmând calea formării mili-
tare, devine student la Academia Militară din București 
și își desăvârșește pregătirea pentru cariera ce va urma 
prin studii la Berlin.
 Devenit ofițer de Cavalerie, activează la Sibiu, unde este 
coleg și prieten cu Felix Țopescu și întreține o relație de prietenie 
deosebită cu inginerul Gheorghe Brânduș, săcelean stabilit în acel 
oraș.
 Calitățile de militar și le pune în valoare în Al Doilea 
Război Mondial, când ajunge cu regimentul său până la Stalin-
grad. Scapă din două încercuiri, cea de la Stalingrad și de la Novo-
sibirsk, fără mari pierderi. Preocupat de soarta subordonaților săi, 
se salvează ultimul din focul inamicului. Pe front s-a îmbolnăvit 
și după spitalizare rămâne la Ministerul Apărării. Este decorat 

pentru meritele sale cu decorațiile „Mihai Viteazul” și 
”Steaua României”, dar în 1945, împotriva voinței sale, 
este pensionat.
 După moartea soției, Anișoara, se reîntoarce în 
casa părintească, reîntregind, cu părinții și cele două 
surori, familia.
 A încetat din viață în 1980; perioada de la pen-
sionare până la deces a considerat-o o izolare. Se știa 
supravegheat și de aceea era rezervat în relații. Mulți și-l 
amintesc parcurgând la pas de militar strada Unirii; ”dl 
colonel” îi spuneau cei mai în vârstă sau ”nenea colo-
nelul” copiii din vecini sau ai cunoscuților.

 Dacă timpurile nu i-ar fi fost potrivnice, ar fi luat parte 
la viața socială și culturală a Săcelelor, s-ar fi bucurat de priete-
nia foștilor săi camarazi de arme: colonelul Ștefan Bucurenciu 
și colonelul Negulescu și a locotenentului prof. Ilie Fulea, care 
luptase sub comanda sa.

Prof. Elena Bulat 
 P.S. Mulțumiri dnei prof. Georgeta Aldea, nepoata col. 
Radu Aldea, pentru furnizarea datelor și a fotografiei, care îl 
înfățișează pe Radu Aldea la absolvirea Academiei Militare.

REVISTA „VIAȚA ROMÂNEASCĂ”. POPORANISMUL LITERAR

-au împlinit anul acesta, la 6 martie, 115 de ani de la 
apariția unei prestigioase reviste – Viața românească, ce 
va juca un rol însemnat în dezvoltarea literaturii române 

în secolul XX.
 La începutul anului 1900, apăreau în București nume-
roase reviste literare, între care: Semănătorul, sub conducerea lui 
Nicolae Iorga, Vieața nouă, a lui Ovid Densușianu, Viața literară, 
de sub conducerea lui George Coșbuc și Ion Gorun. Continua să 
se tipărească la București Convorbiri literare, în timp ce la Iași se 
păstra doar amintirea revistelor de prestigiu ale secolului XIX, de 
la Dacia literară până la Contemporanul și Evenimentul literar. 
 Ca o replică a revistei Curentul nou de la Galați, condusă 
de H. Sanielevici, tinerii ieșeni, la inițiativa lui Garabet Ibrăileanu, 
simt nevoia de a nu mai apela la revistele altora, ci de a avea o 
publicație periodică proprie, în care să se tipărească, fără nicio 
reținere, opiniile grupului. Intenția lui Garabet Ibrăileanu de a 
tipări o nouă revistă de orientare democratică, în fruntea căreia 
să figureze o personalitate recunoscută, este mărturisită într-
o scrisoare către C. Dobrogeanu-Gherea: ”...te rugăm să te pui 
în fruntea noii reviste sau, cel puțin, să colaborezi de la primul 
număr pentru ca să știe toată lumea, prin colaborarea dumitale, ce 
vrea să fie această revistă.”
 Apărută la Iași, în ziua de 6 martie 1906, noua revistă 
avea doi directori: Constantin Stere și Paul Bujor, menționați în 
frontispiciu, și se intitula Viața românească, la sugestia lui Alex. 
Vlahuță. Articolul-program din primul număr, intitulat ”Către ce-
titori”, precizează că scopul revistei este ”munca pe câmpul cultu-
rii naționale, care nu e în contradicție cu cea de cultură universală 
și un popor nu poate justifica dreptul la existență distinctă decât 
prin contribuția geniului său la cultura universală.”
 Ca și Nicolae Iorga, criticul ieșean precizează că o cultură 
națională, de un caracter specific, nu se va naște decât atunci când 
”masele mari populare adevărat românești vor vor lua parte la for-
marea și aprecierea valorilor culturale – limba literară, literatură, 

forme de viață – când vom fi un popor, când toate clasele sociale 
vor fi ale aceluiași popor.”
 ”Ridicarea culturală, socială și economică, dreptul la viața 
politică acordat tinerimii constituiau mijloacele prin care revista 
își putea atinge scopul, căci idealul nostru cultural, național și 
democratic are un nume – poporanismul.”
 Înțeles ca un curent de simpatie față de țărănime, ca un 
îndemn la dezvăluirea durerilor ei, poporanismul literar stimula 
studiul aprofundat al realității, scrutarea adâncă a unora dintre 
cele mai caracteristice fenomene contemporane și zugrăvirea lor 
veridică.
 Revista a urmărit să stimuleze energiile, să oglindească 
toate concepțiile estetice, toate curentele literare, profesând 
”desăvârșita libertate de gândire, fără alt criteriu decât talentul.”
 Datorită atitudinii sale ferme, revista a dat la iveală un 
material bogat și variat, de la literatura de inspirație țărănească 
a unor scriitori ca Ion Agârbiceanu și Spiridon Popescu, până la 
simbolismul lui I. Minulescu și Tudor Arghezi sau paginile de 
delicată analiză ale Hortensiei Papadat-Bengescu, trecând prin 
toată gama de nuanțe intermediare cu Octavian Goga, Mihail Sa-
doveanu, George Coșbuc și Șt. O Iosif, apoi cu George Topârcea-
nu și Gala Galaction.
 Critica științifică, inaugurată de C.D. Gherea în pa-
ginile Contemporanului, este continuată și dezvoltată de Gara-
bet Ibrăileanu printr-o critică completă, „estetică, psihologică, 
sociologică cu accent pe individualitatea artistului, care să încu-
rajeze originalitatea, să combată imitarea.”
 De la 1 ianuarie 1930, revista își continuă apariția la 
București. În 1933, Ibrăileanu se retrage de la conducerea revistei. 
Despre personalitatea lui G. Ibrăileanu, Sadoveanu scria în 1936: ”... 
a fost inima revistei în sens anatomic; el era cumpănitorul polemi-
cilor, articolelor grave, al problemelor înfricoșate; cu toată sănătatea 
lui șubredă, a stat neadormit la această datorie a vieții, întreținând 
în același timp și o stufoasă corespondență cu colaboratorii.”

S

COLONELUL  DE  CAVALERIE  RADU  ALDEA,
UN  VETERAN  PE  NEDREPT  UITAT
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 Vieții românești i-a 
dăruit Caragiale nuvela Kir 
Ianulea; Delavrancea și-a pu-
blicat în revista din Iași evocarea 
Stăpânea odată; tot aici au apărut 
numeroase opere ale lui Mihail 
Sadoveanu: Însemnările lui Ne-
culai Manea, Cântecul amin-
tirii, Apa morților, Bordeienii, 
Neamul Șoimăreștilor. Apariția 
revistei a însemnat o adevărată 
cotitură în viața și activitatea 
lui Sadoveanu: retrăgându-se 
în anul apariției revistei de la 
Semănătorul, unde a continuat 
să colaboreze, scriitorul s-a în-
tors la baștina ieșeană și astfel 
s-a reintegrat în mediul ce-l for-
mase. 
 Întreținând cu cercul 
ieșean o strânsă prietenie, Gala 
Galaction e prezent în revistă cu mai multe narațiuni, printre care: 
La Vulturi, În drum spre păcat. Numeroase povestiri și nuvele a 
dat publicației ieșene I. Agârbiceanu, iar poetul G. Topârceanu 
a publicat în această revistă aproape tot ce a scris între 1911 și 
1916. 
 Din 1906 până în 1916 (ultimul număr este din aprilie-
iunie 1916), Viața românească a apărut cu regularitate. După o 
întrerupere de aproape trei ani, în timpul Primului Război Mon-
dial, reapare la Iași din martie 1920 până în decembrie 1929. Din 
ianuarie 1930 până în septembrie 1940, apare în București. În 

1933, conducerea revistei îi este 
încredințată lui Mihai Ralea și 
George Călinescu. Seria a III-a 
apare la București din noiembrie 
1944 până în iulie 1946. La mij-
locul anului 1948 apare o nouă 
serie a revistei sub conducerea 
unui colegiu de redacție din care 
făceau parte Perpessicius, Ca-
mil Petrescu, Al. Rosetti, Zaha-
ria Stancu, iar redactor-șef era 
poetul Cicerone Teodorescu. În 
1967, redactor-șef era Șerban 
Cioculescu.
 Este meritul revistei de a fi 
deschis discuția în legătură cu 
reconsiderarea lui Titu Maio-
rescu, ceea ce a făcut posibilă 
includerea criticului junimist în 
manualele de literatură.
 Cu orientarea și colaborato-

rii pe care i-a avut, Viața românească și-a câștigat în literatura 
noastră un imens prestigiu, impunându-se drept cea mai bună 
revistă literară a timpului, o revistă situată pe poziții de luptă pen-
tru o cultură înaintată.
 Prin promovarea unei literaturi realiste, progresiste și 
umanitare, revista a preluat și a dus mai departe tradițiile cele mai 
bune ale Daciei literare, ale întregii literaturi de atitudine înaintată 
din trecut.

Prof. Florica Lupu 

EVADAREA PRIN LECTURĂ

oul volum de eseuri „O capodoperă în șapte 
lecturi” (Editura Ecou Transilvan,  2020) ne 
demonstrează într-un mod rafinat și subtil 

„păcatele” profesorului și scriitorului Mircea Moț. 
Acelea  de a citi și reciti cu plăcere capodoperele li-
teraturii române și universale. 
 Relectura și reinterpretarea autorilor 
consacrați e infinit mai anevoioasă decît abordarea 
unui autor la debut. Dacă la o carte nouă criticul face 
o recenzie doar din substanța operei pe care o are în 
față, la un autor consacrat cu operă încheiată, trebuie 
să țină cont de mai toate recenziile anterioare, pen-
tru a nu cădea în păcatul acelorași idei. E ca mitul 
lui Sisif, parcurgerea aceluiași drum bătătorit. Există 
deja o amprentă puternică în istoria literaturii, un deja-vù pe care 
cititorii avizați îl cunosc. Și totuși pentru Mircea Moț plăcerea 
relecturilor înseamnă oportunitatea unei aventuri insolite, a unei 
evadări din contingent. Nimic nu este întîmplător. O dovedesc 
volumele sale publicate anterior „Despre George Bacovia”, „Ion 
Creangă sau pactul cu cititorul” sau „Însemnări din La Mancha”.
 Capodopera în speță este nuvela fantastică „La țigănci” 
de Mircea Eliade, o scriere aflată (deocamdată) în programa 
liceală. Pe de o parte, o nuvelă arhicunoscută și analizată în deta-
liu de mai toată critica literară, termenul „capodoperă” fiind uzitat 
de Nicolae Manolescu ori Matei Călinescu ca un corolar firesc în 
urma analizelor pertinente. Pe de altă parte, Mircea Eliade însuși 
a fost o personalitate covîrșitoare a culturii universale, mai ales 
prin „Istoria credințelor și ideilor religioase”.
 Volumul, mărturisește autorul, este rodul a șapte lecturi 

din unghiuri diferite, dar care au același 
punct de plecare al narațiunii: „condiția 
unui individ care ar fi trebuit (sau ar fi 
dorit) să ajungă artist, adept declarat al artei pure, 
dar care, pentru păcatele sale a (de)căzut, ajungînd 
un modest profesor de pian”. De ce șapte lecturi? 
Poate pentru că simbolistica numărului e  mitologie 
sacră, căci, în mod cert, d-l Mircea Moț a citit și re-
citit nuvela de șaptezeci de ori cîte șapte, cum spune 
mitologia biblică.
     Pornind de la prima lectură „Păcatele profeso-
rului Gavrilescu”, trecînd   prin a doua „O călătorie 
întreruptă” și pînă la a șaptea „... spre pădure, pe 
drumul ăla mai lung”, cititorul descoperă că Mircea 

Eliade poate fi în capodopera sa „La țigănci” un autor încă nedes-
coperit, cu puternice energii latente precum cea Kundalini. Ca un 
șarpe răsucit, este simbolul energiei primordiale, al timpului in-
finit înnodat prin lectură perpetuă („De ce, totuși șapte lecturi? 
De ce nu mai multe? De ce nu mai puține?” se întreabă autorul). 
Trezirea acestei energii Kundalini, spun hindușii, e calea supremă 
spre cunoaștere absolută. 
 Dincolo de implicațiile simbolistice ale cifrei șapte, de 
mitologie, raportul dintre sacru și profan se definește aici prin 
Mircea Moț ca exeget al actului sacru al relecturii și prin citi-
torul profan care lecturează grăbit și mulțumit o nuvelă fantastică. 
Mitul fascinează prin raportarea la antropologia modernă, pentru 
Mircea Eliade mitul este viu (le mythe vivante). El trăiește prin 
inițiații cititori ca Mircea Moț, care poate să aibă revelații la fie-
care resurecție a lecturii.

N

Redacția revistei în Iași (rândul de jos, de la stg. la dr.: G. Ibrăileanu, 
C. Stere, Al. Philipide, N. Gane, P. Bujor. 

Rândul din mijloc de la stg. la dr.: A.N Gane, I. Botez, C. Botez, 
G. Pascu, G. Kernbach. Rândul de sus, de la dr. stg. la dr.: Oct. Botez, 

M. Carp, I. Mironescu, P. Iliescu.

Scriitorul Mircea Moț
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 „Spațiul metamorfozelor” de care se amintește în lec-
tura a cincea este de facto grădina țigăncilor, cu nefireasca ei 
răcoare. Dar, de jure, este primordialitatea detaliului revelat de 
multiplele lecturi. Liliacul ca floare și culoare a memoriei, bozul 
care escamotează căsuța țigăncilor e „poama dracului”, o plantă 
totemică,  fereastra delimitează spațiile exterioare de cele inte-
rioare, culorile albastru și verde trimit inexorabil la cromatica 
fabuloasă din Dicționarele lui Jean Chevalier, respectiv Ivan Ev-
seev etc. Toate acestea sînt meticulos analizate de erudiția citi-
torului și scriitorului Mircea Moț.
 Trecerea dintr-o grădină într-alta „neîngrijită, cu tran-
dafiri și crinii pierduți printre bălării și tufe de măceș”, observă 
atent cititorul cu ochi de exeget la a cincea lectură, e similară cu 
o metamorfoză a universului. Se face translatarea într-o altă di-
mensiune spațială și temporală.  Aluziv textul eliadesc poate tri-
mite la celebrul experiment Philadelphia al lui Al. Einstein. Alte 
și alte detalii devin simboluri ce se cer a fi descifrate, dialectica 
sacrului și a profanului, camuflarea sacrului în profan, dar mai 
ales problematica alesului. Protagonistul trăiește o acută apăsare 
a profanului într-un moment sacru, cînd ar fi putut să devină din 
modest profesor de pian, un artist  sacru, un inițiat. Gavrilescu e 
invitat să ghicească, să aleagă. E testul maturității sale artistice ca 

simbol al sacrului. Dar frica lui e semnul profanului. Ca atare nu 
poate, nu are cum să aleagă corect care e țiganca din cele trei fete. 
Și atunci, aflăm în final din lectura a șaptea, somnolența lui e co-
rolarul declanșării incontrolabile al energiei Kundalini prefigurată 
ezoteric prin cele șapte chakre, ca nivele superioare de lectură. 
Somnolența „anticipează trecerea lui la o altă condiție și elibe-
rarea de o condiție inconsistentă”. O echivalăm cu eliberarea, 
ruperea lanțului cauzal, cu nirvana, e  samadhi.
 Dacă majoritatea criticilor echivalează finalul cu moa-
rtea lui Gavrilescu, Mircea Moț ne propune o îndrăzneață și 
pertinentă posibilitate. Drumul spre pădure și întîlnirea cu Hil-
degard simbolizează o evadare din contingent, devin „promisi-
unea  dobîndirii consubstanțialității cu întregul, posibilă nu prin 
Thanatos, ci prin Eros.” Ca în mitul androginilor sau cel biblic, 
dacă dragoste nu e, nimic nu e.
 Așa cum aprecia reputatul critic Gheorghe Grigurcu în 
revista „Vatra românească” la recenzia volumului, „subtilul eseu 
al lui Mircea Moț reprezintă un dar remarcabil pe care autorul său 
l-a făcut memoriei lui Mircea Eliade.”

prof. Nicolae Munteanu

E R O A R EA
(Amintiri din comunism)

          
Errare humanum est sed perseverare diabolicum.

(A greși  este omenesc, dar a persevera în greșeală este diabolic)
Seneca

unt și greșeli crude, viclene, primejdioase care aduc ne-
norociri, „ab initio” diabolice, fără „perseverare”.
 Colonelul Boie a fost șeful departamentului de 
circulație din Județeana de miliție, Mureș. Era un om 

blând, cu o față și privire inteligente, un om gândit și totdeauna 
bine intenționat. Era rudă, spunea el, prin bunica, cu familia pro-
fesorului medic veterinar  Popa Viorel din Baciu, Săcele.
 Stând cu el de vorbă i-am observat licărirea de supărare 
din căutătură.
 ”Ce ai pățit?”
  ”Necaz mare. Fratele meu a murit  și au rămas patru 
copilași  care mai de care mai mic și mai neajutorat.”
  ”Fratele tău  era un om tănăr. Ce s-a întâmplat?”
 ” Într-o curbă, ușa vagonului s-a deschis și fratele a fost 
proiectat afară, într-un morman de pietriș. Tragică întâmplare 
pentru familie.”
 ”Acum, hai, și spune-mi ce necazuri ai? m-a întrebat 
colonelul. Și ieri te-am zărit pe la noi, dar ai dispărut de nu te-am 
putut prinde”.
 Pe colonel l-am întâlnit în curtea Miliției județene și i-am 
spus cum umblu de trei zile să obțin un număr de înmatriculare 
pentru mașina recent cumpărată, dar timpul scurt de funcționare 
al ghișeului mă facea  de trei zile fără rezultat.
 ”Hai cu mine!” mi-a zis colonelul, și am intrat amăndoi 
în corpul clădirii, apoi în biroul de evidență a numerelor de înma-
triculare.
 Colonelul  a motivat prezența mea acolo și i-a rugat pe 
milițienii de serviciu să-mi dea un număr de înmatriculare. Și 
către mine: „Cum să fie numărul mic, număr mare, număr cu soț, 
număr fără soț?”
 I-am spus că îmi este indiferent și râzând am adăugat:  
numai să nu fie dat de două ori.
 ”Cum vine asta!” mi-a răspuns. ”Așa ceva „ nu să ezistă”, 
vorba maramureșanului.”

 ”Ei nu, uite că la voi s-a întâmplat. Ai două mașini înma-
triculate cu același număr, 202.”
 ”Nu se poate!”
 ”Ba se poate. O Pobedă maro și o Skoda Felicia neagră.”
 Colonelul  a verificat pe loc spusa și a confirmat eroarea.
 Când ai avut un profesor de istorie ca Dobre Ion, gândeam 
eu, și-o pățanie ca a mea, tot cu el, gândeam tot eu, nu-ți scapă 
semnificația istorică a numerelor de înmatriculare de la mașini.
 Și Boie m-a întrebat cum m-a apucat dorul de istorie în-
demnat de numerele de înmatriculare ale mașinilor? Asta-i curată 
obsesie!?
 Eram elev în clasa a Vll-ea.Trecuse vacanța de vară 
și-n prima zi de școală am aflat că profesorul Dobre Ion s-a în-
tors la catedră și-l vom avea ca profesor la disciplina istorie. Îi 
cunoșteam de-acum metodele de predare și modul în care nomi-
naliza din catalog elevul pentru verificarea cunoștințelor lui.
 Spre sfărșitul trimestrului, fiecare elev avea cel puțin 
două, dacă nu trei sau chiar patru note. Eu, niciuna. Învățam și 
iar învățam la istorie, „pe rupte”. Mi-era rușine să mă găsească 
cu lecția neînvățată. Citeam note, articole și cărți care nu erau 
cuprinse în programa școlară și îi mărturiseam colegului de bancă 
ce eforturi fac ca să nu mă prindă cu lecțiile nepregătite și să 
mă fac de rușine. Unul a fost rolul meu în „istoria” pachetului 
trimis profesorului Dobre deținut în lagărul de la Caracal și altul 
este felul de a te comporta și a răspunde efortului lui ca dascăl. 
Încurcătura în care a ajuns profesorul, pricinuită de numele lui, 
confuzia „limpezită” și de prezența și intervenția mea benefică în 
conflict, nu atrăgea după sine o îndatorire din partea lui, gândeam 
eu.
 Ce să fac? Se apropia terminarea trimestrului și eu nu 
aveam nici o notă la istorie. În ultima oră, profesorul Dobre m-a 
scos la tablă. El s-a dus la geamul din fundul sălii și de-acolo mi-a 
spus clar, răspicat: „Din tot materialul predat în acest trimestru 
alege-ți  un subiect pe care ni-l prezinți.”

S
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 Bineînțeles că, pe lîngă materialul predat la cursuri, la 
subiectul ales de mine am adus și elemente noi, citite și memo-
rate din lecturile particulare. La un moment dat, pe la jumătatea 
expunerii, m-a oprit, mi-a mulțumit și  a rostit satisfăcut: „Treci 
la loc, ai nota 10.”
 Scena se petrecea în fiecare trimestru și-n toți anii până 
la absolvire. Eu, nefiind sigur că profesorul Dobre își va schimba 
intențiile față de mine, învățam și iar învățam „pe rupte” la isto-
rie. La sfărșit de trimestru, profesorul Dobre mă scotea în fața 
clasei, și-mi dădea libertatea de a-mi alege un subiect pe care să-l 
dezvolt în fața colegilor. Nu terminam ce aveam de spus că mă 
oprea. Nu făcea nici un comentariu, și-mi dădea nota zece. De-aco-
lo, ca elev, ca student și mulți, mulți ani, obsedat de evenimentele 
istorice memorate în cursul liceal, mergând pe stradă, asociam 
numerele de înmatriculare ale mașinilor cu evenimentele istorice. 
Număr de înmatriculare 202 a unei mașini Skoda Felicia te duce 
cu gândul la lupta de la Zamma a lui Hanibal cu Scipio Africanul. 
Număr de înmatriculare 1453 a unei mașini Wartburg, te lasă dus 
de dezastrul Căderii Constantinopolui, deci sfărșitul Imperiului 
Roman de Răsărit. Număr de înmatriculare 1475 a unei mașini 
Dacia 1300, ți-amintește de victoria lui Ștefan împotriva lui Su-
leiman Pașa de la Podul Înalt și uite așa, fiecare cu obsesia lui.
 Cum am ajuns ca elev la un asemenea nivel la disciplina 
istorie?
 Profesorul Dobre Ion a fost arestat și internat în lagărul 
de la Caracal. Vecinul nostru  din Cernatu a fost și el arestat și in-
ternat în lagărul de la Caracal. Știind că soția vecinului nostru  se 
duce la Caracal cu alimente și lenjuri pentru soțul ei, am rugat-o 
să facă un gest de omenie ducând un pachet și profesorului meu 
arestat și internat și el.
 Pachetul a ajuns cu bine la destinație. Profesorul a trimis 
familiei o scrisoare de mulțumire prin același curier și spiritele 
s-au potolit. Se părea că situația nu este atât de gravă din mo-
ment ce s-a permis primirea unui colet și îngăduința de a trimite 
scrisoare acasă.
 Am fost chemat de urgență la biroul directorial, deci nu în 
cancelarie. L-am găsit repede pe  domnul director Bălăceanu. Cu 
dânsul, în birou, mai erau și doi dubioși cu priviri amenințătoare.
 Primul dintre ei care a cuvântat era un bărbat înalt, chiar 
deșirat, supt la față, cu un nas coroiat și cu o privire sălbatică. S-a 
ridicat din fotoliu, „cine mi-s eu” ¬, unduindu-se, călcând apăsat 
când pe dreptu când pe stângu și a început să-mi scuture energic, 
cu pauze, reverul hainei. Și-a fixat privirea țintă în ochii mei, și-a 
apropiat fața de fața mea, și, cu o voce dogită, mi-a spus: ”Suntem 
aici să lămurim o situație. În consecință te-am ruga să răspunzi la 
întrebările noastre, să fii sincer, și, încă odată, să răspunzi și să ne 
spui adevărul. Dacă ascunzi ceva sau cauți să ne înșeli, te paște 
închisoarea.”
 Al doilea tip nu s-a sculat din fotoliu. Era mai mic de 
statură, aproape chel, cu urechi clăpăuge, iar la deschiderea  
hainei devenea vizibilă o burtă cât o minge de rugby. Tolănit în 
fotoliu, își ținea  picioarele întinse iar cu mâna stângă își scărpina 
ceafa. În mâna dreaptă ținea o țigară de foi din care pufăia din 
când în când,  răspândind un miros infect pentru anturaj. 
 Amândoi ofițerii de securitate insistau pe rând să le 
spun dacă profesorul Dobre se ocupă de creații literare în versuri, 
dacă asistă la întâlniri literare, dacă lipsește de la cursuri pentru 
manifestări culturale.
 ”Știi că profesorul este arestat?!”- (lunganul către mine)
 ”Știi că este închis în lagărul de la Caracal?!” -(grăsanul 
către mine)
 ”Da, știu !”
 ”Ai intervenit și ai mijlocit trimiterea unui colet pentru 
profesorul Dobre deținut în lagărul de la Caracal. De ce? Prieteni 

nu puteți fi, rude nu sunteți! Ce te leagă de el și de familia lui?” pe 
ton viclean, indiscret, ciudat.
 ”Nu suntem nici rude, nici prieteni, nici nimic. Dânsul 
îmi este profesor și eu îi sunt elev, atât. Familia mea nu cunoaște 
pe niciunul din familia profesorului Dobre. De ce am intermediat 
trimiterea unui colet domnului profesor, deținut? Așa am crezut 
eu că fac o faptă bună. Din moment ce vecinei noastre i s-a permis 
acest demers și a acceptat să ducă și al doilea pachet, de ce să nu 
ajut ?”
 ”Profesorul are și alt nume, porecle?”
 ”Taci, ha! Te facem noi să vorbești. Jilava și Piteștii vă 
așteaptă!”
 Și-n continuare primul nu s-a lăsat de  amenințări. Să 
spun și iar să spun adevărul despre domnul profesor Dobre.
 Le-am spus de două ori că îl cunosc de 7 ani, din clasa 
întâi de liceu, că este un profesor sever, nu are nimic cu tine dacă 
știi ce s-a predat la ore. Pot să spun despre profesor că n-a lipsit 
niciodată de la cursuri, că nu se ocupă de întruniri literare, că nu 
am observat că scrie poezii și că este un dascăl sever. Îl interesează 
să știi ce legiuni a folosit împăratul în primul și în al doilea război. 
Asta era marota lui, să  amintești de Legiunea Italica  și de Legiu-
nea  Gemina. Îl interesează să știi cînd s-a suit pe tron Ștefan cel 
Mare și Mihai Viteazul, îl interesează să știi când și cum s-a făcut 
Unirea Moldovei cu Țara Românească, luptele de la Smârdan și 
Plevna, ca și consecințele primului război mondial.
 ”Stai puțin! Ce-i cu legiunile astea? Profesorul Dobre a 
fost înscris la legionari, a fost înscris în legiune?”
 ”Nu confundați Legiunea romană Italica cu Legiunea Ar-
hanghelului Mihail. Haga și Copenhaga nu sunt de același fapt.”
 Dacă dădeai dovadă că nu cunoști un subiect dintre aces-
tea, te lasă corigent și chiar repetent.
 Cei doi ofițeri știau  că sunt elevul liceului din clasa l și că 
îl cunosc pe profeosr de șapte ani.
 Și-n continuare, primul s-a lăsat din nou cu  amenințări. 
Să spun și iar să spun adevărul despre domnul profesor Dobre.
 Ce am avut de spus le-am spus. Am  repetat de nu știu a 
câta oară că pe domnul profesor Dobre Ion îl cunosc de 7 ani, din 
clasa întâi de liceu, că este un profesor sever și nu are nimic cu 
tine dacă știi ce s-a predat la orele de istorie.
 ”Noi l-am arestat și internat în lagărul de la Caracal pen-
tru că s-ar putea ca Dobre Ion, profesorul tău de istorie, să fie  
Nichifoir Crainic, poetul. Dacă ce ai declarat este adevărat, o să-i 
dăm drumul.”
 ”Deci”, a zis al doilea anchetator aspru, nerăbdător, ca-
tegoric și  imperativ: ”Știi precis că nu folosește porecla de Nichi-
for Crainic, că nu a fost înscris în Partidul Legionar și că nu scrie 
poezii?”
 ”Precis !!”
 Lunganul a ținut să-mi amintească încă odată că profeso-
rul Dobre Ion a fost arestat și internat în lagăul de la Caracal de o 
confuzie. Dobre Ion alias Nichifor Crainic
 ”Profesorul are și alt nume, poreclă? De ce taci? Vă fa-
cem noi să vorbiți. Jilava și Piteștii vă așteaptă pe toți”, ziceau, 
uitându-se la director! Atunci mi-am dat seama că înaintea mea, 
în birou, avusese loc un prim „match” cu domnul director.
 ”Bine, vă spun. Elevii din cursul superior l-au poreclit 
„Trică”. De ce, nu știu.”
 Aha, mi-am zis în gând. În anchetă, întrebările repetate 
sunt un mod de cercetare. Se scontează pe inexactitatea 
răspunsurilor  și apariția greșelilor în formularea adevărului.
  ”Suntem aici să lămuirim situația. Noi am  crezut că Do-
bre Ion, profesorul dumneavoastră este același cu Dobre Ion cu 
pseudonimul de Nichifor Crainic și l-am arestat pentru că este un 
dușman al poporului. Am umblat după el în toată țara și am ajuns
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și aici la voi. Cred că mărturia ta va fi luată în considerare și pro-
fesorul va fi  eliberat. Suntem ofițeri de securitate și tot timpul am 
fost cu ochii pe dumneata ca să nu ne păcălești. În caz că totuși 
ne-ai mințit, să știi că te paște lagărul și pe dumneata și nu ți-aș 
dori așa ceva.”
 Burtosul și-a scos din buzunarul de la haină un carnețel, 
mi-a cerut să-i spun numele meu complet și adresa de la Săcele. 
Le-a notat, apoi și-a aranjat haina, și-a acoperit burta cu pardesiul 
negru și cu un „bună ziua” spus în lehamite, în silă, în scârbă a 
părăsit biroul, trântind ușa.
 Domnul director, care și-a pierdut graiul, fără vlagă a 
răsuflat ușurat. S-a trântit cu zgomot în scaunul  directorial  și a 
rămas acolo inert, înțepenit, încremenit de emoție și de frică. Într-
un tărziu, mi-a spus:
 „Ești liber !”
 O perioadă nu am știut cine este și ce a scris Dobre Ion, 
alias Nichifor  Crainic, dar după mulți ani m-am interesat și am 

aflat că Nichifor Crainic  are doctoratul la Viena, este teolog, filo-
zof, poet, iubitor de țară și de neam, ganditor remarcabil” acum 
membru al Academiei.
 Ce poți zice despre credința lui strecurată în scrieri și în 
faptă că :„Eroismul este  arta de a sluji neamul prin sacrificarea 
ta‘”.
 Să-ți slujești neamul și țara prin sacrificiul tău „merită” să 
fii hăituit ani de zile și să fii condamnat în contumacie la temniță 
grea, pe viață?
 Normal ar fi să  judecăm opera dacă rezistă sau nu rezistă 
timpului  și nu atașamentul politic al autorului. Ne-am lipsit de 
credință în aprecierea valorilor.
  A greși este omenesc (”Errare humanum est”) zice Se-
neca. Dar, a persevera în nedreptăți este diabolic.

Dr.  Onoriu Corfariu, Tg. Mureș

DIN PRESA ROMÂNĂ DIN TRANSCARPATIA

e face plăcere să semnalăm în revista noastră
menționarea unuia dintre cei mai importanți intelec-
tuali săceleni contemporani, dl prof. Liv-

iu Dârjan, într-o importantă publicație a românilor 
din afara hotarelor, revista ”APȘA”, o ”gazetă 
regională social-politică din Transcarpatia”. În 
numărul 2 din acest an al 
revistei menționate este pu-
blicat un interesant articol al 
domnului profesor Dârjan, 
intitulat ”Mocanii săceleni 
la românii din Transcarpa-
tia”, articol pe care l-a pu-
blicat și revista noastră în 
nr. 103  din 2020. 
 Materialul a fost 
o cronică a vizitei pe care 
o delegație care reprezenta 

asociațiile culturale săcelene Astra și Mocani săceleni a făcut-o 
în mai multe localități din Transcarpatia la invitația  primarului 

George Berinde de la Biserica 
Albă și cu sprijinul a numeroși 
oameni de bine din acea regi-
une a Ucrainei, printre care 
Excelența Sa Grațian Florin 
Pârvu, consulul român din 
Transcarpatia. Au fost două 
zile frumoase cu întâlniri între 

frații români din țară și din Transcarpatia, zile de care 
și-au amintit cu drag și gazdele săcelenilor care au 
ținut să păstreze momentul în amintire prin publicarea 
materialului dlui prof. Liviu Dârjan în paginile revistei 
lor, căreia îi dau viață cu multă dăruire și profesiona-
lism local, dar și cu nedisimulată mândrie națională.

     
  Redacția

N

ȘTIINȚA ȘI DUMNEZEU (1)

cest articol poate fi înțeles de oricine fără a avea prea 
multe cunoștințe de fizică.
Ştiinţa s-a dezvoltat în Europa, am putea spune că a ex-

plodat, în secolele XVI şi XVII, într-o lume creştină, unde se cre-
dea că Universul este opera unei minţi raţionale şi poate fi înţeles 
de o altă minte raţională. Descoperirea legii gravitaţiei i-a întărit 
lui Isaac Newton (1642-1727) credinţa în Dumnezeu şi capaci-
tatea de a cuprinde cu mintea umană structura Universului. John 
Lennox (n. 1943), profesor de matematică, de istoria ştiinţei și 
religie la Oxford a afirmat că, în aceeaşi epocă, alte civilizaţii, 
precum cea chineză, care nu aveau această viziune de bază a lu-
mii, adică religia creștină, deşi au făcut destule descoperiri impor-
tante, nu le-au dus mai departe.1

 Asistăm în ultima vreme la o ofensivă nemaiîntâlnită a 
ateilor asupra creștinismului.
 Departe de a asista la înmormântare religiei, adepții a-
teismului găsesc că a venit vremea acțiunii. În ultimele 24 de luni 
(e vorba de perioada 2006-2008) au fost publicate aproape un mi-
lion de cărți prin intermediul cărora se susține cu fervoare ateis-
mul. Cel mai vocal este biologul Richard Dawkins (n. 1941) cu o 
jumătate de milion de exemplare vândute. Efectul de bumerang a 
apărut imediat, conform amazon.co.uk (cea mai importantă firmă 

de comerț electronic prin intermediul internetului 
din Marea Britanie) vânzările la cărțile religioase 
au crescut cu 50%, iar vânzările de Biblii cu 120%. 
Richard Dawkins afirma:  „Credeam că știința va 
elimina credințele religioase, dar m-am înșelat”. În numărul din 
august 1997 al prestigioasei revistei „Science” într-un articol în-
titulat „Știința și Dumnezeu: din nou în actualitate?” putem citi 
următoarea idee: „Faptul că Universul are multe caracteristici 
care să susțină viața organică, cum ar fi constantele fizice din le-
gile care guvernează Universul, a condus pe unii oameni de știință 
să speculeze că o anumită ființă divină trebuie să fie prezentă” A 
spune deci că Dumnezeu nu există e mai degrabă o expresie de 
propagandă, cu scopul manipulării maselor decât expunerea unor 
rezultate clare ca urmare a unor recente investigații științifice. 
Mulți dintre adepții noului curent ateist sunt tot atât de fanatici 
precum fundamentaliștii pe care îi acuză. Aici e necesar să ne 
amintim că ateismul este încorsetat într-un fundamentalism mate-
rialist care e pus la îndoială de mecanica cuantică. Fizica cuantică 
ne obligă să ne revizuim părerea cu privire la existență. La baza 
ei nu se află materia, ci energia organizată conform teoriei câm-
purilor cuantice, scrie pe blogul său teologul Marius Necula , 
credincios practicant, dar în același timp pasionat de știință.2 

A
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 Profesorul universitar american Kenneth R. Miller 
(n.1948), specializat în biologie celulară, în cartea sa „Descoperi-
rea Dumnezeului lui Darwin” (2000) susține că pretențiile aro-
gante ale unor savanți moderni, că știința a dovedit inexistența lui 
Dumnezeu, a promovat o antipatie față de evoluție, atât față de 
cea darwinistă, cât și față de cea cosmologică.3 În această carte 
savantul american argumentează că evoluția nu contrazice re-
ligia, iar evoluția nu poate fi interpretată ca un argument pentru 
ateism.4 
 Savantul român Constantin Crânganu, profesor uni-
versitar de geofizică, geologie și cercetător la The City Univer-
sity of New York, susține existența a două universuri: fizic și 
spiritual. În universul fizic, știința este personajul central. Toate 
proprietățile și evenimentele sunt guvernate de legi naturale va-
labile în orice moment și loc din Univers. Desigur, în momentul 
de față nu se cunosc toate legile fundamentale. Dar, majoritatea 
oamenilor de știință cred că un set aproape complet al acestor 
legi există și că, în principiu, ele pot fi descoperite treptat. În uni-
versul spiritual, personajul principal este Dumnezeu. În acord cu 
aproape toate religiile, Dumnezeu este o ființă ne-limitată de le-
gile care guvernează materia și energia din universul fizic. Cu 
alte cuvinte, Dumnezeu există în afara materiei și energiei. 
În majoritatea religiilor, această Ființă acționează cu un scop și 
o voință, uneori violând legile fizice existente (adică, face mi-
racole) și are calități adiționale, precum inteligență, compasiune 
și conștiință. O foarte simplă definiție a universului spiritual 
ar fi că acesta reprezintă „ordinea nevăzută”, teritoriul religiei, 
artei, moralității, etc., adică al tuturor lucrurilor eterne și non-
materiale în care cred majoritatea oamenilor. Care sunt dovezile 
de existență a universului spiritual? De exemplu, grupul de 
experiențe și simțiri umane care nu sunt complet analizabile 
prin metodele științei: experiențele transcendentale, adică cele 
care sunt deasupra materiei, ale fiecăruia dintre noi, care pot să 
implice sau nu existența lui Dumnezeu (probabil cele mai tari 
dovezi), și textele cărților sacre. Dacă acceptăm aceste două axi-
ome (existența celor două universurilor, fizic și spiritual), putem 
spune că știința și Dumnezeu sunt noțiuni compatibile atâta timp 
cât El se mulțumește să stea deoparte, odată ce Universul a fost 
creat. Un Dumnezeu care intervine după ce pendulul cosmic a fost 
pus în mișcare, violând legile fizice, ar răsturna axioma științei. 
Desigur, legile fizice ar fi putut fi create de Dumnezeu înainte de 
începerea timpului. Dar, după ce au fost create, conform primei 
axiome, legile nu se schimbă și nu pot fi violate de la un mo-
ment la altul. Știința nu poate confirma sau infirma existența 
lui Dumnezeu. Dumnezeu se găsește în afara universului fizic. 
Nici profesorul Constantin Crânganu nu se simte confortabil cu 
Richard Dawkins. Apropo de Einstein: „Știința fără religie este 
neconvingătoare, iar religia fără știință este oarbă”5 
 Deci Dumnezeu trebuie căutat acolo unde este, în afara 
materiei și energiei, adică în afara universului fizic.
 Dacă Richard Dawkins este cel mai vocal adept al a-
teismului, afirmația cea mai dură la adresa ateilor aparține laure-
atului Premiului Nobel pentru chimie (1972) Christian B. Anfin-
sen (1916-1995): „Cred că doar un idiot poate fi ateu.”6

 John Carew Eccles (1903-1997) a fost un neurofizio-
log celebru, laureat al Premiului Nobel pentru medicină în anul 
1963. În urma unor cercetări îndelungate a ajuns la concluzia că 
mintea conștientă de sine (care este o entitate distinctă de creier) 
baleiază suprafața creierului în care citește diferite date. Cre-
ierul este un organ de legătură între mintea conștientă de sine 
și corpul fizic. La moartea creierului, mintea conștientă de sine 
nu mai recepționează nici un fel de mesaje de la creierul pe care 
l-a controlat o viață întreagă. Dar, deși creierul a murit, mintea 
conștientă de sine continuă să existe și supraviețuiește morții pen-
tru a dobândi o altă existență care trece dincolo de orice ne putem 

imagina! În final Eccles arată că el a avut în vedere un spirit de 
aceeași natură cu cel descris de religie. Concluzia finală este o 
concepție dintre cele mai tulburătoare scrisă vreodată de un sa-
vant laureat al Premiului Nobel: „Mintea conștientă de sine are 
o origine supranaturală!”7 
 Revin la afirmația teologului Marius Necula: „Chiar fizica 
cuantică ne obligă să ne revizuim părerea cu privire la existență. 
La baza ei nu se află materia, ci energia ...”  
 Pentru a vă face o idee clară despre ce este vorba, vă 
prezint o scurtă introducere în teoria câmpurilor cuantice.
 Conform teoriei câmpurilor cuantice (denumită şi teo-
ria cuantică a câmpurilor) Universul nu este creat din particule, 
cum suntem obişnuiţi să considerăm (şi cum se predă, practic, 
în şcoli, vorbindu-se despre particule ca despre ingredientele din 
care este alcătuit cosmosul), ci din câmpuri. Această idee este una 
fundamentală în fizica modernă. Aceste câmpuri sunt un fel de 
„substanţe fluide” prezente pretutindeni în Univers. Ele vibrează 
în moduri foarte stranii, se caracterizează prin anumite valori în 
fiecare punct din spaţiu-timp și reprezintă un sistem dinamic. 
Ceea ce numim „particulă” reprezintă ce „vedem” atunci când 
ne „uităm” la câmpurile cuantice. Atunci când vorbim despre un 
electron, vorbim în fapt despre o vibraţie a câmpului electronic. 
Deşi încă de pe vremea grecilor antici omul s-a gândit că Uni-
versul este creat din particule, astăzi considerăm „particula” o 
ficţiune convenabilă. Vorbim în continuare despre particule, dar, 
în fapt, ştim că lumea, la nivel fundamental, este formată din câm-
puri. Un câmp, spre deosebire de o particulă, se găsește pretutin-
deni în Univers, deci nu există nicăieri un vid absolut. Dimpotrivă 
vidul este o sursă de energie. Un câmp are o valoare în orice punct 
din spaţiu şi timp. În spaţiu gol câmpurile au valoarea zero (vezi 
figura 1), cu o excepţie notabilă: câmpul Higgs. Acest câmp a fost 
demonstrat că există în cursul anului 2012, când, în fapt, a fost 
anunţată descoperirea bosonului Higgs care indică existenţa câm-
pului Higgs.  Câmpul Higgs are o valoare diferită de zero chiar 
în spaţiu gol. Bosonul Higgs este particula care dă masă (greutate 
dacă vă e mai ușor termenul, deși greutatea este masa înmulțită 
cu gravitația) celorlalte particule. Celelalte particule atrag bosoni 
Higgs într-o măsură mai mare sau mai mică. Unele particulele 
sunt ca oamenii populari la o petrecere care atrag în jurul lor foar-
te multe persoane. Din acest motiv unele particule au o masă mai 
mare și altele o masă mai mică în funcție de numărul de bosoni 
Higgs pe care i-au cuplat în jurul lor.

 Câmpurile cuantice interacţionează între ele. Modul în 
care interacţionează este descris de diagramele lui Richard Feyn-
man (1918-1988) care au a fost introduse în anul 1948. Quarku-
rile sunt particule elementare indivizibile. Ele se supun forței 
nucleare tari datorită căreia protonii și neutronii rămân integri și

Figura 1 Câmpurile cuantice. Câmpul Higgs (Higgs field) are o valoare de repaus 
(Higgs resting value) diferită de zero, pe cînd celelalte câmpuri (other fields) au 
valoarea zero prezentată pe ordonată (field value = valoare câmpului). Ordonata 
este axa verticală. Pe abcisă (axa orizontală) este prezentată amplasarea în spațiu 
(location in space). În cadrul câmpului Higgs se observă un boson Higgs (Higgs 
boson particle) care reprezintă o vibrație a câmpului Higgs.
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stabili. Protonii și neutronii sunt formați din combinații de 
quarkuri. Leptonii, particule care nu se supun forței nucleare tari, 
sunt reprezentați de electroni și neutrini. Electronii au o sarcină 
electrică negativă pe când neutrinii sunt particule elementare 
neutre din punct de vedere electric. Toate particulele prezentate 
mai sus interacţionează cu câmpul Higgs, resimţind influenţa 
acestuia. Această influenţă explică două lucruri: de ce particulele 
au masă, ca urmare a interacţiunii cu câmpul Higgs, şi de ce forţa 
nucleară slabă acţionează doar la distanţe mici. Forța nucleară 
slabă este răspuzătoare de majoritatea proceselor de radioacti-
vitate și de dezintegrarea beta (emisii de electroni sau pozitroni 
de către neutroni în cadrul nucleelor atomice). Dacă nu ar exista 
câmpul Higgs, electronul nu ar avea masă, s-ar deplasa cu viteza 
luminii, atomii nu ar exista, nici chimia, iar Universul ar fi o supă 
de particule care se ciocnesc la întâmplare unele de altele.8 
 Toate particulele elementare sunt cuante sau stări ex-
citate ale unui câmp. Cuanta este cantitatea cea mai mică de e-
nergie radiantă. Deci energia nu este divizibilă la infinit. Ea nu 
variază continuu, ci în multipli întregi ai cuantei respective, adică 
în salturi, cu alte cuvinte energia este radiată numai în bucăți. Ast-
fel, fotonul este cuanta câmpului electromagnetic, electronul este 
cuanta câmpului electronic, bosonul Higgs este cuanta câmpului 
Higgs ş.a.m.d. Toate câmpurile există în orice punct din spaţiu şi 
la orice moment de timp. Există multe alte particule subatomice 
formate prin compunerea altor particule elementare. De pildă, 
protonul este alcătuit din două quarkuri u şi un quarc d.9 Cuvân-
tul quantum este un cuvânt din latina medievală și înseamnă o 
„unitate” sau o „cantitate stabilită”.10 
 Gluonul este o particulă elementară care intermediază 
interacțiile tari dintre quarkuri. Are masa de repaus nulă și este 
neutră din punct de vedere electric.11 
 Pentru toate particulele din modelul standard există un 
câmp care stă la baza acestor particule. În total: 12 câmpuri aso-
ciate unor particule care generează materia şi 4 câmpuri asociate 
unor particule care generează forţele naturii. Plus câmpul Higgs. 
În total 17 câmpuri.12  
 Cele douăsprezece câmpuri menţionate mai sus, asoci-
ate unor particule care generează materia, interacţionează între 
ele prin intermediul unor forţe, mai precis a patru forţe: forţa 
gravitaţională, forţa electromagnetică, forţa nucleară tare şi 
forţa nucleară slabă. Fireşte, fiecăreia dintre aceste forţe îi este 
asociat un câmp cuantic. Şi forţele sunt în fapt tot câmpuri. Ce 
înseamnă asta? Forţa gravitaţională are asociat un câmp care 
este spaţiu-timpul. Particula asociată acestui câmp este denumită 
graviton, nedescoperită încă. Forţa electromagnetică are asociat 
câmpul electromagnetic, iar particula purtătoare este fotonul. 
Forța nucleară tare are asociat câmpul gluonic, de la particula 
purtătoare, gluonul. Forța nucleară slabă are asociat câmpul bo-
sonilor W și Z, după cele două particule purtătoare ale forței, bo-
sonii W și Z. Bosonii sunt particule elementare cu spinul întreg, 
pe când quarkurile, electronii, neutrinii etc au spinul ½. Toate 
forțele sunt mijlocite de către particule cu spin întreg, iar parti-
colele care generează materia au spinul ½. Bosonul Higgs are spi-
nul zero, iar teoreticienii au propus pentru graviton spinul 2. Pen-
tru a înțelege spinul unei particule, în limbajul de toate zilele, vă 
puteți imagina un titirez mai deosebit în miniatură care se învârte 
și nu încetinește niciodată. Rotația titirezului în jurul axei proprii 
se numește spin. Spinul ½ este jumătate din constanta redusă a lui 
Planck. Particulele de spin ½  prezintă o simetrie ciudată din cau-
za căreia o rotaţie completă nu le readuce în starea iniţială, ci într-
o stare opusă acesteia, așa că doar după încă o rotaţie completă 
particulele revin la starea iniţială. În concluzie sunt 12 câmpuri 
asociate unor particule care generează materia și 4 câmpuri care 
generează forțele naturii. Plus câmpul Higgs. Se pare că sunt și 
alte câmpuri pe care nu le-am identificat deocamdată. Le-am ob-

servat efectele în modul în care Universul se extinde, în sensul că 
spațiul însuși se extinde, nu că galaxiile se îndepărtează între ele 
într-un spațiu fix, dar nu le-am identificat. Le numim pe acestea 
materie întunecată pentru că nu emite lumină. Şi sunt şi alte câm-
puri, la fel de misterioase, pe care le numim energie întunecată. 
Aceasta este pretutindeni în Univers şi se manifestă ca o forţă de 
respingere între tot ce există.13 
 Mecanica cuantică
 Teoria cuantică a fost dezvoltată la începutul secolului 
XX, pentru a explica „mecanica”, mecanismul care guvernează 
comportamentul atomilor. S-a desccoperit că energia unui atom se 
schimbă numai cu o cantitate discretă (separată în bucăți), o canti-
tate care variază în salturi (adică discontinuu), numită o cuantă, de 
unde și denumirea de „mecanică cuantică”. Teoria cuantică se află 
la baza fiecărei științe naturale, de la chimie la cosmologie. Fizica 
precuantică, „mecanica clasică” sau „fizica clasică”, numită și 
„fizica newtoniană”, este de obicei o aproximare excelentă pentru 
obiectele mult mai mari decât moleculele și, de obicei, este mai 
ușor de folosit decât teoria cuantică. Dar este doar o aproximare 
și nu funcționează deloc în cazul atomilor din care e făcut totul.14 
Cuanta se definește ca fiind cea mai mică cantitate de energie 
radiantă, iar valoarea ei este proporțională cu frecvenșa radiației. 
Cuantele nu pot fi micșorate oricât de mult.15 
 Bazele mecanicii cuantice au fost puse la începutul se-
colului 20 de ideile inovatoare ale lui Max Planck, Albert Einstein, 
Niels Bohr, Louis de Broglie și Erwin Schrödinger. Termenul 
„mecanică cuantică” a fost inventat de către Max Born în 1924. 
Mecanica cuantică este esențială în înțelegerea forțelor funda-
mentale din natură cu excepția gravitației.16  
 Max Planck (1858-1947) a descoperit cuantele de ener-
gie pentru care a primit ulterior Premiul Nobel pentru fizică. Max 
Plank a presupus că un electron poate să radieze energie numai în 
bucăți, în cuante. În anul 1900 el a stabilit formula care se potrivea 
bine cu datele experimentale.17 El a stabilit că energia nu variază 
continuu, ci în multipli întregi ai cuantei respective. Acest concept 
constituie baza teoriei cuantice.18   
 Albert Einstein (1879-1955) și-a pus problema dacă s-ar 
putea să existe atomi de lumină la fel ca și atomii de materie. El 
a speculat că lumina este un flux de bucăți compacte care ulte-
rior au fost numiți fotoni.19 În anul 1905 Einstein a dovedit natura 
corpusculară a luminii prin efectul fotoelectric. Particulele au fost 
numite la început corpusculi. Fotonii pot să dea electronilor dintr-
un metal suficientă energie să sară din acel metal. De exemplu, 
o placă de zinc proaspăt lustruită, încărcată negativ, se descarcă 
dacă este expusă luminii ultraviolete20 Einstein explică mecanis-
mul emisiei de electroni utilizând ideile lui Planck, folosind 
termenul de cuantă (pachet de energie). Pentru această lucrare 
și nu pentru teoria relativității el a primit Premiul Nobel pentru 
fizică.21 El a declarat: „M-am gândit la problema cuantică de o 
sută de ori pe cât m-am gândit la teoria generală a relativității.”22 
Consecința descoperirii efectului fotoelectric şi explicarea sa prin 
prisma naturii cuantice a undelor electromagnetice de către Albert 
Einstein a condus la revenirea naturii corpusculare a luminii în 
atenţia oamenilor de ştiinţă. A rămas însă întrebarea: dacă privim 
lumina ca fiind formată din particule cuantificabile de energie, de 
unde caracteristicile sale de undă? Singura teorie care a putut des-
crie la nivel teoretic cele ce se întâmplau de fapt  este mecanica 
cuantică, oferind o perspectivă nouă care se folosea de dualitatea 
undă-particulă în explicarea naturii luminii. Un foton are atât ca-
racteristicile unui corpuscul, aşa cum Einstein arătase cu al său 
efect fotoelectric, dar se comportă şi asemenea unei unde, aşa 
cum experimentul lui Thomas Young în versiunea de secol XX 
vine să arate.23 Alegând să demonstrezi interferența (vezi figura 
4), ceva explicabil numai în termeni de undă, poți să dovedești 
că lumina este o undă foarte difuză. Însă alegând o demonstrație
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fotoelectrică, în care un singur electron absoarbe o întreagă cuantă 
de lumină, poți să dovedești că lumina este un flux de obiecte mici 
și compacte (particule), un flux de fotoni, mici „gloanțe” com-
pacte. Pare să fie o inconsecvență aici. Deși natura pardoxală a 
luminii îl tulbura pe Einstein, el s-a agățat de ipoteza sa despre 
fotoni. A declarat că în Natură există un mister și că trebuie să îl 
înfruntăm. El nu s-a prefăcut că rezolvă problema. Și acum, după 
o sută de ani, misterul încă rămâne. Implicațiile faptului că putem 
alege să dovedim oricare dintre cele două lucruri contradictorii, 
alegând una sau alta din cele două demonstrații, se întinde dinco-
lo de fizică, la natura observației conștiente. E enigma cuantică.24

 Problema modelului planetar al atomului elaborat de 
Ernest Rutherford a fost rezolvată de Niels Bohr (1885-1962). 
El a folosit cuantele lui Planck și a scris o formulă foarte simplă 
care spunea că momentul unghiular, mișcarea de rotație a unui o-
biect, putea să existe numai în unități cuantice. Deci sunt permise 
numai anumite orbite de electroni cu un număr întreg de unități 
cuantice. A scris această formulă astfel încât să existe și cea mai 
mică orbită posibilă. Formula lui Bohr interzicea unui electron să 
se prăbușească în nucleu. Unii fizicieni au negat teoria lui Bohr 
ca fiind o „jonglerie cu numere”. Însă Einstein a numit-o „una din 
cele mai mari descoperiri”. Ideea de bază a lui Bohr a fost aplicată 
rapid la scară largă în fizică și în chimie.25  
 Louis de Broglie (1892-1987) se întreba dacă poate 
exista simetrie în natură. Dacă lumina era fie undă, fie particulă, 
atunci poate că și materia era sau particulă, sau undă. Natura 

de undă a electronului, 
care era considerat o 
particulă, a fost ulterior 
demonstrată. Vezi figura 
2. În 1923 fizicienii au 
fost obligați să accepte 
dualitatea particulă-undă. 
Orice obiect (foton, elec-
tron, atom sau moleculă) 
poate să fie ori compact 
(particulă, corpuscul), ori 
foarte difuz (undă). Re-

alitatea fizică a unui obiect depinde de cum alegi să îl privești.26

 Ideea lui de Broglie că obiectele materiale pot să prezintă 
o natură de undă i-a plăcut lui Erwin Schrödinger (1887-1961). 
În anul 1926 Schrödinger a pus bazele mecanicii cuantice (numită 
inițial mecanica ondulatorie) printr-o ecuație care descrie undele 
de materie. Ea a devenit noua ecuație universală a mișcării. În 
cazul lucrurilor mari ecuația lui Schrödinger se transformă în 
ecuația universală a mișcării elaborată de Newton. O reprezentare 
matematică a undei se numește funcție de undă.27 Pornind de la 
ipoteza lui de Broglie, Schrödinger a scris în anul 1926 un set de 
ecuaţii, ori funcţii de undă, pentru a descrie electronul. Conform 
acestor ecuaţii electronii sunt distribuiţi în zone din jurul nucleu-
lui numite orbitali. Aceşti orbitali sunt asemenea unor nori; cu cât 
norul are o mai mare densitate, cu atât probabilitatea de a detecta 
un electron este mai mare. Schrödinger a interpretat în mod greşit 
soluţiile ecuaţiilor sale, crezând că undele reprezintă chiar elec-
tronii. Cel care a venit cu interpretarea corectă este Max Born 
(1882-1970), care a arătat că undele sunt în fapt probabilităţi, 
probabilitatea de a descoperi un electron într-un anumit loc. Fără 
să intru în amănunte  concluzia este că în loc să avem un atom 
uşor de desenat, cu orbite ordonat puse în jurul nucleului atomic 
la fel ca în modelul planetar, forma norului de probabilităţi ale 
prezenţei electronilor în preajma nucleului este diferită de la atom 
la atom; ba, mai mult, în cadrul aceluiaşi atom putem găsi mai 
multe tipuri de orbitali, care înseamnă mai multe reprezentări 
grafice, ceea ce face imposibilă crearea unei imagini unice, tip 
Sistem solar, asupra modului în care electronii sunt distribuiţi sau, 

mai superficial spus, asupra modului în care arată atomul.28 
 Dacă cineva se uită într-un anume loc și vede atomul 
acolo, atunci acea privire va colapsa (va concentra) unda atomu-
lui (funcția de undă a atomului), împăștiată cum este, să se afle 
în întregime în acel loc anume pentru toată lumea. Adică cineva 
care se va uita imediat după aceea va găsi atomul numai în locul 
în care l-a găsit primul privitor. Dar vom vedea că un experiment 
de interferență (vezi figura 4) ar fi putut să demonstreze că atomul 
nu fusese acolo înainte de a se fi uitat prima persoană. Cu alte 
cuvinte putem spune că observarea unui atom într-un loc anume 
creează faptul că acesta se află acolo, un lucru destul de greu de 
crezut pentru cei neinițiați.29

 Figura 3 reprezintă un experiment cuantic real. Orice 
undă (foton, electron sau atom) poate fi reflectată. O oglindă 
semitransparentă reflectă o parte dintr-o undă și lasă res-
tul să treacă. Funcția de undă a fiecărui foton (electron sau 
atom) care lovește o oglindă 
semitransparentă se împarte, iar 
o parte din ea se reflectă, în timp 
ce alta este transmisă. Aranja-
mentul de oglinzi și cutii per-
mite captarea celor două părți 
ale funcției de undă a unui atom 
prin închiderea ușilor de la cutii. 
Uitându-te în cutie, vei găsi întot-
deauna obiectul întreg într-o singură cutie, iar cealaltă cutie va fi 
goală.
  Însă conform teoriei cuantice, înainte de a fi observat, 
obiectul se afla simultan în ambele cutii, nu în întregime într-o 
singură cutie. Înseamnă să spui că un lucru fizic se află în două 
locuri în același timp. 
Termenul din meca-
nica cuantică pentru 
această situație este 
că atomul se află într-
o stare de superpoziție 
sau suprapunere. Ai fi 
putut alege un experi-
ment de interferență 
care să determine acest 
lucru, adică obiectul 
se afla simultan în am-
bele cutii. Astfel prin 
libera alegere putem 
să determinăm oricare 
dintre cele două realități contradictorii.30 Vezi figura 4.
 Ne putem aștepta ca lumina care intră prin două fante 
apropiate una de alta să lumineze ecranul de două ori mai pu-
ternic. Asta ar fi așteptarea dacă lumina ar fi un flux de particule 
mici.32 În secolul XX experimentul celor două fante (vezi figura 
4),  realizat prima oară de Thomas Young în anul 1801, implică o 
configurație simplă care trage cu particule de lumină (fotoni) unul 
câte unul prin două fante mici dintr-un ecran. Există un laser care 
produce lumina. Lumina este atenuată în așa fel încât se emite 
doar câte un singur foton. Acești fotoni trec prin cele două fante, 
existând și o cameră care înregistrează tiparul din spatele ansam-
blului celor două fante. Se poate observa pe ecran cum ajung foto-
nii unul câte unul, unii aici, unii acolo, și pare destul de aleator. De 
vreme ce fotonii trec unul câte unul, unii printr-o fantă, alții prin 
cealaltă, ar trebui ca ei să lase o urmă cu doua dungi pe perete, 
dar nu se-ntâmplă acest lucru. În schimb aceștia creează în mod 
misterios mai multe dungi numite franje de interferență. Acesta ar 
fi rezultatul așteptat atunci când o rază constantă de lumină s-ar 
răspândi pe perete ca o undă. Rezultatul care se obține ar fi posibil 
numai dacă particula ar trece prin ambele fante în același timp, cu

Figura 2 Lungimi de undă în jurul orbitei 
unui electron

Figura 3 Experimentul cu atomul 
într-o pereche de cutii

Figura 4 ilustrează un experiment în versiunea 
de secol XX cu dublă fantă în care un singur 
electron generat de un tub catodic (eletron beam 
gun = pistol cu fascicul de electroni) trece prin 
cele două fante verticale ale unui ecran (double 
slit) și produce franje de interferență (interference 
pattern) pe hârtia fotografică așezată pe ecranul 
(screen) din spate.31
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alte cuvinte, particula este în două locuri deodată în același timp. 
Atunci când sunt puși detectori în jurul fantelor, când fotonii sunt 
urmăriți, tiparul de undă dispare. Dacă luăm detectorii, tiparul 
de undă se întoarce. Acest lucru sugerează că putem schimba 
modul în care se comportă realitatea pur și simplu uitându-ne. Cu 
alte cuvinte realitatea însăși nu ar fi reală.33 Explicaţia apariţiei 
fenomenului de interferenţă şi a franjelor corespunzătoare este 
chiar natura de undă a luminii monocromatice. Lumina circulă 
prin atmosferă la fel cum apa crează mici valuri pe suprafaţa lacu-
rilor. Undele de la nivelul celor două fante cu care este prevăzut 
primul ecran interferează în momentul în care se întâlnesc. Dacă 
cele două unde sunt în fază (regiunile cu amplitudine maximă a 
undei coincid  în timp şi spaţiu are loc fenomenul de interferenţă 
constructivă) dau naştere unei lumini mai puternice, iar dacă sunt 
în opoziţie de fază (maximele întâlnesc minimele şi are loc o 
interferenţă distructivă) acestea se anulează reciproc, apărând ast-
fel fâşiile întunecate (vezi figura 4), exact ca în cazul interferenţei 
undelor de pe suprafaţa unei ape stătătoare.34  

(va urma)
Ştefan Casapu
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ȘTIRI ȘI EVENIMENTE SĂCELENE

ăspunzând invitației făcute de Despărțământul ASTRA 
– ”Frații Popeea” Săcele, Asociația ”Izvorul” a participat 
marți, 15 iunie a.c., la o manifestare culturală prilejuită 

de comemorarea marelui nostru poet Mihai Eminescu. Pe o vreme 
potrivnică, în fața bustului din parcul din Satulung care poartă numele 
poetului, s-au adunat numeroși săceleni, reprezentanți ai Primăriei 
și ai asociațiilor culturale ca și un mare număr de elevi de la școlile 
din oraș, însoțiți de dascălii lor. Au fost, parcă, mai mulți participanți 
decât la evenimentele similare anterioare, ceea ce dovedește faptul că 
nici vremea rea, nici măruntele treburi cotidiene nu-i pot împiedica 
pe români să-și cinstească înaintașii care au pus numele țării și al 
poporului nostru pe firmamentul culturii europene, așa cum bine ob-
serva părintele Raul Șerban, președintele Astrei săcelene în cuvântul 
de deschidere.
 După intonarea Imnului Național, au fost depuse coroane, 

aranjamente și buchete de flori din partea Primăriei Săcele, Asociației 
”Izvorul” Săcele, Despărțământului ASTRA-”Frații Popeea” din 
Săcele și a elevilor și cadrelor didactice de la Liceul ”George Mo-
roianu”.
 Părintele Raul Șerban, împreună cu părintele Mircea Leb, 
au ssăvârșit o slujbă de pomenire a celui care a fost Poetul nostru 
Național, Mihai Eminescu.
 În continuare, elevi de la liceul amintit, de la Școala 
gimnazială nr. 4 – ”Frații Popeea”, de la Liceul Tehnologic ”Victor 
Jinga” și de la Școala gimnazială nr. 5 au recitat fragmente din poezii 
eminesciene, încântându-i pe cei prezenți prin dăruirea și talentul lor.
 În încheierea evenimentului, părintele Raul Șerban a 
mulțumit celor prezenți și, într-o alocuțiune, a evidențiat importanța 
unor asemenea manifestări culturale prin care se menține viu spiritul 
românesc și se cinstesc marile personalități române.(Redacția)

R

►Începutul lunii martie i-a adus prietenului nostru Ștefan Lupu 
bucuria unei recunoașteri oficiale a strădaniilor sale de afirmare și 
valorificare a bogatei tradiții săcelene. Academia Artelor Tradiționale 
din România, forumul celor mai valoroși creatori populari din țara 
noastră, l-a primit în rândurile sale, alături de ansamblul artistic 
”Zestrea Săceleană”, al cărei inițiator și conducător este. Înmânarea 
diplomelor s-a făcut într-un cadru festiv, organizat de Serviciului 
Cultură Tradițională - Centrul Cultural “Reduta” Brașov cu partici-
parea dlui prof. dr. Corneliu Bucur, fost director al Muzeului ”Astra” 
din Sibiu.
 Săcelenii știu, cu siguranță, că ansamblul ”Zestrea 
Săceleană” a fost înființat în anul 2017 la inițiativa lui Ștefan Lupu și 
are în componența sa 36 de membri, cu vârste cuprinse între 50 și 87 
ani. Repertoriul este alcătuit din cântece și jocuri specifice mocanilor 
săceleni. “Cucuruz cu frunza-n sus”, “Am un leu și vreau să-l beu”, 

“Vară, vară, primăvară” sunt doar câteva dintre cântecele interpretate 
de membrii ansamblului, tabloul coregrafic fiind reprezentat de jocuri 
“Lezeasca”, “Mânioasa” ori “Ofticuța”. 
 Totodată, Ștefan Lupu s-a afirmat și ca un autentic și talen-
tat meșter popular cioplitor în lemn, una dintre cele mai importante 
realizări ale sale în acest domeniu fiind poarta mocănească, acest veri-
tabil simbol al artei populare pe aceste plaiuri. Cu talent, răbdare și 
multă migală, meșterul popular săcelean a reușit să salveze de la uitare 
acest monument săcelean, reușind recondiționarea a nu mai puțin de 
13 porți mocănești. Prima recodiționare a fost făcută în anul 1995, ea 
a fost urmată de alte 12 și, lucru foarte important, Ștefan Lupu a mai 
realizat în atelierul său încă 7 porți mocănești noi care au ajuns în 
diferite locuri din Săcele sau din județul Brașov, una dintre ele fiind 
găzduită de parcul din orașul înfrățit Vire din Franța. (sursa: facebook 
Ștefan Lupu)
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►Marile sărbători creștine sunt întotdeauna un prilej de manifestare 
a sentimentelor noastre de compasiune și de solidaritate cu semenii 
care, din diferite motive, trec prin momente mai grele. Biserica, la 
rândul ei, a făcut din ajutorarea semenilor, atunci când au nevoie, 
deopotrivă deziderat, necesitate și prioritate, dar, uneori, și un mod 
de recunoștință pentru munca și sacrificiile puse în slujba comunității. 
Așa au stat lucrurile și cu ocazia Sărbătorilor Pascale din acest an, 
când, preoții și credincioșii parohiei ”Sf. Adormire” din Satulung au 
împărtășit bucuria Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos cadrelor 
medicale de la Spitalul Municipal Săcele care, în noaptea de Înviere, 

au purtat de grijă bolnavilor internați. La inițiativa preoților parohi 
de aici, au fost pregătite 40 de porții de mâncare tradițională de Paște 
pentru cadrele medicale de la Spitalul Municipal Săcele care, în noap-
tea de Înviere au vegheat la căpătâiul bolnavilor internați aici. A fost 
un gest ales de recunoștință și prețuire față de munca și eforturile celor 
care veghează la sănătatea semenilor, un gest în sensul celei mai pure 
morale creștine săvârșit de credincioșii îndrumați de preacucernicii 
părinți Alexandru Petrica, Antonio Aroneasa și Bogdan Bădiță de la 
biserica ”Sf. Adormire„ din Satulung. (sursa: saceleanul.ro)

►Edilii săceleni au avut inițiativa amenajării unei zone pentru prac-
ticarea finess-ului în aer liber în parcul M. Eminescu din Satulung. 
“Prin amenajarea acestor zone în care se poate practica fitness-ul în 
aer liber dorim să-i convingem pe săceleni să facă mai multă mişcare 
şi să adopte un mod de viaţă sănătos.” a precizat primarul Muni-
cipiului Săcele, Virgil Popa. Zona amintită este acoperită cu tartan 

și pune la dispoziția săcelenilor interesați 7 aparate de fitness, dintre 
care unul este destinat persoanelor cu dizabilități. După cum relateaza 
sursa citată, Primăria săceleană are în program să dezvolte astfel de 
zone și în alte locuri din Săcele, în funcție, bineînțeles, și de succesul 
pe care îl va avea investiția din Satulung. (sursa: ”Opinia săceleană”)

►Municipalitatea a luat hotărârea de a sprijini financiar, pentru al 
doilea an consecutiv, pe tinerii care hotărăsc să-și întemeieze o nouă 
familie. Sprijinul este în cuantum de 1.000 lei net/familie și pentru 
obținerea lui trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții de 
eligibilitate:
- căsătoria să fie încheiată la Starea Civilă din municipiul Săcele, jud. 
Brașov;

- cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau reședința pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Săcele;
- cel puțin unul dintre soți să se afle la prima căsătorie;
- soții să nu aibă datorii la bugetul local la data depunerii cererii;
 Anul trecut, 55 de familii dintre cele 144 care s-au căsătorit 
au fost eligibile pentru a primi ajutorul financiar oferit de Primăria 
Săcele. (sursa: Info Săcele)

•   •   •

•   •   •

FLORILE RECUNOȘTINȚEI, DE ZIUA EROILOR

n fiecare an, de sărbătoarea Înălțării Domnului, săcelenii 
aduc un pios omagiu  memoriei eroilor lor, căzuți pe fronturi-
le de luptă pentru unitate națională, libertate și independență. 

Este și un pios omagiu adus jertfei lor de sânge pentru ca generațiile de 
astăzi să poată trăi într-o țară liberă și suverană, în liniște și pace.
 A devenit un obicei ca reprezentanții administrației locale, ai 
instituțiilor săcelene și ai asociațiilor culturale să participle la un mo-
ment de reculegere și să depună flori în locurile care amintesc de eroii 
săceleni de altădată: Monumentul dedicat eroilor din Primul Război 
Mondial, din Cernatu,, troițele și monumentele ridicate în diferite părți 
ale orașului pentru a aduce aminte de faptele de vitejie la care săcelenii 
și-au adus aportul lor. În acest an, administrația locală a depus coroane 
de flori la monumental din Cernatu, dar și la troițele ridicate în cinstea 
eroilor săceleni din Satulung, Turcheș și Baciu.
 Asociația ”Izvorul”, a continuat și ea tradiția inaugurată 
după reînființarea în 1994 și a participat la evenimentul desfășurat în 
cimitirul bisericii ”Sf. Adormire”, în fața troiței ridicată aici în cinstea 
eroilor din Satulung încă din anul 1928. Alături de preoții parohi ai 
bisericii și de numeroși enoriași, membri ai asociației au participat la 
o slujbă de pomenire a eroilor din Satulung căzuți pe fronturile celor 
două războaie mondiale și în Revoluția din 1989, în memoria cărora 
a fost depus un frumos aranjament floral. Prin grija doamnei Maria 
Zbarcea și a altor harnice membre ale ”Izvorului” au fost pregătite 
cele necesare pentru săvârșirea parastasului, la sfârșitul acestuia fiind 
împărțite celor prezenți pachețele din care nu au lipsit ouăle roșii.
 A fost un moment frumos, înălțător, în care toți cei prezenți 
au rostit împreună cu preotul numele eroilor pomeniți, creându-se ast-
fel o atmosferă specială de comuniune duhovnicească cu cei omagiați, 
așa cum bine remarca părintele Bogdan Bădiță. (”Redacția ”Plaiuri 
Săcelene”)

Troița eroilor din cimitirul Bisericii
“Sf. Adormire” Satulung, Săcele

 Această troiță cioplită în lemn de stejar a fost făcută la 

inițiativa părintelui Zenovie Popovici și a Consiliului bisericesc de la 
acea vreme, în anul 1928.
 Troița a fost ridicată în memoria soldaților români care au fost 
împușcați pentru că au refuzat să lupte împoriva fraților din armata 
română. Cei doi soldați, Ioan și Dumitru, erau de loc din Bucovina. Ei 
au fost înrolați în armata austro-ungară, știut fiind că Ardealul, Banatul 
și Bucovina erau sub ocupația Imperiului Austro-Ungar.
 Când au refuzat să lupte, tribunalul militar i-a condamnat 
la moarte. Înainte de a fi împuscați, au fost puși să își sape propriile
gropi. Execuția a avut loc într-o zi de sfârșit de octombrie, în grădina 
lui Ioniță, aflată deasupra străzii Valea Largă.
 Preotul Zenovie Popovici a hotărât dezhumarea osemintelor 
și le-a adus în curtea bisericii, oficiind slujba de înmormantare de care 
nu au avut parte. Osemintele au fost așezate cu mare cinste la rădăcina 
crucii.
 Lângă mormântul lor, își mai doarme somnul de veci 
săceleanca Daniela Prundeș, Erou al Revoluției Române, care a murit 
împușcată la ”Modarom” în noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989.
 Noi,  românii, sărbătorim Ziua Eroilor din anul 1920 de 
Înalțarea Domnului, cand a fost stabilită omagierea celor care au murit 
în Primul Război Mondial din 1914-1918. Între anii 1948-1990, Ziua 
Eroilor a fost sărbătorită pe data de 9 mai, odată cu ziua încheierii celui 
de-Al Doilea Război Mondial în Europa.
 Pe troitaă se află o placă de marmură, atașată după anii 1990, 
cu numele soldaților din parohia bisericii “Sf Adormire”, care au murit  
în cele două războaie mondiale. În partea stangă a plăcii sunt trecuți 
48 de soldați care au murit în Primul Război Mondial, iar în dreapta se 
află numele a 37 de soldați morți în cel de-Al Doilea Război Mondial.
 In incheiere, propun să luăm exemplu de la cei care cu prețul 
vieții și-au apărat pământul strămoșesc, lăsându-ni-l întreg și neatârnat 
pentru ca astăzi să putem trăi liberi într-o țară care depinde numai de 
noi să fie prosperă și înfloritoare.

10 iunie 2021             Dumitru Dorin Ghișoiu

Î



22

• Sport • Plaiuri Sacelene

SPORT LA SĂCELE
MARA DUMITRESCU – VOLEI

lecată din Săcele de la vârsta de 14 ani la Centrul de Excelență 
de volei, Mara Dumitrescu a ajuns  una dintre jucătoarele de 
bază ale naționalei României de volei, cu cele mai bune re-

zultate la nivel de juniori. A început să practice volei la Brașov, jucând 
pentru CSU Brașov, iar apoi pentru Medicina Tg. Mureș. Din iulie 
2020, s-a transferat la ”U” NTT Data Cluj-Napoca. Joacă pe postul 
de secund, cea mai importantă performanță internațională fiind titlul
de vicecampioană la Festivalul Internațional European de Juniori 
(FOTE), cea mai bună performanță a voleiului românesc la nivel de 
junioare. De asemenea, s-a calificat cu echipa României, după 26 de 
ani de la ultima performanță de acest nivel, la Campionatul Mondial 
under 18, unde România a obținut locul 6, după cele mai importante 
țări în voleiul mondial: Brazilia, China, SUA, Italia și Japonia.
- Mara Dumitrescu, prima întrebare se referă firesc la modul în care 
ai început să joci volei. Cum ai descoperit acest sport, știind că la 
Săcele nu mai există echipă de volei de peste 30 de ani și nici Brașovul 
nu are o echipă etalon de volei la ora actuală?
- De când eram foarte mică părinții mi-au testat diferite aptitudini. Am 
făcut dans sportiv, înot, muzică. Când eram în clasa a doua au  aflat 
că există un club de volei în Brașov și au hotărât să mă înscrie.  Era 
mai ales dorința tatălui meu care a fost jucător de volei și apoi arbitru.
- Ce anume te-a ”fermecat” la acest sport, ce te-a făcut să ajungi să 
faci performanță?
- Jocul cu mingea a fost întotdeauna pentru mine o mare bucurie și 
cred că plăcerea față de ceea ce faci este foarte importantă pentru un 
sportiv de performanță.  Pe lângă faptul că mi-am dat seama că sunt 
apreciată de antrenori,  atmosfera din timpul jocului era ceva aparte, 
ce nu puteam găsi nicăieri altundeva. 
- Când au început să vină primele rezultate și ce rol au rezultatele în a 
practica sportul de performanță? 
- Primele rezultate considerabile le-am avut în anul 2014 când am luat 
locul 4 la turneul final de minivolei și unde am fost remarcată și de 
alți antrenori din țară, care nu se așteptau ca un club nou înființat din 
Brașov să învingă echipe cu tradiție. Următoarea realizare importantă 
a fost câștigarea titlului național,  câțiva ani mai târziu cu aceeași 
echipă.
- Descrie-ne puțin voleiul? Ce îți place la acest sport, nefiind un sport 
foarte promovat în România? 
- Mă atrage faptul că este un sport la care se îmbină pregătirea fizică, 
tehnica și gândirea într-un timp foarte scurt. O fază de joc durează 
doar câteva secunde, în care jucătorul trebuie să găsească o soluție 
optimă, care presupune ca mintea și corpul lui să fie într-o armonie. În 
plus, voleiul reprezintă o stare pozitivă deoarece este sportul care se 
joacă mereu cu capul sus. 
- Se spune că fiecare sport are învățămintele sale, ce te-a învățat pe 
tine voleiul?
- Voleiul, pe lângă o dezvoltare fizică armonioasă, influențează pozitiv 
concentrarea și atenția, deci vrând-nevrând devii un 
om disciplinat.  Cred  că datorez și voleiului faptul 
că am și la școală rezultate bune pentru că am fost 
obișnuită de mică să îmi fac lecțiile la timp (“altfel nu 
mergi la antrenament!”). 
- Generația ta este considerată una dintre cele mai 
bune generații de voleibaliste ale României. Sunteți 
vicecampioane la Festivalul Olimpic al Tineretului 
European. Care este povestea acestei medalii de ar-
gint. Cum a venit ea?
- Pot spune că însăși calificarea la Festivalul Olimpic 
a fost un rezultat deosebit pentru voleiul românesc. 
Au fost 5 luni de pregătire serioasă și dăruire, ce s-a 
văzut pe tot parcursul turneului în care echipa noastră 

a crescut de la un meci la altul.  Am agățat această medalie în rândul 
celor mai importante realizări ale mele în sportul de performanță.
- Cum este un meci de volei? Poți să ne descrii cum il simți tu din 
teren?
- Meciul de volei este o fuziune de trăiri și sentimente intense. Înaintea 
fiecărui meci mă încearcă puține emoții, dar acestea dispar imediat 
ce începe jocul. Aptitudinile tehnice împreună cu o stare psihologică 
gata să abordeze atât reușitele cât și greșelile stau la baza încrederii în 
sine, fără de care nu ne putem gândi la o victorie.
- Actualmente în sportul juvenil românesc părinții au un rol extrem 
de important, cred că fără ei aproape nu am mai putea avea juniori 
ținând cont că nu avem un sistem național care să încurajeze și să 
susțină sportul. Cât de mult au contat părinții în cariera ta și, având 
deja o experiență în acest fel, cât de important este rolul părinților 
pentru un tânăr sportiv?
- În cazul meu, părinții au avut un rol decisiv în ceea ce privește ca-
riera mea sportivă. Pe lângă faptul că ei au fost cei care m-au îndrumat 
în această direcție, au fost și încă sunt cei mai mari sustinători ai mei, 
fiind prezenți la majoritatea meciurilor mele indiferent în ce țară sau 
la ce nivel se joacă. Tot ei sunt cei care au avut curajul să mă lase să 
plec de acasă la vârsta de 14 ani pentru a-mi urma visul și pentru a 
evolua la un centru național de excelență. 
- Ai făcut deja saltul la alt nivel, joci pentru Târgu Mureș, ești mai 
mult în cantonamente, în concursuri. Pentru că suntem o revistă care 
are Săcele în prim plan, mai ții legătura cu locurile natale, cu Săcele? 
Ce înseamnă orașul natal pentru tine?
- Săcele va însemna mereu “acasă” pentru mine. Datorită persoanelor 
dragi cu care am păstrat o legatură foarte strânsă am reușit să mențin 
peste ani contactul cu acest loc al copilăriei mele. Săcele este locul 
unde mă întorc cu fiecare ocazie, de oriunde aș fi, iar în perioadele 
când nu pot ajunge acasă îmi amintesc cu nostalgie de plimbările în 
familie la Poiana Angelescu sau la 7 Scări.
- Care sunt pasiunile, hobby-urile tale, în afară de volei?
- Îmi place să-mi petrec timpul liber călătorind, descoperind locuri 
noi sau citind.
- Cum a fost acest ultim an, cu toate aceste restricții pentru un sportiv 
de performanță?
- În prima fază a fost o întrerupere foarte bruscă  a activității sportive 
și cu toate că am continuat pregătirea fizică acasă, am simțit foarte 
mult lipsa colectivului și a antrenamentelor cu mingea. Acum putem 
spune că am revenit la normal într-o oarecare măsură, dar perioada 
grea de la  început a lăsat în urmă o serie de dezamăgiri cum ar fi 
ratarea Campionatului European și implicit potențiala participare la 
încă un Campionat Mondial.
- Cum este voleiul românesc, la nivel juvenil, dar și de seniori, com-
parând acum cu ceea ce ai văzut deja în alte țări?
- Nu pot să apreciez dacă este ceva greșit în modul de organizare al 

voleiului din țara noastră față de alte țări, ceea ce 
este dezamăgitor este că în echipele noastre din liga 
1 sunt prea puține jucătoare românce, iar junioarele, 
chiar și cele care au avut mari performanțe, cu greu 
reușesc să își facă loc în aceste echipe.
- Care sunt planurile tale de viitor, ce te vezi făcând 
în următorii ani?
- În următorii ani mi-aș dori să obțin în continuare 
rezultate satisfacătoare în sport și, bineînțeles, să 
îmbin voleiul cu școala, asa cum am făcut si până 
acum. Joc volei la Universitatea Cluj și sunt student 
în anul I la UniversitateaTehnică Cluj-Napoca.
  

A consemnat Mădălin Iacob
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.II 2021

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

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

61 Cora Nicolae
62 Corfariu Iunian Onoriu
63 Cosma Maria Teodosia
64 Cosmeanu Moroianu 
65 Coșerea Vasile
66 Cozma Corneliu
67 Crăcană Petru
68 Crăciun Florin
69 Crăciun Gentiana
70 Crăciunescu Dana
71 Curte Cristian
72 Curte Remus
73 Dalaban Tudoran Ileana
74 Damian Alexandru
75 Dan Liviu
76 Daneş Dumitru
77 Diaconescu Adrian
78 Dinu Virgil
79 Dopovecz Iuliu
80 Dragomir Dănuţ
81 Drăghici Valentin
82 Eftimie Bogdan
83 Eftimie Rodica
84 Ene Tudoran Anca
85 Ene Gheorghe
86 Filip Constantin
87 Flangea Roxana
88 Florea Traian
89 Florescu Gheorghe
90 Fodor Levente
91 Fulea Lia
92 Găitan Ovidiu
93 Georgescu Alexandru Ioan
94 Ghişoiu Dorin
95 Grozea Gheorghe
96 Grozea Victor
97 Guiu Adrian
98 Homorozean Gheorghe
99 Iacob Mădălin

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

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

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