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CASELE DE CETIRE DIN SĂCELE, LA CENTENAR

ctul educațional a fost o prioritate pentru moca-
nii săceleni încă din cele mai vechi timpuri, așa cum 
aflăm și din scrierile domnului George Moroianu, care 

relatează în ”Chipuri din Săcele” episodul de la biserica din Satu-
lung de Sus, în care Moș Nică Gologan își îndeamnă fiii, după 
îndelungate discuții de convingere, pe care preotul Radu Popeea 
le avusese și cu Consiliul Parohial și cu Moșu Gologan, să doneze 
bani pentru școală și pentru dascăl.
 Dar și înainte de acest moment, ”școala din tinda biseri-
cii”, a fost locul în care copiii deprindeau scrisul, cititul și socoti-
tul, sub purtarea de grijă a Bisericii, bine știind că numai Sfântul 
Mitropolit Andrei Șaguna înființase peste 800 de școli primare 
confesionale, chiar și în Săcele, și renumitele colegii de la Brad 
și Brașov. Clădirile construite lângă bisericile noastre din Săcele 
au deservit ca spații propice pentru învățământul confesional, iar 
după anul 1918, acestea, cunoscute de noi drept Casele de Cetire, 
au devenit adevărate izvoare culturale pentru tineretul autohton 
și nu numai, mai precis adevărate 
biblioteci cu un fond de cerecetare 
destul de vast, așa cum vom vedea în 
cele următoare.
 Printre documentele manu-
scris din fondul Gheorghe Dragoș al 
bibliotecii ”G. Barițiu” din Brașov 
am descoperit și două procese ver-
bale ale Adunării Generale a Caselor 
de Cetire, unul din 1925: Casele de 
Cetire din Satulung-O pildă demnă 
de urmat, și celălalt, din 1927, 14 
august: Raportul secretarului Case-
lor de Cetire către a șasea Adunare 
Generală.
 Voi reda parțial conținutul 
celor două documente:
”Onorată Adunare Generală,
Cu ziua de azi Casele de Cetire din Satulung își încheie al șaselea 
an de muncă. 
 [Așadar, ele fuseseră constituite în 1921, așa cum reiese 
din procesul verbal al Consiliului parohial din Satulung de jos:
 ”Proces verbal luat la 4 septembrie 1921 în ședința 
extraordinară a Consiliului parochial ”Sf Arhangheli” din Satu-
lung, sub prezidiul dlui paroch Petru Leucă, fiind prezenți: Ioan R. 
Butu, Ioan Barbu, Aldea I. Aldea, Savu Luca, Radu A. Aldea, Ghe 
Medianu senior, Gheorghe Dragoș, N Țuțuianu, Ioan Berteanu, 
Radu Cheșcă, Aldea Coltofeanu, Ioan Popa.
 Dl președinte, deschizând ședința, pune la ordinea zilei 
cererea tinerimei studioase din Satulung pentru înființarea unei 
Case de Cetire în edificiul școlar al bisericii noastre.
 Comitetul aprobă cererea unanim, cu atât mai vârtos că 
și forurile noastre superioare bisericești au decretat înființarea 
acestor fel de instituții culturale în fiecare parochie. (cf registru 
de procese verbale al bisericii Sf Arhangheli, pp 35-36/4 septem-
brie 1921).]
 Născute dintr-o idee curată și închegate prin străduințe 
tinerești pline de însuflețire și abnegațiune, aceste Case de Cetire 
au străbătut ani de greutăți, au pătruns prin atmosfera apăsătoare 
a materialismului postbelic și, cu o energie caracteristică tinereții 
sănătoase, au ieșit deasupra, ca și un luceafăr viu în pacea unei 
nopți de vară.
 Din timidele încercări, din sfioasele așezăminte de acum 
șase ani, vremea ce s-a scurs a dat satului nostru două instituțiuni, 

care sunt înzestrate cu tot ceea ce literatura 
românească are mai bun, cu tot ce știința, în 
continuă dezvoltare, are mai frumos și mai de 
folos. Dovada vie ne-o dau cele 4401 de volume, 
care constituiesc biblioteca Caselor de Cetire, precum și numeroa-
sele reviste și ziare abonate: Viața românească, Neamul româ-
nesc pentru popor, Ardealul, Gândirea, Solia Moldovei, Ziarul 
științelor și călătoriilor, Universul copiilor, Transilvania, Con-
vorbiri literare, Orisontul și natura.
 A aduna cărți și reviste într-o bibliotecă, deși realizarea 
ei necesită mari cheltuieli, nu este totuși prea mult. Trebuie ca, pe 
lângă acest factor, să creezi, să câștigi și factorul viu al cititorilor, 
dornici de a scruta secretele frumoase ale cărților.
 Încă din primul moment ne-am dat seama de această 
necesitate și, prin serbările și șezătorile noastre dese, am atras 
publicul satelor noastre în jurul Caselor de Cetire, făcându-l să 
înțeleagă tot mai mult rostul și să se pătrundă tot mai mult de 

simțul de a le susține.
 Astfel, an de an, am înscris 
noi membri, încât numărul lor a 
ajuns la 158, pe lângă alte câteva 
sute, care, deși nu sunt membri ac-
tivi, totuși manifestă o dragoste și 
o dorință activă față de instituția 
noastră. Din puținele cărți răsfoite 
la început, prin dezvoltarea gustului 
pentru citit, am ajuns să ni se citească 
într-un an, la ambele Case de Cetire, 
5294 de cărți și 858 de reviste.
 Din modestele realizări ale 
începutului, din înjghebările solide 
de mai târziu, hrana sfântă a sufle-
tului și a minții, se revarsă azi în va-
luri tot mai puternice asupra satului, 
asupra poporului nostru, vrednic în 

trecut, și demn de o mai bună soartă în viitor....
 Pentru a putea prinde și păstra momentele mai impor-
tante din viața Caselor noastre de Cetire și pentru a putea răspândi 
cât mai departe din pitorescul satului și vieții săcelene, pe chel-
tuiala înstituției noastre, am făcut 80 de fotografii și 3000 de cărți 
poștale ilustrate, reprezentând Casele de Cetire, bisericile, Banca 
poporală, adunarea generală din 1926, portul și industria casnică. 
De asemenea, am tipărit 1000 de calendare de perete.
 Activitatea artistică a Caselor de Cetire și-a urmat cursul 
normal: am dat o reprezentare teatrală la Sărbătoarea Crăciunului, 
iar corul nostru, condus de către harnicul și simpaticul nostru co-
laborator Ghiță Șeitan, a cântat cu ocazia diverselor serbări or-
ganizate în timpul anului de către Despărțământul săcelean al 
societății culturale ASTRA. Dacă înainte, la șezători, sălile erau 
goale, cu timpul, numărul dornicilor de a asculta cântec, grai și 
povețe românești era tot mai mare.
 În cadrul reprezentațiilor teatrale, de la piese ușoare s-a 
ajuns și la ”O scrisoare pierdută”, șa, totdeauna bine jucate de 
membrii fondatori, devenind niște mici și pricepuți artiști și ar-
tiste, iubiți de membrii Caselor de Cetire.
 Pe lângă aceste serbări, în fiecare an, la finalul lui au-
gust, se ținea Adunarea Generală a Caselor de Cetire, care nu 
sunt numai niște dări de seamă, ci  iau înfățișarea unor adevărate 
serbări românești, atât pentru localnici, cât și pentru vizitatorii 
din Vechiul Regat. Cu ocazia Adunării Generale din 1924, Casele 
de Cetire au avut onoarea de a primi vizita domnului profesor

A

Procesul-Verbal al Adunării generale din 1927



4

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

Iorga, care, cu acea ocazie, într-o însuflețire generală, a vorbit 
despre Săcele și trecutul lor.
 Dorim să vedem cât mai curând în mijlocul nostru pe 
întreaga generație ce vine după noi. Facem încă o dată un apel 
frățesc la generațiile tinere: să contribuie la închegarea solidarității 
românești... pentru că un soare nou a apărut la orizontul viitoru-
lui neamului nostru, făcând să 
tresalte, plin de speranță, tot ce 
este suflet românesc. Iată de ce, 
credem că apelul nostru va avea 
răsunet. Și acest răsunet va fi cât 
mai momentan, căci bătălia cea 
mare ce o vom avea de dat, spre 
binele Săcelelor și al Neamului, 
necesită forțe unite, tari și disci-
plinate, precum și o succesiune 
armonioasă și sănătoasă între 
generații.
 În ceea ce ne privește pe noi, ostașii de azi și de ieri ai 
Caselor de Cetire, garantăm că vom sta la datorie, tot cu aceeași 
însuflețire tânără, încă zeci de ani de acum înainte.
Satulung, 14 august 1927”
 Intr-adevăr, istoria ultimilor ani pînă la instaurarea 
regimului comunist atestă realizarea acestei lucrări deosebite de 
culturalizare locală. Ulterior, Casele de Cetire, au fost desființate; 
din păcate bibliotecile au fost distruse prin incendierea cărților 
și revistelor (probabil unele erau impotriva sistemului, cum ar fi 
”Gândirea”), iar clădirile au fost scoase din patrimoniul bisericii 
și folosite ca dormitoare pentru elevii reconstrucției socialiste.
 După 1989, biserica si-a redobândit calitatea de pro-

prietar al lor. A fost nevoie de renovare integrală exterioară și 
interioară, iar astăzi, la 100 de ani de la momentul 1921, în Casa de 
Cetire de la biserica din jos, ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 
a renăscut idealul înainașilor. Cercul de pictură al icoanelor pe 
sticlă ”Sfinții Arhangheli” funcționează neîntrerupt din 2007, 
în parteneriat cu Liceul ”G. Moroianu”, prin purtarea de grijă a 

doamnei preotese Raluca Șerban. La fel și corul bisericii se 
pregătește aici pentru activitățile din urbea noastră. Cât des-

pre bibliotecă...spiritul celor care au des-
coperit tainele cunoașterii prin lectură 
în Casa de Cetire, este prezent. Spre 
exemplu, pe lângă biblioteca specifică 
a bisericii parohiale, ne-am bucu-
rat nespus când familia Cazacu ne-a 
donat biblioteca domnului profesor 
Dimitrie Cazacu, de o valoare culturală 
inestimabilă. Ba, deunăzi, d-na Zamfir 
Dacia ne-a spus că și biblioteca fami-
liei (regretatul ing. Dan Zamfir) va fi 
integrată intre volumele de carte și re-
viste existente. Nu ramâne decât să le 
mulțumim și pe această cale.

 Chiar dacă avem un concurent major în internet și toată 
oferta lui, încă se mai găsesc doritori, în rândul tinerilor, care să 
pătrundă tainele dintre coperțile cărților.
 Drept concluzie, ca un pod peste veacuri, la 100 de ani 
de la înființarea lor, Casele de Cetire continuă să dăinuiască și să 
își îplinească menirea lor inițială.

Pr Raul Șerban

Casa de cetire de la biserica
”Sf. Adormire” si 

biserica ”Sf. Arhangheli”

CĂRTURARI BRAȘOVENI ÎN LUPTA NAȚIONALĂ ( II )

         de prof. univ. Ioan Vlad

lexandru Ciurcu – de la „apostolatul gazetăresc” la 
amărăciunea unui exil odios

 Alexandru Ciurcu (1854-1922) mai este cunoscut azi cel 
mult ca inventator, unul care a contribuit la începuturile motorului 
cu reacție, un pionier al științei românești și universale, ilustru 
necunoscut pentru generațiile mai noi. Împreună cu jurnalistul 
francez Just Buisson se straduiau să propulseze pe Sena o barcă 
cu motor, pe la 1886, realizând prima ambarcațiune reactivă din 
lume. Obține astfel primul brevet de invenție românesc de notori-
etate mondială, înregistrat succesiv în Franța, Anglia, Germania, 
Italia, Belgia, Austro-Ungaria și SUA.
 Dar, Al. Ciurcu a fost o personalitate multilaterală fiind 
pe rând ziarist, om politic, orator, agronom, martir expulzat, un 
eminent edil cu o operă durabilă in modernizarea Bucureștiului, 
un talentat jurist, care a dezlegat cauze complicate, un poliglot 
și un polisportiv încercat. A fost una dintre puținele personalități 
universale ale vremii sale, într-o lume a specialiștilor și 
specializărilor profesionale. Dar are și o contribuție semnificativă 
ca ziarist în lupta națională a românilor ardeleni, contribuție care 
i-a fost răsplătită în epocă printr-o decizie de expulzare din Româ-
nia de către guvernul Brătianu.
 Se trăgea din marele neam al Chirculeștilor din Brașov, 
una dintre familiile de frunte de aici, ajunsă la Brașov din Țara 
Românească, prin secolul al XVI- lea, după ce fusese persecutată 
de domnitorul de atunci al țarii. Familia a continuat însă să aibe 
relații familiale și de afaceri peste Carpați. Cei mai mulți Chirculești 
s-au ocupat cu comerțul și agricultura, având proprietăți urbane și 
rurale atât in Transilvania cât și în Muntenia. Un Ciurcu a fost în 

sec. al XVIII- lea stareț la mănăstirea Sinaia, un altul, 
la 1814 a înființat satul Sudiți, din județul Buzău, colonizându-
l cu români ardeleni. În Brașov exista o suburbie numită Malul 
Ciurcului, amintind de această respectabilă familie, in sec. XIX. 
La 1885 trăia la Brașov un Neculae Th. Ciurcu, văr cu Al. Ciurcu, 
care figura ,,in fruntea tuturor întreprinderilor naționale”1.
 Pe linie maternă, tatăl bunicii lui Al. Ciurcu era Radu 
Tempea (1768-1824), cărturar de seamă, poet, organizator 
al învațământului românesc din Ardeal, autorul ,,Gramaticii 
românești”, Sibiu, 1797. Acesta fusese, ca diplomat austriac, 
gratulat de împăratul Napoleon I cu o tabacheră de argint în semn 
de prețuire pentru grănicerii români ardeleni, foști adversari ai 
împăratului, considerați trupe de elită, care au stârnit admirația 
împăratului, iar Radu Tempea i-a explicat acestuia organizarea și 
resorturile forței acestor luptători. Un fiu al lui Radu Tempea, pro-
topop al Brașovului, a fost chemat de mitropolit în Muntenia și 
pus director al seminarului teologic din Râmnicu- Vâlcea, iar ul-
terior administrator al unei moșii mănăstirești. Anastasia, fiica lui 
Radu Tempea, căsătorită cu Nicolae D. Ciurcu, a devenit mama 
lui Nicolae Ciurcu și bunica lui Al. Ciurcu, era o femeie vrednică 
și învățată.
 În casa din Brașov a bunicului N. D. Ciurcu au sălășluit 
refugiați politici de la 1821 din Muntenia, iar mai apoi Grigore al 
IV- lea Ghica, înainte de a prelua domnia în Muntenia (1822). N. 
D. Ciurcu chiar l-a însoțit într-o călătorie la București pentru a se

A

1 „Doi exilați (Neculae și Alexandru Ciurcu), De un amic intim al familiei, București, 
1885, p. 9; Apud „Alexandru Ciurcu, inventatorul, ziaristul, omul”, Ediție îngrijită, 
studiu introductiv, note și comentarii de I. M. Ștefan, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1989, 
p.9(în continuare „I. M. Ștefan, Al. Ciurcu...”);
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pregăti întronarea.
 N. N. Ciurcu, tatăl lui Alexandru, cel mai mic din 12 
copii, a rămas de mic orfan de tată (1827), dar a făcut școală 
grecească la Brasov, după care a învățat comerțul la Sibiu, dar 
și-a continuat și studiile la Sibiu, apoi la Viena la universitate, 
unde s-a împrietenit cu o seamă de cărturari români. La 20 de 
ani (1842), N. N. Ciurcu s-a stabilit în Țara Românească, unde 
a preluat administrarea moșiei Dudești, pe care a facut-o foarte 
eficientă și bine valorificată pe piața bucuteșteană. Ascensiunea 
sa ecomomică a fost stopată de revoluție (din 1848, N.R.), care 
l-a trimis în exil după ce luase parte activă la ea. Fusese delegat al 
județului Ilfov pe lânga Guvernul Provizoriu. A oferit locotenenței 
domnești, în august 1848, șase sute de puști, a participat la acțiuni 
importante și a susținut financiar mișcarea.
 Ca exilat s-a refugiat în Transilvania, a luat în arendă 
mai multe domenii între Sibiu și Făgăraș, și-a cumpărat o mică 
proprietate la Șercaia, lângă Făgăraș, pe care a organizat-o exem-
plar. S-a căsătorit cu Polixenia Chirilov, adusă din București, și la 
Șercaia i s-au născut cei trei copii: Adela, Elena și Alexandru.
 Mai putem menționa din familie pe medicul Sterie N. 
Stinghe, văr cu Alexandru, cu un doctorat la Viena (1877), practi-
cant la Viena din 1886, figură proeminentă a comunității românești 
din capitala austriacă, militant notoriu pentru cauza românească și 
editor, împreună cu C. Diaconovich, a unei reviste românesti. A 
sfârșit în închisoare, închis de autoritățile austro-ungare în 1916 
la intrarea României în război.2

 Frații Ioan I. Ciurcu și Nicolae I. Ciurcu, probabil veri 
ai lui Alexandru, sunt vestiți librari și editori. Primul, Ioan (1852-
1925), cu pregătire de contabilitate și comerț, continuă acti-
vitatea tipografică și comercială a familiei, aduce de la Paris o 
modernă tipografie (1896) și tipărește beletristică, dar și docu-
mente istorice brașovene, manuale școlare și culegeri de folclor. 
Nicolae I. Ciurcu (1854-1898), editor și librar, își face ucenicia 
la o librărie germană din Brașov, pleacă la București și lucrează 
opt ani la casa de editură Socec. Se întoarce la Brașov și-și des-
chide o importantă librărie și editură (1880) cu care aduce o 
mare contribuție la răspândirea scrisului românesc și a literaturii 
noa-stre clasice3. Un alt frate al lor, George I. Ciurcu, în 1886 își 
susținea doctoratul în medicină la București.
 Alexandru Ciurcu, născut la 29 ian.1854 la Șercaia, a 
rămas aici doar doi ani, familia a dobândit dreptul de a se întoarce 
în Muntenia, unde tatăl său a continuat să administreze domenii 
impotante. Școala a început-o la București, dar la zece ani este 
trimis la Brașov, la Gimnaziul românesc, pentru primele clase, 
după care trece la cel de stat unde era director Iacob Mureșianu, 
director al ,,Gazetei Transilvaniei”. Micul școlar s-a atașat mult 
de acest dascăl, care i-a insuflat dragostea pentru românii ardele-
ni, atât de năpăstuiți, dar și atât de dârji în lupta lor pentru ființa 
națională.
 ,,Școlarul Ciurcu- scria un ziarist despre el mai târziu- e 
rebel la viața de clasă, nu-i plac cărțile de școală și nu poate suferi 
învățătura pe de rost a lecțiilor...E amorezat de viața de la țară și 
de toate sporturile la care se dedă cu frenezie... caută să pună în 
aplicare ce a văzut la circ. Își face un manej, dresează mânjii să
joace vals, face voltij pe cai, călărește în picioare, sare cu caii peste 
tot felul de obstacole naturale... face disperarea mamei sale...”4. 
În adolescență s-a implicat in activitatea din ferma părinților de 
la Șercaia sau pe domeniile de la Porumbacu, Sâmbata, Comana 
sau Veneția. Avea ambiția să facă orice, să știe tot, să exceleze 
in tot ceea ce făcea: să are, să treiere grâul, să lucreze tâmplărie, 
dulgherie etc. Ferma de la Șercaia era model. De aici plecau spre 
Brașov, Sibiu sau București căpșuni cât pumnul, împachetate in 
vată, legume trufandale in timpul iernii, cai și vaci de rasă aleasă. 
Aici poposeau călătorii de peste munți, o făcuse și Cuza pe dru-
mul exilului, după abdicare.

 Preocupările ,,extrașcolare” ale gimnazistului îi pericli-
tau adesea examenele. Dar Alexandru avea o memorie bună, mai 
prindea din zbor fie de la profesori, fie de la colegi, în preajma 
examenului ,,trăgea tare” și reușea să se strecoare cu bine la toate 
examenele. La 23 iulie 1873 și-a luat ,,matura”, adică bacalaure-
atul, ,,cu succes bun”, după care a organizat o masă festivă.
 Continuă studiile la Viena, facultatea de drept, unde intră 
în comunitatea studenților români de la ,,România Jună”, al cărei 
secretar a fost pentru un timp. S-a apropiat la Viena de profesorul 
universitar Nicolae Teclu, brașovean de origine, ilustru chimist și 
inventator, membru al Academiei Române. Acesta l-a fascinat cu 
experiențele lui chimice, i-a stimulat pasiunea de inventator și l-a 
inițiat în gimnastică, sport pe care Ciurcu l-a practicat toată viața.5
 Greutațile materiale ale familiei datorate pierde-
rii proprietății de la Șercaia, răpită de autoritațile maghiare, îl 
determină pe Alexandru să părăsească Universitatea dupa trei ani 
de studii. A rămas însă cu o bună pregătire juridică, mult solicitată 
în activitatea sa viitoare.
 La 22 de ani, în 1876, se întoarce la București și intră în 
ziaristică, căreia i se consacră trup și suflet. Începe la ,,Uniunea 
Democratică”, organ al societății ,,Unirea Democratică Română”, 
unde corector era I. L. Caragiale, cu care leagă o trainică pri-
etenie. În primul articol pe care-l scrie aici se declară pentru 
,,naționalitate” și ,,libertate” și cere ,,desvelirea abuzurilor și 
stârpirea lor..., reforme în instituțiuni, reforme în moravuri, fără 
de care instituțiunile nu pot exista”6. Ziarul s-a dovedit de orien-
tare liberală, apropiat lui C. A. Rosetti și Dimitrie Brătianu, dar și 
,,milioanelor de frați” din Transilvania, cu care înțelegea, spune 
Ciurcu, ,,de a întreține cu dânșii relațiunile cele mai strânse”, în 
condițiile apăsătoarei politici maghiare de deznaționalizare. ,,În 
Transilvania, Românul nu are voie să fie Român”7- spunea Ciur-
cu. Ziarul însă și-a încetat activitatea în aprilie 1877 și Al. Ciurcu 
a participat la întemeierea altuia, ,,România liberă”, pe care el l-a 
botezat, ziar inspirat de M. Kogalniceanu.
 În același an 1877, Ciurcu intră în redacția ziarului libe-
ral ,,Românul” al lui C. A. Rosetti, unde va desfășura o importantă 
activitate jurnalistică, pe lăngă marele gazetar, om politic si de stat. 
C. A. Rosetti a ajuns să-l prețuiască foarte mult și să-i determine 
formația de jurnalist. ,,Dăscălit și înfiripat la școala marelui zia-
rist... - scrie un confrate mai târziu - Al. Ciurcu a înțeles de atunci 
că presa este și trebuie să fie, pentru adevăratul ziarist, și catedră 
și apostolat, și spre țintirea asta d. Ciurcu și-a luat tovarășe de 
preț și sinceritatea și dragostea nespusă de meșteșug”8.
 În scurt timp, fără să părăsească ,,Românul”, Ciurcu, 
impreună cu ziaristul Emile Galli, corespondent la București 
pentru presa franceză, înființează ziarul ,,L’Orient”, de limbă 
franceză, independent, bine făcut, interesant și din ce în ce mai 
bun și mai citit, menit să facă cunoscută cauza românească în 
întrega Europă, să promoveze nevoile și aspirațiile popoarelor din 
Orientul european, iar adecvat situației de război în care se năștea 
(2/14 iunie 1877, puțin după proclamarea independenței) ziarul 
promitea să dea toată atenția ,,faptelor de război”9, asigurate cu 
regularitate, prin corespondențe de pe front și din țară.
 La proclamarea independenței de stat a României, Al. 
Ciurcu intră și în activitatea militantă, organizând la București, 
împreună cu Ioan Bibicescu, o mare manifestație cu torțe a 
studenților, în sprijinul neatârnării, studenții asigurându-se s-o 
apere prin toate mijloacele.
2 I. M. Ștefan, „Al. Ciurcu...”, op. cit, p.11;
3 „Cărturarii brașoveni(sec. XV- XX). Ghid bibliografic”, Brașov, 1472, p. 60- 61;
4 „Dimineața”, din 30 ianuarie 1914;
5 I. M. Ștefan, „Al. Ciurcu...”, op. cit., p. 17;
6 „Uniunea Democratică”, nr.1 din 2 nov. 1876;
7 Ibidem, nr. 88 din febr. 1877;
8 „Al. Ciurcu”, de Constantinescu- Cosco, în „Universul literar”, din 5 iulie 1910;
9 „L’Orient”, nr. 1, jeudi 2/14 juin 1877;
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 Corespondent de front

 Responsabilitățile programatice asumale de ,,L’Orient” 
îi impun lui Ciurcu să plece pe frontul din Bulgaria, unde avea să 
fie acreditat pe lângă comandamentele român și rus. Va desfășura 
o activitate prodigioasă și-și va face un nume în această calitate. 
Corespondențele lui sunt publicate în ,,L’Orient”, dar sunt pre-
luate și de o mare parte din presa românească și străină, datorită 
calității, credibilității și preciziei pe care autorul le asigura. Prin 
scrisori adresate lui Iacob Mureșianu, ele ajung și-n paginile 
,,Gazetei brașovene”. La un moment dat era singurul corespon-
dent de presă pe linia frontului, ceilalți pierzându-și acredita-
rea. Este primit adesea de domnitorul Carol, de generali români 
și ruși, intră în tranșee alături de ostașii celor două armate, se 
împrietenește cu pictorul Nicolae Grigorescu, acrediatat și el 
pentru imortalizarea în imagini a marii confruntări, cu medicul 
Carol Davila, care-l impresionează prin atașamentul la cauza 
românească și prin spiritul organizatoric. Fiecare din aceștia se 
vor regăsi în evocările și amintirile ziaristului. Notorietatea lui
Ciurcu în această calitate de corespondent de război capătă dimen-
siuni europene, prin alimentarea cu telegrame și corespondențe a 
marilor cotidiene europene, ca ,,Le Temps”, ,,Wiener Tagblatt” 
sau ,,Morning Post”. Performanța lui poate fi comparată cu cea a 
lui Carol Popp de Szathmari, realizatorul, în războiul Crimeii, a 
celor dintâi reportaje fotografice de război din lume.
 Prestația sa pe câmpul de luptă în slujba presei îi aduce, 
drept recunoștință, calitatea de ofițer în Garda Națională și înalte 
decorații românești și rusești. Este din ce în ce mai cunoscut în 
cercurile politice și culturale de la București, este în apropierea 
lui M. Kogalniceanu şi T. Maiorescu și adesea se va sfătui cu 
,,coconu Mihalache” asupra unor articole mai importante.
 Împlinirea visului independenței și consacrarea ei 
pe câmpul de luptă au impus schimbarea numelui ziarului din 
,,L’Orient„ în ,,L’Independance Roumaine”, mai adecvat noului 

statut al României. Ziarul își sporește 
continuu calitatea, tirajul, nivelul 
tehnic, are propria tipografie, este in-
trodus în toate cancelariile diplomati-
ce din Europa, este citat de gazetele 
străine ca o autoritate în materie. Cu 
1 ianuarie 1882 Emile Galli acceptă 
ca Al. Ciurcu să dețină ,,direcțiunea 
politică a ziarului, precum și supra-
vegherea administrațiunii”10. 
 În planul luptei naționale, 
,,L’Independance Roumaine” promo-
vează și susține cu dârzenie drepturile 
naționale ale românilor transilvăneni. 
Ciurcu personal, prin scris dar și 

pe alte căi, apără cu căldură cauza fraților de peste munți și se 
străduiește să cultive și să întrețină sentimentul de solidaritate cu 
aceștia a tuturor celorlalți români. Ziarul face cunoscută opiniei 
publice europene situația românilor din statul ungar. Românii ar-
deleni știau că pot apela la Al. Ciurcu și puteau găsi un sprijin 
moral sau material, în situații dificile- inundații, incendii, alte ne-
norociri. El organiza colecte, apelând la generozitatea românilor 
,,pentru a veni în ajutorul fraților nefericiți”11, organiza serbări 
de binefacere, care dădeau rezultate semnificative. În folosul 
,,României June”, aflată adesea în dificultăți financiare, a colectat 
într-un singur an 1.500 de franci, o sumă însemnată.
 Anul 1882 este pentru Al. Ciurcu anul unui mare proces 
de presă, care a solidarizat acuzatul cu numeroase personalități de 
frunte din România. Ziarul prin condeiul nesemnat al lui Galli, 
învinuia Creditul Financiar Rural de incorectituni şi ilegalități. 
Societatea i-a intentat proces de calomnie lui Al. Ciurcu, care lua-

se asupra sa răspunderea, Galli, ca străin, fiind în pericol de-a fi 
expulzat. Se cereau daune mari, deși ziarul publicase doar fapte 
concrete și verificabile. Fiind în fapt un proces împotriva libertății 
presei de a dezvălui acte de corupție și ilegalități, s-a iscat o 
adevărată furtună, 24 de avocați iluștri s-au oferit să apere liber-
tatea presei. Guvernul sprijinea societatea acuzatoare. Al. Ciurcu 
însuși s-a apărat eroic și procesul a fost câștigat de el la Curtea 
de Casație. Victoria și eroul au fost sărbatoriți printr-un ban-
chet și o manifestație de simpatie a studenților în Piața Teatrului 
Național12. Eminescu însuși, în ,,Timpul”, se raliase apărării, deși 
politic se afla pe alte poziții decât Al. Ciurcu, dar a facut-o în nu-
mele unor principii de etică profesională și de dreptul exprimării 
libere. Eminescu afirmă într-un articol că românii au libertatea 
constituțională de a gândi, a vorbi și a scrie: ,,Pentru ceea ce 
gândim și credem, pentru ceea ce zicem, nu ne așteaptă rugul 
inchiziției, pentru ceea ce tipărim nu ne așteaptă revocare cu de-a 
sila, cum i s-a impus lui Galilei”. Dacă afirmația ,,e adevărată, 
adevărul n-are, nu poate avea pedeapsă, nici poate cu drept cu-
vânt să pedepsească”13- spune Eminecu.
 Procesul, dar și natura activității guvernamentale au 
făcut ca poziția lui Al. Ciurcu față de guvern să fie tot mai radicală. 
În România, se spunea într-un articol, ,,doar voința domnului 
Brătianu constituie un text de lege, pe baza căruia se pronunță 
toate hotărârile, pe umerii unui popor întotdeauna răbdător”14. În 
afara abuzurilor interne, guvernul era învinuit că, prin apropierea 
de Austro - Ungaria și Germania, a slăbit ajutorul dat anterior 
românilor ardeleni.
 Între altele, Al. Ciurcu a creat și o publicație stastistică, 
,,Le Bossu”, tot în franceză, de-o vehemență antiguvernamentală 
evidentă: ,,Vesel de felul său ..., ușuratic, zeflemitor, poznaș ..., 
nepăsător față de amenințări, ... făcând să fie auzite ideile sale 
de nezdrucinat la urechile puternicilor zilei, pornește bucuros la 
bătălie împotriva prejudecăților, abuzurilor, favoritismului ..., 
dacă vreodată ,,Bossul” va muri, aceasta se va întâmpla numai 
fiindcă a râs prea mult”15.

 Indezirabil politic

 Guvernul Bratianu era personajul principal în satirele și 
caricaturile din ,,Le Bossu”. Tot mai mult Al. Ciurcu devenise 
un dușman de temut, ziarul ,,L’Independance Roumaine” avea un 
ecou tot mai larg în străinătate, astfel încât guvernul discuta încă 
din 1883 posibilitatea alungării din țară a lui Al. Ciurcu. În 1883 
a fost expulzat Emile Galli de către guvernul român. Ciurcu a 
rămas singur proprietar al ziarului, cumpărând și partea lui Galli. 
Solidaritatea ziarului cu cauza ardelenilor este tot mai strânsă. 
Ciurcu se implică tot mai mult în rezolvarea solicitărilor naționale 
ale românilor dinafară: nevoi materiale ale școlilor din Betolia, 
Bariț îl roagă să trimită ziarul în Ardeal; Aurel Mureșianu spera 
că după dobândirea independenței, ,,întărindu-vă voi mai prin-
dem și noi puteri” și-i cere să colecteze fonduri pentru victimele 
inundațiilor din Ardeal. Oameni de rând i se adresează cu proble-
mele lor, pe care Ciurcu se străduiește să le rezolve.
 Activitatea lui Ciurcu neliniștește Viena și Budapesta. 
Legația austro-ungară din București îl ține sub strictă observație. 
La 5 august 1885 se raportează la Viena despre o excursie în 
Bucegi a ofițerilor vânători de munte din Sinaia, la care a par-
ticipat și Al. Ciurcu. Turiștii au plasat pe un pisc un tricolor 
românesc, iar la banchetul excursiei Ciurcu le-a urat ofițerilor 
să arboreze steagul românesc și dincolo de acești munți. Rapor-
torul sugerează că atunci cănd Ciurcu va face o nouă călătorie în

10 Apud I. M. Ștefan, „Al. Ciurcu...”, op. cit., p. 25;
11 „Doi exilați...”, op. cit., p. 32;
12 I. M. Ștefan, „Al. Ciurcu...”,op. cit., p. 27;
13 M. Eminescu, „Opere”, vol. XIII, p. 243;
14 “L’Independance Roumaine”, 28 febr. 1884;
15 „Le Bossu”, nr. 1, 8 apr. 1884;

Alexandru Ciurcu
(1854-1922)
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Ardeal să fie arestat, judecat și condamnat pentru înaltă trădare. 
Ministrul vienez de externe crede că măsura ,,nu este rezonabilă”, 
însă acuză statul român că îi tolerează pe românii din Ardeal ,,de 
teapa lui Ciurcu” să comită acte de trădare fără a fi pedepsiți”16.
 În paralel cu activitatea publicistică, Al. Ciurcu activează 
și în societatea ,,Carpați”, creată la București în 1881 sub forma 
unei societăți secrete, cu numele de ,,Iridenta Română”, nume 
care din motive lesne de înțeles, a fost schimbat la 24 ianuarie 
1882 cu cel de Societatea ,,Carpați”. Ea a fost creată de studenții 
transilvăneni Gh. Secășeanu și Gh. Ocășanu, de ziariștii Nicolae 
și Alexandru Ciurcu (tată și fiu) și negustorii I. Corneanu și I. 
Drone - Bănciulescu.17

 Societatea era sprijinită mai întâi de transilvăneni și 
bucovineni, dar mai apoi de cercuri largi ale intelectualității din 
România, inclusiv M. Eminescu, B. P. Hașdeu, Gr. Tocilescu, C. 
A. Rosetti etc. Prin statute ea avea scopuri culturale, dar în reali-
tate desfășura o activitate secretă de ,,pregătire și declanșare a unui 
război de eliberare a Transilvaniei, care urma să pornească din 
Regatul României și să insurecționeze toată populația supusă”18, 
deci o organizație revoluționară care opta pentru soluția armată în 
înfăptuirea unei frății românești. Programul ei relua ideile cele mai 
radicale ale pașoptiștilor, concretizate în memoriul lui Al. Papiu 
Ilarian către Cuza în 1860 și în planul militar de cucerire a Tran-
silvaniei, creat de Axente Sever. Activitatea Societății ,,Carpați” 
nu scapă serviciilor secrete austro-ungare. Acestea sesizează saltul 
într-o nouă etapă a luptei naționale românești și în consecință iși 
lărgesc rețeaua informativă pe teritoriul românesc și-și intensifică 
măsurile diplomatice și polițienești-represive. Informațiile culese 
dovedesc activitatea efervescentă a secțiilor societății din zonele 
limitrofe și de pe căile de pătrundere din Muntenia și Moldova 
spre Transilvania. În toate zonele acestea agenții austro-ungari 
au descoperit comisari, acțiuni și consfătuiri secrete, voluntari 
înarmați și organizații subterane, gata să pornească acțiuni, mii de 
membri și simpatizanți în toată țara, trupe de vânători de munte 
implicate, mai ales Regimentul 4V.M. Argeș, comandat de colo-
nelul E. Gorjan, membru al societății.
 Filiala din Ploiești a societății era foarte activă în Valea 
Prahovei și avea pe stindard deviza ,,Cucerirea Transilvaniei”. 
Agentul austriac F. Lachmann raporta Budapestei la 10 mai 1882 
că societatea ,,Carpați” dispune de sume mari de bani adunate 
în secret și că ea a publicat un anunț în ,,România Liberă” (a lui 
Al. Ciurcu) cu următorul conținut: ,,societatea Carpați vrând să-și 
întindă sfera de activitate în toate părțile țării, comitetul ei invită 
pe românii de peste munți care doresc să se înscrie sau a cere mai 
multe deslușiri să se adreseze către comitet în str. Știrbei Vodă, nr. 
11”19.
 Raportul din 5 iunie 1882 al aceluiași agent menționează 
amploarea numerică a societății, 1364 de membri, iar dintre cei 
mai importanți îi menționează pe Eminescu, Haşdeu, Tocilescu, 
Slavici, D. Laurian, maiorul Moise Groza, mulți profesori, juriști, 
ziariști, ofițeri, medici, oameni politici, mai mult de jumătate pro-
venind din Transilvania. Aspirațiile acestora, considerate de agent 
absurde, vizau ,,constituirea României într-un imperiu dacic”.
 Programul public al societății (,,Unitatea națională”, 
revistă proprie, din 6 decembrie 1884) vizează următoarea cale 
de urmat: ,,să ne preparăm de luptă, să sădim în toate inimile ide-
alul Unității celei mari, desăvârșite, când Carpații nu vor mai fi 
un lanț ce strânge, ci un brâu ce susține”. Dacă acest program este 
unul politic, următorul document - ,,Proclamația  revoluționară 
a Iridentei române” - , din august 1885, adresată ,,românilor de 
peste munți”, dar și celor ,,de dincoace de munți”, era un strigăt 
de luptă, chema întreaga națiune la lupta armată pentru dezrobi-
rea provinciilor aflate sub stăpâniri străine, prin sloganul ,,Vine 
revoluția!”.
 Acest document, tipărit pe hârtie de ziar, cu cerneală 

roșie, în 100.000 de exemplare, a fost răspândit în țară, în Tran-
silvania și Ungaria și în străinătate. Impactul său a fost imens: a 
avut un rol tonifiant, dătător de speranță pentru românii ardeleni, 
a îngrozit autoritățile maghiare, care au dezlănțuit o prigoană 
cumplită- percheziții peste tot, au fost arestați 14 preoți, s-au în-
chis școli, tribunalele au emis sentințe aspre, conducătorii arde-
leni, luați prin surprindere, s-au trezit într-o situație delicată, unii 
au repudiat proclamația și pe iredentiști etc. Proclamația a fost 
considerată în epocă și un răspuns disperat la politica de maghia-
rizare și la constituirea în 1885 a societății maghiare EMKE, care 
își propunea pe față deromânizarea Transilvaniei.
 Cu informațiile pe care le avem nu putem reconstitui 
contribuția sau implicarea lui Al. Ciurcu și a tatălui său N. Ciurcu 
în elaborarea și difuzarea acestei Proclamații. Al. Ciurcu a negat 
orice implicare, a considerat-o o ,,copilarie” și istoricii acceptă 
această opinie. Nici calitatea lor de membri fondatori ai ,,Iredentei 
române” n-o acceptă toți istoricii care au abordat subiectul. Chiar 
dacă nici una, nici alta nu se confirmă, vinovăția lui Al. Ciur-
cu în fața primului-ministru Brătianu era la fel de mare, pentru 
adversitatea lui ca ziarist față de guvern, ca a autorilor și distribu-
itorilor Proclamației.
 Reacția Austro-Ungariei față de poporul român la scan-
dalul Proclamației, în condițiile existenței acelei alianțe politico-
militare a puterilor centrale, la care România era parte din 1883, 
trebuie să fi fost scandalos de mare. Brătianu primea o lovitură 
în plex. De aceea și reacția guvernului este pe măsură: expulza-
rea din țară a presupușilor vinovați: Gh. Ocășanu, Gh. Secășanu, 
Al. Ciurcu, N. Ciurcu, I. Corneanu și I. Drone-Bănciulescu, toți 
români născuți în Transilvania, din care doi brașoveni. Decizia nu 
avea o motivare și guvernul n-a motivat-o niciodată.
 La plecarea din țară, cu deplină demnitate, Al. Ciurcu 
arăta: ,,Eu, român al cărui tată a ajutat în 1848 pleiada campio-
nilor libertății a face din România ... o țară liberă și independentă, 
nu mai am dreptul să trăiesc pe pământul românesc ..., pentru ce 
sunt izgonit? ..., pentru că aveam un ziar care nu lăuda actele aces-
tui guvern. Ei bine! Expulziunea mea este cea mai bună dovadă 
că nu merită să fie mai bine tratat. Cu toate acestea, nu mi-am 
pierdut orice speranță în cauza românismului, pe care l-am apărat 
întotdeauna cu ardoare și pe care îl voi apăra și d-aci înainte, 
pretutindenea unde mă voi afla...”20. În 1921, în ziarul propriu 
,,Agrarul”, Al. Ciurcu aducea mai mulre detalii și o mai clară 
motivare a expulzării: ,,Depindea de mine să nu fiu expulzat”. 
Prefectul poliției, Morruzi, i-ar fi oferit din partea guvernului o 
mare sumă de bani, plus o subvenție anuală pentru ziar, ,,dacă 
accept să schimb atitudinea ziarului”. S-au făcut și alte intervenții 
și presiuni. „Am refuzat orice târg și orice transacție, preferând 
să vând ziarul aproape pe nimic lui George Lahovari și să apuc 
toiagul pribegiei”21.
 Numeroase personalități se solidarizează cu expulzații: 
T. Maiorescu, M. Kogălniceanu, fratele premierului, Dimitrie 
Brătianu fost și el premier, om de stat diplomat și luminat de 
frunte, Maria Rosetti, soția lui C. A. Rosetti, care dispăruse etc.
 Presa a luat atitudine: „Românul”, ziarul cu cel mai 
mare prestigiu din țară, în editorialul din 5/17 sept. 1885, sub 
semnătura lui Vintilă C. A. Rosetti, scria: „șase români sunt goniți 
din România de către ministerul d-lui I. C. Brătianu. Crima lor 
este de a fi cutezat să pronunțe cuvinte în favoarea fraților lor, cari

16 Alex. Lepedatu, „Un nou episod revoluționar în luptele naționale ale românilor de 
peste munți acum o jumătate de veac”, București, 1937, p. 42;
17 „1918. Unirea Transilvaniei cu România”, Ediția a III- a, București, 1978, p. 360;
18 Vasile Curticăpeanu, „Sensul istoric al conceptelor de iredentism și revizionism în 
contextul luptei popoarelor din Austro-Ungaria pentru eliberare național-statală”, II, în 
„Transilvania”, nr. 6, 2005, p. 75;
19 Ibidem, p. 76;
20 „Românul”, din 6 sept. 1885, V și „România și Tripla Alianță 1878- 1914” de G. N. 
Cazon și S. R. Zover, Editura Șt. și Encicl., București, 1979, p. 143 ș.n.;
21 „Agrarul”, nr. 674 din aug 1421;
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zac supt jugul ungurilor ... Dacă Rosetti trăia, nu  s-ar fi făcut 
aceasta! ... Cel care n-a încetat un minut de-a lupta pentru 
naționalitate și libertate,  s-ar fi opus cu tăria-i cunoscută celor 
care lovesc libertatea presei, celor cari ... se injosesc până a goni 
gazetari români din țara lor”.
 Cercetarea istorică, prin istoricul Al. Lapedatu, care 
a publicat studiul „Un episod revoluționar în luptele românilor 
de peste munți acum o jumătate de veac”, (București, 1937), a 
adus contribuții esențiale în clarificarea resorturilor politice, 
a ingerințelor și presiunilor Austro- Ungariei în determinarea 
măsurii expulzării celor șase. Publicând documente secrete din 
corespondeța Legației austro- ungare de la București cu minis-
terul de externe de la Viena, Al. Lapedatu definește dimensiunea 
presiunilor făcute de Viena și Budapesta asupra Bucureștiului 
dar și faptul că Al. Ciurcu a fost principalul vizat și apoi Gh. 
Secășanu, președintele societății „Carpați” și directorul ziarului 
„Unitatea Națională”.
 Șeful Legației austro- ungare la București, la ordinul 
ministrului de Externe de la Viena, Von Kálnoky, ia contact cu 
ministrul de Externe român, Ion Câmpineanu, și cu premierul 
Brătianu, condamnând „toleranța” de care guvernul dă dovadă 
și pretinzând măsuri severe pentru „restabilirea liniștii”. Minis-
trul vienez îi numește pe „principalii agitatori”, în persoana lui 
Secășanu și a lui Ciurcu și pretinde că guvernul român „trebuie 
să statueze un exemplu”: „Așteptăm să se procedeze cu fermi-
tate contra șefilor cunocuți ai mișcării- spune ministrul Kálnoky, 
telegrafiind la București. Vă autorizez a nu neglija nimic ca să se 
simtă la București că suntem în drept să cerem și cerem o acțiune 
energică”22. Și-i mai specifică corespondentului de la București, 
cu destulă perfidie: „să nu cerem noi expulzarea!”.
 Legația urmărește reacția guvernului, raportează când se 
zvonește că vor fi expulzări și când se emite decizia. Al. Ciurcu 
deși nu era amestecat în chestiunea proclamației, este în centrul 
atenției agenților și rapoartelor către Viena. Legația urmărește pas 
cu pas pe expulzați în zilele următoare, atmosfera din București, 
unde agitația se amplifică, plecarea și traseul expulzaților.
 Asocierea abuzivă a lui Al. Ciurcu la expulzare, alături 
de autorii proclamației i-a dat o lovitură grea, i-a schimbat cu totul 
destinul, în plină ascensiune profesională ca ziarist. El încearcă 
insistent să se detașeze de vina celorlalți, să se explice, sperând 
într-o revenire asupra deciziei. Într-o scrisoare din 20 sept./2 oct. 
1885, publicată de mai multe ziare, își precizează poziția față de 
iredentism: „n-am comis niciodata neghiobia de a cere anexarea 
Transilvaniei; astfel de lucruri nu se cer; ele se fac, atunci când 
este posibil să fie făcute”23.
 Acest act abuziv al guvernului a generat o uriașă mișcare 

de protest în toată țara: s-au ținut întruniri publice de protest în 
toate orașele mari, s-au constituit comitete de sprijin, articole vi-
rulente; legația austriacă era înconjurată de agenți secreți înarmați 
pentru a o apăra; studenții erau în mare fierbere, proiectau un atac 
asupra legației austriece. În Ardeal indignarea este mare. În pre-
tura Șercaia „toată inteligența din giur” își exprimă „mâhnirea 
față de faptele...guvernului român”. La 4 septembrie ziariștii 
bucureșteni în marea majoritate, întruniți la redacția „Românul”, 
semnează o declarație de protest împotriva expulzărilor. La acea 
întrunire Vintilă C. A. Rostti nu se sfiește să-l numească pe I. C. 
Brătianu „strigoiul anului 1848” și „agent provocator în serviciul 
Austro- Ungariei”. „Gazeta Transilvaniei” condamnă la 8 sep-
tembrie expulzarea, arătând că prin acest „ordin despotic” gu-
vernul român a lucrat mână în mână cu asupritorii românilor din 
Ardeal. Ea reproduce protestele din ziarele din România. În toate 
aceste proteste scrise sau vorbite în public, în parlament etc. s-au 
produs texte admirabile, de profundă analiză a faptelor și ideilor. 
Ne limităm la un fragment din interpretarea lui M. Kogalniceanu 
în Adunarea Deputaților din 11/23 februarie 1886, reprodusă de 
toate ziarele și publicată de autor într-o broșură: „Pentru români, 
Transilvania este leagătul naționalității noastre, este baștina, este 
matca din care au ieșit roiurile române cari, trecând dincolo de 
Carpați, au fondat statul lui Radu Negru și al lui Bogdan-Dragoș, 
astăzi regatul liber și independent al României, dar care are în do-
sul ei drept zid de apărare naționalitatea română de peste Carpați, 
naționalitate care, dacă se va extermina în Transilvania, se va 
compromite și în România...
 A fost de secole o mișcare continuă de români între am-
bele coaste ale Carpaților. Niciodată această comunicare frățească 
n-a fost întreruptă. Ideea română pururea a însuflețit pe cei ce ve-
neau la noi și pe cei ce veneau la ei! Dacă această idee se califică 
de iredentism sau de daco- românism, iredenți au fost Radu Ne-
gru și Bogdan-Dragoș, iredenți au fost toți acei mari bărbați de 
sabie și de carte, pe cari pe fiecare pagină de istorie îi întâlnim 
veniți de peste Carpați. Osemintele lui Lazăr, în loc de a-i ridi-
ca statuie, să le aruncăm în aer, căci mare iredent a fost, mare 
daco-român a fost Lazăr. Dar Fabian, dar Laurian bătrânul, dar 
Maiorescu tatăl, Bojincă, Papiu și atâția mari dascăli, toți aceștia 
au trăit în mijlocul nostru, apărând și dezvoltând naționalitatea 
română, apărând românismul, iredenți și daco-români au fost”24.
 Al. Ciurcu s-a întors din exil abia în 1890 și și-a reluat 
cariera jurnalistică.

22 Alex. Lapedatu, „Un episod revoluționar...”, op. cit., p. 47;
23 I. M. Ștefan, „Al. Ciurcu...”, op. cit., p. 37;
24 „Monitorul Oficial”, nr. 45 din 18 febr. 1886, p. 11 și 31.

FIGURI SĂCELENE

MEMORIILE PĂRINTELUI MODEST (I)
DIALOGURILE CU PĂRINTELE CĂTĂLIN DUMITREAN

m avut recent ocazia să citesc câteva pagini din memo-
riile pe care părintele Cătălin Dumitrean, neobositul 
conducător al cenaclului Lumină lină din Sibiu le-a 

scris în urma convorbirilor cu părintele arhimandrit Modest
Zamfir, plecat dintre noi acum câțiva ani. Cum Părintele Mo-
dest își avea originile în Săcelele noastre, trăgându-se din renu-
mita și bogata familie a Gologanilor din Satulung, m-am gândit 
că reproducerea acestor pagini de memorii în revista noastră ar 
fi binevenită, mai ales că Părintele a fost cunoscut și apreciat de 
credincioșii săceleni, iar amintirile sale vor stârni, cu siguranță, 
mule emoții celor care le vor citi. Mulțumesc părintelui Cătălin 
Dumitrean pentru amabilitatea de a ne îngădui să reproducem 

materialul său în revista noastră, iar pe Dvoastră vă îndemn 
să citiți rândurile de mai jos, care cu siguranță vă vor desfăta 
sufletește (Horia Bârsan).

   Mi-e tare dor de Părintele Modest și Dumnezeu știe de 
ce nu mai pot să-i văd acum chipul față către față și să-i ascult 
cuvântul plin de lumină. Mi-aduc aminte că în ultimele luni am 
tot insistat și eu și cei dragi ai mei ca să vină mai des pe la Si-
biu, să terminăm această carte, aflată în stare de editare. Sfinția 
sa trebuia să o mai citească o dată, să mai adauge ce mai lip-
sea etc... Și, dacă e să-mi reproșez ceva, și dacă este să fiți și 
dumneavoastră măcar o dată sinceri cu propria conștiință și să

A
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nu dați toată responsabilitatea numai pe mine, aș preciza faptul 
că am rămas foarte mulți datori Părintelui Modest. Că uneori 
nu suntem chiar așa cum pretindem în iubire, că ”obligațiile” 
lumești ne determină să rupem comuniunea cu cei dragi, că ni se 
par drumurile ce ne despart cam lungi, că ne sunt prețioși dar și 
uneori ”dificili” de a sta lângă ei, că tot amânăm întâlnirea cu 
ei ca să punem mereu în față oportunitățile ”lumești” ale zilei...   
Suntem o societate nebună, tocmai din cauza  faptului că nu sun-
tem în stare să mai reducem din ”urgențe”, din dorințele noastre 
de a face ”bani”, de a ne schimba caracterul și de a căuta mai 
mult pe cei dragi.
   Intenții bune ați avut și voi, dar și eu. Mereu îmi pro-
puneam să ajung la Târgoviște să-l mai văd o dată pe Părintele. 
Când vroiam să plec intervenea o problemă și, uite așa, ba nu 
puteam eu, ba nu era el acolo... Până când moartea ne-a sepa-
rat într-un fel. Și de atunci nu știu dacă m-am învățat minte că 
o mare întâlnire nu se amână chiar de ar fi să vină ”inundații” 
peste casă, dar cert este că iubirile sunt irepetabile. La fel și 
marile și posibilele întâlniri...   În dorul meu pentru Părintele 
Modest vă fac de azi o surpriză, pe care sper să o difuzați mai 
departe... Încep editarea online a dialogurilor unice cu Părintele 
Modest, desfășurate într-o ambianță unică, cred că acel loc va 
deveni ”casă memorială”, acolo la Sibiu. Părintele ne-a povestit 
cam tot ce se putea spune despre viața sa... Până acum nu am 
putut edita această carte, la care lucrez, pentru că pur și simplu 
am fost blocat psihic... mi-era greu să cred că interlocutorul nu 
mai este... Și uite așa am tot amânat evenimentul. Dar de astăzi 
m-am smuls din ”durere” și pornesc la editarea acestor minunate 
memorii... Vă doresc lectură plină de har...

 COPILĂRIA
 

 Pr.Cătălin: 
- Încep seria unor convorbiri care se doresc o fereastră deschisă 
spre cer și vă rog să mă credeți că deși am petrecut foarte mult 
timp în preajma sfinției voastră, mărturisesc că am mari emoții, 
mai ales că anticipez răspunsuri unice și deosebite. Așadar, prima 
întrebare firească, părinte Arhimandrit, specifică tuturor  celor 
care au de relatat crâmpeie din mireasma copilăriei, este aceea 
de a  afla dacă aveți amintiri fericite legate de primii ani ai vieții?
 Părintele Modest:
- Consider că am avut o copilărie foarte fericită întrucât Dum-
nezeu mi-a   rânduit de copil, mai întâi  să cunosc pe Dumnezeu 
şi apoi să cunosc  anumite  persoane religioase cu mare dragoste 
pentru credință și Biserică. Mai precis, pe domnişoara educatoare 
de la grădiniţă, Victoriţa Tocitu, care, doi câte doi copii, ne du-
cea la biserică şi pe părintele care m-a botezat, Gheorghe Şerbu 
și care își avea rădăcinile în Mărginimea Sibiului, adică era din 
Poiana. 
 Sunt născut la 24 mai 1940, din părinţi ortodocși  româ-
ni, Nicolae şi Valerica Zamfir. După tată, provin dintr-o familie de 
ţărani din   Negreşti,Topolovenii de astăzi, judeţul Argeş, țărani 
muncitori, avuţi. Stră-străbunicul meu a fost primul preot  cu 

numele de Zamfir. Să amintesc și de 
Dumitrana preoteasa, de străbunicii 
tatălui meu şi s-a urmat această suc-
cesiune preoţească  până la bunicul 
meu.   Tatăl meu, născut în 1907, în 
clasa a doua primară a fost  dat la 
seminarul de la Curtea de Argeş de un 
frate mai mare, Constantin fie iertat, 
care l-a   ajutat foarte mult. În 1916, 
cu începutul primului război mondi-
al   seminarul s-a desfinţat, tata fiind 
atunci un copil de doar 10 anişori şi 
a trebuit să vină 25 de km, toamna pe 

dealuri, de la Curtea de Argeş până în satul natal. Când a ajuns 
acasă tocmai se înmormânta mama sa, adică  bunica  mea și era 
o jale extraordinară. Rămăsese  tata cel mai micuţ   între 17 co-
pii, fraţi  proveniţi din trei părinţi. Bunicul  meu s-a  recăsătorit 
având  6 copii. Pe cine a luat mai avea înca 6, deci 12 şi împreună 
cu   cea de a doua  soţie a  mai avut 5 copii, printre care  şi   tatăl 
meu.  Două  fete şi trei băieţi. A fost, vă repet, jale mare.Tata a 
ajuns la mormânt  exact   când  puneau pamântul  pe sicriu. A 
fost și o mare discuţie dacă să se umble din nou în sicriu să o mai 
vadă  şi tatăl meu pe  mama sa. Lui bunicul  i s-a zis Gheorghe 
”al Popii”, deci Gheorghe Zamfir al  Popii  pentru că se trăgea 
din familia aceasta a Zamfireştilor, familie care, după tata, a ple-
cat din Prundul Braşovului, din Șcheii Braşovului cu problema 
apariției greco-catolicismului, adică în jurul anului   1700 şi s-au 
stabilit în Argeş. Iar mama, Valeria Gologan, provenea din familia  
Gologanilor, mocani avuți din Săcele. Fiind însă mulţi copii la 
părinţi, se ataşau câte trei-patru fraţi   având  câte două mii de oi 
sau chiar trei mii. Ei erau ca într-un fel de concurs cu cei de la  
Săliştea Sibiului, adică  mocanii din partea Sibiului cu mocanii 
din partea  Branului, sau cu mocanii din partea Covasnei, plecând 
în transhumanţă cu oile până în partea Basarabiei, dincolo de 
Prut,  până la Nistru. Chiar şi iarna plecau în partea Dobrogei, 
deci până în insula Brăilei. Am avut în cei şapte ani ai copilăriei, 
deci până în 1947, educatoare pe domnişoara Victoriţa Tocitu şi 
îmi aduc aminte cu multă pioșenie, cu respect şi cu puterea mea 
de pomenire la rugăciune, că, doi câte doi, ne ducea la biserică, ne 
aşeza în rânduri, băieţaşii în partea dreaptă lângă strană şi fetiţele 
în partea stângă, și stăteam cu evlavie până când ne venea timpul 
ca și noi să rostim cu voce tare „Tatăl Nostru”. Se făcea aceasta 
alternativ, într-o duminică sau sărbătoare erau de rând băieţii, 
în cealaltă duminică fetiţele, care rosteau în cor ”Tatăl Nostru”  
sau Mărturisirea  de Credinţă adică „Crezul” cel din cadrul Sfin-
tei Liturghii. Cele patru clase primare le-am făcut în Satulung 
de Sus, pentru că în această localitate, actualul oraș Săcele din 
judeţul Braşov, erau atunci două biserici. Naşii, mei Ştefan şi Ma-
ria Guiu, m-au botezat  în ziua  de Sfântă Marie, hramul bisericii 
de acolo şi, aşa cum am specificat, slujba a fost oficiată de preotul 
Gheorghe Şerbu, căruia tocmai i se eliberase locul de părintele 
Zenovie Popovici, care ieșise la pensie. Ambii erau de o cultură 
extraordinară”. În 1949, tata fiind directorul şcolii elementare 
de la Satulung, şcoală care, în 1864, a fost binecuvântată de Mi-
tropolitul Ardealului Sfântul Andrei Şaguna, pentru că  secretarul 
Mitropolitului Andrei Şaguna era pe atunci chiar Nicolae Po-
peea, unchiul mamei mele.  Pe mine m-a preocupat îndeaproape 
întrebându-mă cum a ajuns unchiul mamei mele din preot de la 
biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din neamul Popeea, se-
cretar general al Mitropolitului Sf. Andrei Şaguna şi, bineînţeles 
al doilea episcop al Caransebeşului, după moartea sau trecerea 
la Domnul  a mitropolitului, adică pe 25 iunie 1873. Pe clădirea 
şcolii care am urmat-o mitropolitul a scris cu litere de aur, în nişa 
aceea a ctitorilor şcolii cam aşa: „Munceşte şi vei fii, voieşte şi 
vei putea”.  Adică tot aşa cum şi la 1850 mitropolitul fondase şi 
târnosise liceul ”Andrei Şaguna” din Braşov, pe care eu şi fratele 
meu  şi mulţi l-au  urmat.  

 ORAȘUL STALIN

 Părintele Cătălin:
- Să facem o mică paranteză și să le spunem tinerilor care ne vor 
citi că în acea vreme Brașovul a primit un nume sinistru. Era de-
numit oficial Orașul Stalin...
 Părintele Modest:
- Din 1950 denumirea Braşovului  a fost oraşul Stalin, judeţul se 
chema tot Stalin, iar liceul  ”Andrei Şaguna”  a fost transformat 
în Şcoala medie nr.1 de băieţi.  Liceul de fete „Principesa Elena” 
se transformase în liceul „Unirea”, rămânând pe toată regiunea
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Stalin doar două licee de băieţi, la Sibiu şi la Braşov. Pe atunci 
Sibiul era înglobat și el în regiunea Stalin, până când,  bineînţeles  
că Dumnezeu  a rânduit ca să se revină la normal, liceul să-şi 
recapete denumirea de Liceul ”Andrei Şaguna” şi prin împărţirea 
teritorială a judeţelor, s-au format judeţul Braşov şi judeţul Sibiu.  
 Părintele Cătălin:
- Vremuri triste în care ți-era greu să întrevezi lumina libertății.
 Părintele Modest:
- Așa este, dar hai să destindem atmosfera şi să vă reamintesc 
de o glumă, de ce s-a numit Sibiul-„SB”? Unii spuneau  „Salut 
Braşov!” adică  bine că am scăpat de tine Braşovule !... Trebuie 
să mai și zâmbim...
    În 1949, tata a fost scos din direcţiune. Știți de ce?  A 
fost acuzat că este ostil noului stat comunist. S-au făcut primele 
promovări ale elevilor, făcându-i pionieri în ianuarie. Tata a fost 
învinuit că a luat cravatele roşii de pe grumazul elevilor şi le-a dat 
foc chiar în curtea şcolii şi alte învinuiri, cum că a făcut comerţ 
negru în 1946, atunci cu foametea...
 Părintele Cătălin :  
- Cât erau de adevărate aceste învinuiri?
 Părintele Modest : 
- Sincer să vă spun nu era nimic adevărat. Totul au fost înscenări 
specifice bolșevicilor, de către oportunști, pentru ca să îi fie luat 
locul tatălui meu şi ca să fie dat afară. Prigoana a culminat  în 
anul 1952 când șapte preoţi şi șapte directori din Săcele  au fost 
închişi, în afară de preotul Petru Leucă de la biserica din Satulung 
de Jos „Sfinții.Arhangheli” şi, din fericire, tatăl meu a scăpat prin-
tr-o conjunctură pe care numai Dumnezeu a rânduit-o, întrucât 
atât tata cât şi mama mea au fost oameni foarte credincioşi, cu 
mare frică de Dumnezeu.  
 Părintele Cătălin:
- Despre mama sfinției voastre mi-ați povestit întotdeauna cu 
pioșenie. Din ce familie provenea?
 Părintele Modest:
- Mama venea din familia Gologanilor, avea strămătuşă pe  Epi-
harea Moisescu, născută Gologan, marea cântăreaţă şi iniţiatoarea 
leagănului „Sfânta Ecaterina” din Bucureşti, leagăn patronat de re-
gina Elisabeta. La vărsta de opt anişori, pe un scaun în mănăstirea 
Suzana, Elena Moisescu, pentru că de la Moise Gologan a tre-
buit să-şi schimbe numele, când a trecut în regat din Ardeal, din 
Săcele şi de la Moise la  Moisescu, deci  Epiharea Moisescu,  a 
cântat „Slava” pe glasul opt, cea de la stihira Vecernei din 8 sep-
tembrie, precum știți sărbătoarea „Naşterea Maicii Domnului”. 
Mănăstirea Suzana era vizitată atunci de regele Carol I, de regină 
şi de Ştefănache Popescu, marele protopsalt al Bucureştilor. 
Popescu şi-a dat seama că acea fetiţă a  cântat perfect şi cu o voce 
deosebită. Şi aşa a fost luată la Bucureşti de regină . Au dus-o la 
mănăstirea Țigăneşti de la mănăstirea Suzana şi aşa 
a ajuns director al leagănului „Sfânta Ecaterina” 
din Bucureşti. In timpul pregătirilor de război din 
1912, pentru că se presimţea că va fi un mare război  
mondial cum de fapt s-a şi întâmplat, leagănul 
„Sfânta Ecaterina” s-a mutat în mănăstirea Bistriţa 
de Vâlcea şi atunci cele trei nepoate ala mătuşii 
mamei mele, Olga, Teodosia şi Epiharia Gologan 
au schimbat denumirea leagănului „Sfânta Ecateri-
na” în ”Societatea Acoperământul Maicii Domnu-
lui”. Aşa că toate vacanţele mele, până am crescut 
mare şi am ajuns student, le-am făcut fie acolo și la 
mănăstirea Cheia unde aveam doi unchi călugări, 
pe  părintele Rafael Butu şi  pe părintele Iaonichie 
Orjan din Săcele Braşov. 
 Părintele Cătălin:
- Se vede bine că ați crescut între călugări și acum 
simt în glasul sfinției voastre o mare emoție, dar 

haideți să continuăm să povestim despre aceste minunate mo-
mente ale anilor copilăriei. povestea este fescinantă și parcă o văd 
derulându-se ca într--un film, chiar aici în fața noastră...
 Părinte Modest:
- Da și mă bucur că sunteți martorul direct al amintirilor mele, 
căci așa a vrut Bunul Dumnezeu ca să vă încredințez sfinției voas-
tre viața mea. Așadar, în 1950 când am împlinit vârsta de zece ani, 
gândiți-vă că numai din Săcele erau menționate în mănăstirea Su-
zana 38 de maici, dintre care şi stareţa mănăstirii schimonahia Su-
sana, fostă Susana Arşicu, căreia la 1774, pe tăpşanul de la actuala 
mănăstire, noaptea i s-a arătat o ”lumină mare”. Era chiar Sfântul 
Nicolae în lumină şi îngerii Domnului cântau troparul Sfântului 
Nicolae.  Şi aşa şi-au vândut tot de la Săcele şi au înfiinţat actuala 
mănăstire,  care la început era  sub patronajul mănăstirii Sinaia și 
care aparţinea de Episcopia Buzăului, iar toate acestea se întâm-
plau sub oblăduirea marelui cărturar Chesarie al Buzăului.
 Părintele Cătălin:
- Primele clase unde le-ați făcut?
 Părintele Modest:
- Cele patru clase primare le-am făcut în şcoala unde m-am şi 
născut, dar și unde am locuit până când tata a fost scos forțat din 
şcoală. Mi-aduc aminte că era începutul anului 1949, iar tata a 
fost pus sub straşina şcolii, cu bagaje cu tot, cu doi copii micuţi, 
eu şi fratele meu care este mai mare decăt mine cu un an.  
 Părintele Cătălin:
- Încercare grea pentru toată familia...
 Părintele Modest:
- Parcă și acum îl văd pe tata trecând pe lângă noi, plângând cu 
mama, fie iertată. Iar o femeie, căreia îi spuneam ţaţa Frusina 
Bratu îl întreabă pe tata: ”Ce faci domnule Zamfire?” Și tata îi 
răspunde: ”Sunt dat afară din școală!” Iar Ţaţa Frusina îi spune 
atunci: ”Nu vă necăjiți, uite am o casă liberă, a fetei mele care 
lucră la primărie, care numai la anul se va mărita şi vă las să 
locuiţi temporar acolo.  Şi aşa am locuit acolo până la 1 noiembrie 
1949 când tata a cumpărat o casă în Parohia de Jos.  Aşa că din 
Parohia  de Sus, de la „Adormirea Maicii Domnului” m-am mutat 
sub patronajul „Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavril”.
 Părintele Cătălin:
- Mă impresionează faptul că în Săcele au fost oameni atât de 
evlavioși cum de altfel sunt și astăzi.
 Părintele Modest:
- Pe ţară, în 1950 aveam peste 82 de măicuţe surori numai din 
Săcele, din cele șapte sate, aveam trei prăinți din Săcele chiar în 
Sfântul Munte, dar mai aveam  şi în alte mănăstiri din ţară, precum 
Zamfira, Horezu, Gologan, actuala  mănăstire Gologan înfiinţată 
în drumul spre Basarabia de familia Gologanilor. La biserica din 
Parohia de Jos aveam chiar un epitaf adus de la Ierusalim, în 

1870 de către familia Ciută, care a  fost expus de 
marele Nicolae Iorga la Viena într-o expoziţie şi a 
luat un premiu special.  Să ne gândim deci, că nici 
mănăstirile mari, precum Agapia, Văratic și nici o 
eparhie din ţară nu a avut acel  epitaf. Dar  în 1953 
”cineva” şi pe urmă s-a aflat ”cine”, gândiți-vă că a 
spart biserica, l-a furat şi în paisprezece ore Sfân-
tul Epitaf, repet, de o mare valoare, a fost smuls 
din postamentul în care era conservat şi  s-a ple-
cat cu el tocmai spre Odessa.  Pe patul de moarte 
al părintelui Petru Leucă, părinte care m-a format 
duhovniceşte, preot apropiat mie, cu care am stat în 
Sfântul Altar de nenumărate ori şi am servit biseri-
ca ca elev, iar apoi ca student şi mai apoi ca inginer, 
mi-a dat   tocmai această ”grijă”, că dacă cumva 
va rândui Maica Domnului să ajung vreodată pe 
acolo, la vreun muzeu, să mă uit după acel Sfânt 
Epitaf.
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 La şcoala ”din Jos” cum spuneam, am făcut cele trei 
clase elementare, terminându-le în 1954. Să socotim deci, șapte 
clase elementare, precum am specificat, primele patru  la biserica 
”din Sus”  şi cele trei  la ”şcoala din Jos”.
 Părintele Cătălin:
- Ce dascăli ați avut?
 Părintele Modest:
- Am  avut în clasele primare ca dascăl chiar pe tatăl meu, care 
spre sfârşitul  clasei întâi, și mi-aduc aminte cu umor, a excla-
mat în cancelarie că ”îşi mănăncă zilele cu mine”. Am fost foarte 
greoi la învăţătură. De ce ? Aveam un complex... Fratele meu 
încă de la cinci anişori citea ziarul, socotea, înmulţea şi împărţea. 

Citea primele cărţi şi era atât de absorbit de lectură, fiind un om 
foarte deștept, că uneori nu mai era atent la ore, pentru aceasta 
plăngându-se învăţătorul tatălui meu. Am și acum lacrimi de nos-
talgie pentru dragul meu frate.  El era pe sub bancă, îşi făcea de 
lucru cu mâinile.
   În clasa  întâi  primară am  avut-o  pe domnişoara Eufrosi-
na (Ica), căsătorită Bârsan care provenea din familia Bucurenciu, 
familie venită în Săcele din Făgăraşul Braşovului. In clasa a treia  
şi a patra a am avut-o învățătoare pe mama mea. Am fost în clasa 
întâi exact şase elevi colegi, trei băieţi şi trei fete. In clasa a patra 
ne-a mai venit o fată din Constanţa şi o fată debilă din Bucureşti.

(va urma)

FILE DE MONOGRAFIE

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

n numărul de astăzi al revistei continuăm să vă aducem 
în atenție evenimente săcelene de acum peste 80 de ani, 
oglindite de presa brașoveană a vremii. Ne bucurăm 

că am găsit pentru D-voastră două însemnări despre activitatea 
caselor de cetire din Satulung, de la a căror înființare se împli-
nesc 100 de ani. Ele dovedesc, pe de o parte, bucuria săcelenilor 
și deschiderea față de actul cultural autentic, iar, pe de altă parte, 
scot în evidență și responsabilitatea față de acesta, fiind gata să 
contribuie, prin donații, la menținerea vie a flăcării aprinse de 
aceste case de cetire. Oriunde s-ar fi aflat, ei răspundeau prezent 
apelurilor de acasă, mobilizându-și chiar prietenii și partenerii 
de afaceri pentru a asigura suportul necesar culturii săcelene. 
(Redacția ”Plaiuri Săcelene”)

 Viața culturală și socială

 Bacifalău. În seara de 24 Ianuarie a.c. s-a dat în comuna 
Bacifalău o producțiune școlară sub conducerea d-rei învățătoare 
Ana Bolboceanu. Cântările executate de elevii școalei noastre pri-
mare la 2 voci, ca și jocurile noastre naționale: Banul Mărăcine, 
Lugojana și jocul Moților, au plăcut mult publicului. Pe lângă suc-
cesul moral, avem de înregistrat și un profit material de 233 Lei 
prin care s-a pus bază unui fond pentru procurarea de cărți pentru 
elevii săraci. Au binevoit a suprasolvi următorii d-ni: Vasile Ivan, 
director Satulung 20 Lei, Octav. Simtion, preot Cernatu, și Vasile 
Chirvase, notar Bacifalău, câte 10 Lei și învățătorul Ioan Pană din 
Satulung 3 Lei, cărora se exprimă sincere mulțumiri. 
 Bacifalău la 3 Februarie 1922.

Pentru comitetul școlar
Aurel Oancea, preot

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 31
din 10 februarie 1922, p 2)

 Mulțămită publică

 La ”Apelul” încredințat d-lui Sandu Bucurenciu, direc-
torul Băncii Generale din Brăila, au binevoit a răspunde în fa-
vorul procurării unui local pentru Casa noastră de citire, următorii 
domni și instituțiuni:
 Banca Generală a Țării Românești Lei 500; Sandu Bu-
curenciu, director, Lei 200; Ionel, Aneta, Ștefan și Nicușor-Ștefan 
Vineși Lei 400; Nicolae Bărbătescu Lei 100; Ioniță Neagoe Po-
peea Lei 100; Șantierul ”Danubiul” Lei 200; Ion Eremia Lei 200; 
Horațiu și Ovidiu Blebea Lei 200; Radu Sulica Lei 100; C.I. Sa-
ssu Lei 100; P. Wiolatos Lei 100; Șt. Galiopatos Lei 100; Vasile 
Mocanu Lei 100; Nicu Pană Lei 100; Ion C. Sassu & Co. Lei 
200; Banca Comercială Română Lei 200; Gheorghe Ciurea Lei 

200; C.C. Costinescu Lei 100; Valeriu Vineși Lei 100; Societa-
tea Anonimă Română SRD Lei 500; Anastase Filoiti Lei 100; M. 
Tănăsescu Lei 100; Radu R. Popeea Lei 200; în total deci Lei 
4360.
 Pentru aceste atât de frumoase donațiuni făcute Căminului 
nostru cultural, subsemnatul exprim atât d-lui director Sandu Bu-
curenciu cât și celorlalți mărinimoși donatori cele mai sincere 
mulțumiri, asigurându-i de toată recunoștința noastră.
 Satulung, 17 Aprilie 1923.

Preotul Zenovie Popovici
președintele Casei de citire

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 96
din 8 mai 1923, p 4)

O SĂRBĂTOARE CULTURALĂ 
Universitatea populară de la Văleni de Munte în Săcele

 Ziua de Duminecă a fost o zi de înălțătoare sărbătoare 
sufletească pentru Săcelele noastre. O întâmplare fericită a făcut 
ca vizita d-lui prof. Iorga, în fruntea excursioniștilor universității 
populare din Văleni, să coincidă cu adunarea generală a celor două 
case de cetire din Satulung și astfel s-au găsit adunați la un loc cei 
cari, în acelaș gând cu marele lor îndrumător sufletesc, năzuiesc 
și dincolo și dincoace de Carpați la ridicarea culturală a poporului 
nostru. Cu toată vizita neprevăzută, s-a întocmit repede un foarte 
frumos program comun și, astfel, vizita aleșilor oaspeți a eșit din 
cadrul unei excursiuni și a luat înfățișarea unei adevărate misiuni 
culturale. Căci, fără îndoială, șezătoarea de Duminecă va rămânea 
neștearsă în amintirea sutelor de locuitori cari s-au adunat vrăjiți 
de numele apostolului, iar îndemnurile bune ce s-au dat cu acest 
prilej nu vor rămânea fără urmări practice într-un mediu care s-a 
arătat și până acum destul de înțelegător pentru toate îndrumările 
sănătoase. Aceasta cu atât mai mult cu cât excursiunea oaspeților 
de la Văleni ne oferea și un strălucit exemplu al faptei, care e 
totdeauna mai convingătoare și mai rodnică decât orice vorbă. 
 Oaspeții noștri au sosit în Cernatu la ora 4 și au fost 
conduși la sala cea mare a gimnaziului din Satulung, care de 
data aceasta s-a dovedit prea neîncăpătoare pentru atâta mulțime 
de oameni. Vrednicul președinte al adunării, părintele Zenovie 
Popovici, a întâmpinat pe d-l prof. Iorga și pe discipolii săi cu 
însuflețite cuvinte de bună venire, arătând sentimentele de care 
sunt copleșiți membrii caselor noastre de cetire când pot avea la 
această sărbătoare a lor pe cel mai mare învățat și îndrumător de 
cultură al neamului nostru.
 D-l prof. Iorga, deși vădit obosit, n-a pregetat să țină una 
din acele neîntrecute cuvântări pentru popor, în care înțelepciunea

Î
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părintească a sfaturiloe se îmbină atât de fericit cu căldura 
comunicativă a inimei și energia convingătoare a gestului. 
Domnia sa a arătat mulțumirea că vede pe un reprezentant 
al bisericii, decorat ”la războiu în fruntea unei instituții de 
cultură populară, care trebuie să fie acum arma noastră cea mai 
prețioasă. S-a făcut un păcat că biserica a fost izgonită din viața 
noastră publică și despărțită de școală. În ce privește netrebnica 
luptă confesională, vom ține în seamă acest principiu: biserica 
cea bună pentru noi este aceea în care crede cea mai mare parte 
din Români.”
 D-l Iorga își arată bucuria pentru cele peste 3600  de 
cărți de care dispun casele de cetire din Satulung. Îndeamnă să 
se citească cât mai multe cărți bune și oferă 200 de volume din 
colecția Ministerului de Instrucțiune, îngrijită de Domnia sa. 
 ”Apoi, întotdeauna poporul să păstreze portul său 
național, mai frumos și mai trainic decât orice haină nemțească; 
să-și construiască casele după stilul românesc, așa de gospodăresc 
și estetic în toată înfățișarea lui, să-și cultive cât mai mult sufle-
tul prin învățătură, artă și obiceiuri bune. Căci România Mare 
este o moștenire grea pe care ne-a lăsat-o generația războiului 
și toți mucenicii trecutului, iar România tare prin sufletul ei n-o 
avem încă, ci o întrezărim luminoasă în zarea viitorului...”
 E banal să spunem că au urmat ”ropote de aplauze”. Au 
fost, desigur. Dar a fost și o străfulgerare de inimi, o iluminare 
de minți și, mult mai departe decât ecoul aplauzelor puternice, 
va rămâne fapta cea bună a cuvântării marelui nostru învățător.
 S-a desfășurat apoi partea artistică a programului, 
compusă din cântece populare executate armonios de corul 
caselor de cetire, sub conducerea d-lui Gh. Șeitan; câteva poezii 
de Coșbuc spuse cu multă drăgălășie de d-șoara A. Median de 
la Teatrul Național din Cluj; ”Liniște” de Vlahuță, recitată cu 
o desăvârșită concentrare de suflet de d-nul V. Brezeanu de la 
Teatrul Popular din București. Tot d-sa ne-a înseninat frunțile cu 
o declamare comică. 
 De adăugat cuvintele d-lui Victor Jinga, care din 
lipsă de timp a fost nevoit să rezumeze prea mult interesanta-i 
conferință despre ”Lucruri bune și rele în Săcelele noastre și 
mijloace de îndreptare”.
 La sfârșit, părintele Popovici mulțumește d-lui prof. 
Iorga și excursioniștilor pentru vizita cu care ne-au onorat și-
și exprimă nădejdea că vom avea bucuria să-i avem în mij-
locul nostru și și în anul viitor, cu ocazia împlinirii a 5 ani de 
existență a caselor noastre de cetire. D-l Iorga își ia rămas bun 
de la asistență, urând Săcelelor românești să ajungă în curând 
strălucirea lor de odinioară. 
 Am regretat foarte mult fuga grăbită a vremii. Căci, 

dacă ar fi fost timp, Săcelenii ar fi avut bucuria și folosul să 
vadă reprezentată piesa ”Îmbogățiții de război”, iar oaspeții lor 
ar fi avut posibilitatea să cerceteze lucruri vrednice de văzut în 
Satulung, între care n-ar fi fost, desigur, trecute cu vederea cele 
două case de cetire și biserica ”din sus” cu pictura ei admirabilă.
 Tramvaiul de 6:30, ultimul care pleca spre Brașov, nu 
știa însă nimic din toate aceste dorinți fierbinți și oaspeții noștri 
nu erau dispuși ”să scape trenul”, fiindcă acest eveniment nefi-
ind în program, a doua zi de dimineață trebuia să plece spre 
Sibiu.
 Mergeți cu bine, dragi soli ai unor vremuri bune, și 
luminați puternic calea de viitor a neamului noastru! Iar voi, 
dragi consăteni, tineri și bătrâni, cari prin casele voastre de ce-
tire ați aprins și voi o smerită lumănărică în templul cel mare 
al culturii acestui neam, faceți prin munca, stăruința și credința 
voastră ca flacăra ei să strălucească tot mai viu și tot mai mulți 
ani să ia lumină de la voi. 

Prof. Ghe. Popa

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 99
din 21 august 1924, p 2-3)

Din Săcele

 În frământările mărunte și în destrăbălarea morală ce s-a 
înstăpânit asupra Săcelelor noastre, unde oamenii cu totul reduși 
moralicește se cred îndreptățiți a moraliza pe alții, având ca unic 
titlu un tupeu exagerat, într-o astfel de atmosferă înăbușitoare, 
iată că apare un om care, scuturându-se de orice egoism îngust, 
se pune în slujba binelui și a frumosului, aducând importante 
îmbunătățiri comunei sale natale, Satulung.
 Acest modest fruntaș venit între noi cu gânduri atât de 
altruiste este d-l Gheorghe Bercariu. 
 Dispunând de o frumoasă stare materială, în loc să-și 
plaseze banii la întreprinderi poate mai rentabile, a preferit ca, 
pentru distracția și cultivarea atât a Săcelenilor cât și a oaspeților 
cari ne cercetează, să deschidă un ”Cinematograf” în mijlocul 
Săcelelor. Aflu că intenționează să instaleze și o baie la un loc 
potrivit, a cărei lipsă este adânc simțită. Este de dorit ca, atât 
autoritățile cât și toți oamenii de bine, să-i dea tot concursul la 
înfăptuirea lucrurilor bune și folositoare comunei noastre. 
 D-l Bercariu este și un zelos sprijinitor al tuturor scopu-
rilor naționale și culturale, din care cauză se și bucură de stima 
și dragostea tuturor.

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei” nr. 132
din 23 iunie 1932, p 2)

 Asociația  ”Izvorul” depune și pe 
această cale un buchet de flori la căpătâiul 
domnului Emil Petruțiu, plecat dintre noi la 
începutul lunii septembrie. Domnul Petruțiu 
a făcut parte din acea generație de aur a 
fotbaliștilor de la ”Izvorul” care au dus mai 
departe, în condițiile grele ale anilor 1950-
1960, spiritul mereu viu al asociației noas-
tre. Animați de frumoasele sentimente ale 
prieteniei, solidarității, respectului reciproc 
și devotamentului pentru culorile clubului 
pe care îl reprezentau, Emil Petruțiu și co-
legii săi de echipă (Fan Comșa, Delu Bu-

curenciu, Victor Carpin, Gică Jinga, Viorel 
Șerbănescu, Ion Orez și toți ceilalți) au în-
scris o frumoasă și luminoasă pagină în isto-
ria sportului săcelean. După ce s-a retras din 
fotbal, dl Emil Petruțiu a rămas aproape de 
Asociația ”Izvorul”, a participat la numero-
asele sale activități și a fost un exemplu pen-
tru generațiiloe succesive de izvorani. 

 Pentru întreaga sa contribuție la
activitatea Asociației „Izvorul”, conducerea 
acesteia îi aduce un ultim omagiu și-L roagă 
pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
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INVITAȚIE LA LECTURĂ
METAFORA CĂLĂTORIEI

ecuperarea estetică a unui univers în care „lumea-i cum 
este... și ca dînsa sîntem noi” nu înseamnă neapărat că 
„toate-s praf”, într-o viziune pesimistă. Dimpotrivă. Se 

recuperează valoarea intrinsecă a lumii de care sîntem fermecați 
prin aceeași crepusculară melancolie aristocratică a frumuseții 
mediteraneene aidoma cu „Ghepardul” lui Giuseppe Lampedusa.
 O aristocrație a spiritului este și cartea scriitorului Radu 
Ciobanu, Magia drumului (Editura Limes, 2020), prin ideea 
meritorie de a însuma mai multe eseuri tematice despre cărțile 
unor confrați călători și memorialiști. Numitorul comun este 
metafora călătoriei, înțeleasă ca drum inițiatic cognitiv. „Călătoria 
exprimă o dorință profundă de schimbare interioară, o nevoie 
de noi experiențe, mai degrabă decît o deplasare locală” (Jean 
Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri).  Factorii 
acestui numitor comun sînt diverși în toate eseurile volumului, 
selecția o facem aleatoriu și subiectiv în calitate de cititori de pe 
marginea drumului.
 Mai întîi a fost drumul. Și apoi 
s-a născut cuvîntul care să-l descrie sau 
să-l creioneze într-un Elogiu al hărților, 
cum își numește Radu Ciobanu argu-
mentativ prologul său. „Însemnările de 
călătorie, spune Radu Ciobanu citînd 
Breviarul mediteranean al lui   Predrag 
Matvejevič, stau la baza geografiei y 
compris a cartografiei, a ştiinţei şi chiar 
a literaturii.”
 America ogarului cenușiu de 
Romulus Rusan este un „jurnal al voia-
jului” pe care autorul l-a parcurs  împreună cu soția sa Ana Blan-
diana. Titlul eseului, Eroism cultural, mărturisește franc Radu 
Ciobanu, îi aparține lui Romulus Rusan, „ca posibilă definiție 
a propriei condiții de călător.” Pentru că inițierea în metafora 
drumului s-a făcut prin altă metaforă, cea a „Ogarului Cenușiu” 
(Greyhound), sau „autocarul săracilor” timp de 140 de zile în 
condiții cel mai adesea precare. E o soluție sugestivă pentru a 
descoperi și înțelege  direct America în zilele noastre, altfel decît 
din filme. Condiția sine qua non este actul scriiturii înțeles ca 
rost existențial de Radu Ciobanu: „ jurnalul e intrinsec noimei 
și magiei drumului, un fel de legămînt, și trebuie scris în orice 
condiții, la sfîrșitul zilei, oriunde, sub apăsarea oboselii sau, în 
împrejurări deosebite”.
 O călătorie spre marea interioară  este altă carte de 
voiaj prilejuită de acordarea Premiului Herder poetei, la vreo cinci 
ani după experiența americană. De data aceasta, cei doi neofiți 
accesează un parcurs inițiatic de aproximativ 12000 km. Romulus 
Rusan descrie metafora drumului chiar cu relatarea ceremoniei de 
premiere, cu descoperirea metropolei Viena la pas, apoi au pornit 
efectiv la drum: Salzburg, Graz, Coasta Dalmată, traversarea Iu-
goslaviei și a Bulgariei, Stambul, Asia Minor, Grecia, Egipt, după 
care ar fi urmat, cum zice Ana Blandiana, a treia civilizație, cea 
„a celor două Testamente”. Ceea ce dă savoare parcursului și se-
duce cititorul, ne convinge Radu Ciobanu, este comentariul filo-
logic. Călătorul filolog e fascinat cînd descoperă că aromânii zic 
sărutării baciare, cînd surprinde autenticitatea cuvîntului mean-
dre pe malurile rîului Meandros, cînd urmărește drumul grecescu-
lui gymnos, care înseamnă gol, pînă la uzualul nostru gimnaziu de 
azi. Mai interesante  i se par filologului pervertirea unor cuvinte 
turcești ca arabá (mașină), birlik (campion), harem (lucru sfînt), 
hazná (vistierie), buluk (100 de soldați) etc, care în română au 
dobîndit sensuri peiorative. Asta după ce mărturisește că primul 

cuvînt turcesc pe care l-a auzit la fața locului a fost 
arhicunoscutul bacșiș.
 „Despre Soră lume nu se poate spune că e un jurnal de 
călătorie, deși chemarea depărtărilor rămîne, ascunsă în sub-
text”, ne dezvăluie Radu Ciobanu în alt eseu, Ceea ce nu se uită. 
Cartea Anei Blandiana e mai curînd „o carte hibrid, al cărei subtil 
melanj se pare că o surprinde pe autoarea însăși” prin numeroa-
sele reveniri, ca meandre ale drumului  și ale vieții: de la ubi-
cuitatea Lenei, ghidul moscovit cu alură horror de kaghebist, la 
presiunea oficialilor chinezi dinainte  de 1989 de a omagia cei 70 
de ani de putere comunistă. Refuzul demn al scriitoarei putea să 
lase urmări, dar și l-a asumat. De la Paris, cînd fusese invitată în 
1968 la deschiderea stagiunii Teatrului Națiunilor și trăiește pe 
viu revolta tinerilor ce scandau din fundul rărunchilor À bas la 
culture! À bas la culture!, la recenta călătorie din  Hong Kong și 
China, de unde s-a întors la 1 decembrie 2019, prefigurînd parcă 

un alt călător pandemic ce va virusa 
lumea de-a binelea. Nici asta nu se poate 
uita.
   Carmen Firan, privilegiată a 
călătoriilor, este atrasă de sonoritatea 
extravagantă a numelor, de la cetatea 
incașilor Machu Picchu, la deșertul Ata-
cama sau toposul cultural al orașului 
Fez, unde se află Medina, cetatea sfîntă 
a arabilor. În finalul cărții sale, Unde în-
cepe cerul, rostește o axiomă asumată și 
de Radu Ciobanu  „unii parcurg drumul 
cu piciorul, alții cu mintea. Și probabil 

că nu trebuie să pleci neapărat, e de ajuns să știi că poți pleca. 
Restul e drum.”
 Lumea e așa cum este, alcătuită din drumuri și intersecții. 
Reală, dar ciudată pînă la urmă. Are bogăție și sărăcie, are 
frumusețe și mister. Ultima evocare eseistică Totul e bine e mai 
curînd un superb portret pe care îl face Radu Ciobanu unui francez 
demn de luat ca valoare paradigmatică.
 „La 91 de ani, Jean d’Ormesson (...) are o ascendență 
aristocratică, cu tot ce decurge de aici ca educație și înlesniri
materiale și a făcut în viață cam tot ce și-a dorit. A fost un om 
fericit, cum însuși mărturisește, a rîs mult și s-a bucurat să 
trăiască, dar cel mai mult i-a plăcut să călătorească, să se plimbe 
„cu mîinile în buzunare și nasul în vînt” și să înoate. A fost un 
globetrotter performant, care își alegea itinerariile după seducția 
eufonică a toponimelor și a înotat în toate mările lumii, cea mai 
iubită rămînînd totuși Mediterana...” 
 Spre deosebire de celelalte prezentări, în cazul în speță 
eseul reliefează esența bovarismului. Căci, nu e așa, puterea omu-
lui de a se visa altul decît este, duce implicit la demistificare, la 
proteism. Și la urma urmei, cine nu a visat măcar o dată în viață 
că face parte din aristocrația lui Lampedusa, că are „înlesniri ma-
teriale” și poate trăi o viață tip dolce far niente rezervată doar 
privilegiaților. Nu oricine își poate permite toată viața alegerea 
destinațiilor după eufonia toponimelor. Ce ne diferențiază, în 
afară de nivelul social și financiar?
 Interogațiile ontologice și rafinamentul intelectual meta-
fizic sînt cele care fac diferența. Primul semn este reflecția: „de 
ce există ceva în loc de nimic?”. Apoi marile întrebări existențiale 
care fac din noi o trestie gînditoare:  la ce bun există omul? Dar 
lumea? Unde am fost înainte de a ne naște? Ce a fost înainte de 
big-bang? De unde venim? Încotro mergem? Ce facem aici? 
Există Dumnezeu? Ce urmează după moarte? Viața este absurdă 
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sau lumea totuși are un rost? În acest context, definiția Dragos-
tei în viziunea scriitorului francez este aforistică,  „lucrul cel mai 
puțin  inutil pe lumea asta este să ne iubim unii pe alții...” Iată 
drumul omenirii și Totul e bine ne sugerează Radu Ciobanu.
 În relatarea drumului, scriitorul devine actant. E o 
persoană reală care trăiește live un rol, cel al personajului călător. 
Personajul nu se confundă cu persoana, dar nici nu se află în 
opoziție cu ea. Așa se poate explica de ce în funcție de impera-
tivele prezentului, textele alese devin pentru cititor modele domi-
nante (tipice, arhetipuri), deși descrierile sînt vădit personalizate. 
Subiectivitatea nu alterează însă itinerariul descris. În spatele ei 
se ghicește umbra sinelui fiecărui autor. Prin Ei sau Eu, citim 
biografia autorului. La fel ca în teoria literară credem, după mo-
delul lui M. Bathin, Cesare Brandi sau T. Todorov, în ipostazieri 
ale lui „eu” și „altul”. Diferența ar trebui înțeleasă ca focalizare 
interioară a celui ce privește peisajul, ca fiziologie a trăirii, nu ca 
antinomie între Eu-scriitorul și El-cititorul. 
 Splendoarea cărții Magia drumului o percepem în cali-
tate de cititori din corelația Eu - Altul. Eu, cititorul, devin Altul, 
fascinat de magia drumului regal pe care ne călăuzește precum  
Orfeu, Radu Ciobanu. Marele dar și har este de a surprinde realist, 
uneori pedant ca un bijutier, detaliile unei lumi descrise de Altul, 
scriitorul. Principiul estetic este cel al descoperirii sinelui prin 
călătorul, scriitorul filolog. Devenim grație acestei cărți părtași 
la aceste călătorii inițiatice și revelatorii, devenim umbra sinelui 
autorului. Prin Ei sau El, cei care au fost nominalizați în acest 
florilegiu al călătoriei: Claudio Magris, Călătorie nesfîrșită; Mir-
cea Anghelescu, Lîna de aur. Călătorii și călătoriile în literatura 
română; Richard Kunisch, București și Stambul. Schițe din Un-
garia, România și Turcia; Axel Munthe, Cartea de la San Mi-
chele; G. Topîrceanu, Amintiri din luptele de la Turtucaia. Pirin 
Planina (episoduri tragice și comice din captivitate). MEMORII 
DE RĂZBOI; Patrick Leigh Fermor, Între păduri și ape. La pas 

spre Constantinopol: de la Dunărea de mijloc până la Porțile de 
Fier; Romulus Rusan, O călătorie spre marea interioară; Ana 
Blandiana, Soră lume; Virgil Nemoianu, Străin prin Europa; 
Dana Konya-Petrișor, Hai-hui prin lumea lui Dumnezeu; Nicolas 
Werth, Drumul din Kolîma. Călătorie pe urmele Gulagului; Car-
men Firan, Unde începe cerul; Marius Chivu, Trei săptămîni în 
Himalaya; Mircea Petean,  La drum!; Ioan T. Morar, Cartea de la 
capătul lumii; Grégory Rateau, Hoinar prin România. Jurnalul 
unui călător francez;  Mirel Bănică, Prin România. Carnete de 
drum; Sylvain Tesson, În pădurile Siberiei; Jean d’ Ormesson, 
Ciudată e lumea, pînă la urmă. 
 De la Nicolae Milescu-Spătarul, Dinicu Golescu sau Da-
vid Livingstone și pînă la pleiada de scriitori aureolați de Radu 
Ciobanu, însemnările de călătorie rămîn o fascinantă alternativă 
imaginară pentru cei veșnic îndrăgostiți de magia drumului. 
Concluzia îi aparține lămuritor lui Radu Ciobanu, celui care ne-a 
resetat spre pozitiv percepția despre însemnările de călătorie. 
Domnia Sa face un elogiu atît al hărților, plimbîndu-ne de la Vi-
ena pînă în Himalaya și Siberia, cît mai ales un elogiu scriitorilor-
călători.  
 „În predilecția care se manifestă azi pentru literatura 
non-ficțională, jurnalele de călătorie ocupă primele locuri. E 
însă bine să fim circumspecți și să știm a face deosebirea din-
tre cărțile scrise cu clar scop lucrativ, de către aventurieri lipsiți 
de har și de acces la metafizic, strict descriptive și mizînd ex-
clusiv pe senzațional, și cele ale scriitorilor-călători, în care 
senzaționalul stă în capacitatea acestora de a descoperi reali-
tatea ascunsă ochiului comun cum și în modul lor de a o trăi și 
transmite, însoțită de un mesaj umanist.”

Prof. Nicolae Munteanu
N.R.: Materialul a fost publicat de autor, vara aceasta, și în re-
vista Algoritm

ecanica cuantică (continuare)
Mecanica cuantică spune că metoda de a privi creează 
situația prezentă a atomului concentrat într-o singură 

cutie sau dispersat în amândouă. Ea spune chiar mai mult decât 
atât: metoda de a privi creează istoria atomului, aparent înapoi 
în timp. Găsirea atomului într-o singură cutie (vezi figura 3, ex-
perimentul cu atomul într-o pereche de cutii, în prima parte a ar-
ticolului) implică faptul că a venit pe o singură cale după întâl-
nirea sa anterioară cu oglinda semi-transparentă. Experimentul de 
interferență determină că el a venit pe ambele căi după acel eve-
niment anterior (vezi figura 4, experimentul cu dublă fantă, tot în 
prima parte a articolului). Faptul că un obiect se află în două locuri 
în același timp contravine atât de mult intuiției, încât este în mod 
inevitabil un lucru tulburător. Ceea ce îl tulbura pe Einstein și pe 
Schrödinger (și pe alții în prezent) este faptul că, aparent, mecanica 
cuantică neagă realitatea fizică obișnuită sau poate același lucru, 
nevoia de a include în descrierea lumii fizice și alegerea observa-
torului cu privire la ce experiment să facă. Dacă nu sunteți puțin 
uluiți în acest moment, atunci n-ați înțeles. „Nimeni nu înțelege 
mecanica cuantică”, după cum spunea laureatul Nobel pentru fizică 
Richard Feynman (1918-1988) care înțelegea mecanica cuantică 
la fel de bine ca oricine alticineva35 
 Misterul pe care îl implică aceste rezultate dincolo de 
fizică este cel care e dezbătut aprins. Pentru mulți fizicieni, acest 
mister, enigma cuantică, e ceva despre care mai bine să nu vorbești. 
El reprezintă întâlnirea fizicii cu conștiința, e scheletul fizicieni-
lor din dulap. Ce rol implică evidențele indiscutabile pe care le 

discutăm pentru rolul conștiinței în lumea fizică? Nu 
avem un răspuns la această chestiune foarte discutată 
care apare la granițele disciplinei fizicii. Viziunea despre lume pe 
care o pretinde teoria cuantică este după părerea profesorului de la 
University College London J.B.S. Haldane (1892-1964) nu doar 
mai ciudată decât bănuim, dar chiar mai ciudată decât putem să 
bănuim. Mulți dintre noi avem intuiții de bun simț. De exemplu, 
o chestiune de bun simț este că un obiect nu se poate afla în două 
locuri îndepărtate în același timp. Se înțelege de la sine că există 
o lume reală „acolo afară”, fie că ne uităm la ea sau nu. Mecanica 
cuantică pune la grea încercare fiecare dintre aceste intuiții, făcând 
ca observația să creeze efectiv realitatea fizică observată. Nu se 
poate nega faptul că fizica a întâlnit conștiința. Nicio înterpretate 
a fizicii cuantice nu poate să o ocolească. Iată cum exprimă laure-
atul Nobel Eugen Wigner (1902-1995) acest lucru: „Când dome-
niul fizicii s-a lărgit ca să cuprindă fenomenele microscopice, prin 
crearea mecanicii cuantice, conceptul de conștiință a apărut din nou 
în discuție. Nu era posibilă formularea legilor mecanicii cuantice 
fără a face referire la conștiință.” Dacă teoria cuantică neagă reali-
tatea fizică a atomilor, s-ar părea că ea neagă și realitatea directă a 
scaunelor care sunt făcute din atomi. „Oare încearcă natura să ne 
spună ceva?”, se întreabă profesorii de fizică Bruce Rosenblum și 
Fred Kuttner de la Universitatea California, Santa Cruz.36

 În concluzie enigma cuantică provine din natura duală a lu-
minii (undă-particulă) rezultată în urma experimentelor. Implicațiile 
faptului că putem alege să dovedim oricare dintre cele două lucruri 
contradictorii se întinde dincolo de fizică, la natura observației
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conștiente. Aceste experimente par să nege existența unei lumi fizic 
reale independentă de observarea noastră conștientă. 
 Niels Bohr (1885-1962) secondat de Werner Heisen-
berg (1901-1976) au elaborat teoria mecanicii cuantice de la Co-
penhaga care se sprijină pe trei idei de bază: interpretarea funcției 
de undă ca probabilitate, principiul incertitudinii al lui Heisenberg 
și complementaritatea. Dacă particula se comportă ca o undă, 
atunci comportamentul ei se descrie printr-o funcție de undă. Deci 
termenul „funcția de undă” a unei particule este sinonim în vorbi-
rea curentă cu unda particulei. Ondulația unui obiect într-o regiune 
(tehnic vorbind pătratul absolut al funcției de undă) este probabili-
tatea ca obiectul să fie găsit în acea regiune. Această interpretare 
este punctul central al teoriei de la Copenhaga. Deci probabilitatea 
cuantică nu este probabilitatea locului în care se află atomul, ci 
probabilitatea obiectivă a locului în care îl vei găsi (tu sau ori-
cine altcineva). Cum funcția de undă a atomului ocupă ambele 
cutii, atomul în sine se află simultan în ambele cutii, până când 
observarea lui într-o singură cutie îl face să se afle în întregime în 
acea cutie. Ideea aceasta este greu de accceptat. Chiar și studenții 
care termină un curs de mecanică cuantică, întrebați ce anume 
reprezintă funcția de undă, răspund adesea greșit, spunînd că ea 
indică probabilitatea locului în care se află obiectul. Răspunsul cor-
ect este că funcția de undă este probabilitatea ca obiectul să fie găsit 
de cineva în acea cutie. Atomul nu se afla în acea cutie (vezi figura 
3 din numărul precedent al revistei) până ce nu a fost observat aco-
lo. Cum funcția de undă a atomului ocupă ambele cutii, atomul în 
sine se află simultan în ambele cutii (este în stare de superpoziție), 
până când observarea lui de către cineva într-o singură cutie îl face 
să se afle în întregime în acea cutie. La modul general, teoria de 
la Copenhaga presupune că ori de câte ori vreo proprietate a unui 
obiect microscopic afectează un obiect macroscopic, adică un in-
strument de măsură (peliculă foto sau contor Geiger), acea propri-
etate este observată și devine realitate fizică. Gândiți-vă la atomul 
nostru în perechea lui de cutii. Până să fie observată poziția atomu-
lui într-o cutie anume, atomul nu există într-o anumită cutie, ci în 
amândouă. Cu toate acestea noi am observat inițial atomul, atunci 
când l-am luat și l-am trimis într-o pereche de cutii. Ca urmare, 
poziția atomului în perechea de cutii este o realitate observată. 
Dar dacă luăm cazul general al unor cutii, putem să spunem, pur 
și simplu, că atomul nu are nici o poziție. El nu are proprietatea 
numită poziție. Același argument se poate da și pentru orice altă 
proprietate. Deci „nici o proprietate microscopică nu e o propri-
etate până ce nu e o proprietate observată“. Afirmația îi aparține 
cosmologului cuantic John Wheeler (1911-2008). Dacă tragem 
concluzia logică, obiectele microscopice în sine nu sunt lucruri 
reale37 Principiul incertitudinii al lui Heisenberg afirmă următorul 
fapt: cu cât mai precis măsurăm poziția unui obiect, cu atât vom fi 
mai nesiguri cu privire la viteza acestuia (cu privire la impulsul său 
de fapt). Și invers, cu cât mai precis vom măsura viteza (impulsul) 
unui obiect, cu atât mai nesiguri vom fi de poziția acestuia. De fapt 
observarea oricărei proprietăți face ca o cantitate conjugată să fie 
nesigură. La fel se întâmplă cu energia și momentul observării.38 
Impulsul este viteza înmulțită cu masa. Când se prezintă principiul 
incertitudinii al lui Heisenberg unui public care nu este familiarizat 
cu noțiunile tehnice din fizică se folosește termenul de viteză care 
este înțeles mult mai ușor. Niels Bohr și-a dat seama că trebuia 
să înfrunte influența cunoașterii asupra fenomenelor fizice pentru 
a le permite fizicienilor să meargă mai departe și să facă fizică, 
fără a rămâne blocați în filosofie. Astfel el și-a afirmat principiul 
complementarității. Cele două aspecte ale unui obiect microscopic, 
aspectul de particulă și aspectul de undă, sunt complementare, iar o 
descriere completă necesită ambele aspecte contradictorii, dar tre-
buie să analizăm un singur aspect dintr-o dată.39

 Popularitatea teoriei de la Copenhaga se datorează în 
mare măsură faptului că, în general, fizicienii preferă să nu îşi bată 

capul cu filosofia. Întrebări de ce ar putea induce un asemenea 
proces o schimbare în ţesătura realităţii, pot fi ignorate în favoarea 
obţinerii pur şi simplu a unor răspunsuri utile cu ajutorul teoriei cu-
antice. Acesta este şi motivul pentru care utilizarea necondiţionată 
a interpretării Copenhaga este uneori denumită abordarea „taci 
şi calculează”. Această abordare prezintă totuşi şi două dezavan-
taje. În primul rând, nu ne va învăţa niciodată nimic despre natura 
fundamentală a realităţii. În al doilea rând, lucrând într-un registru 
auto-impus, înseamnă, de asemenea, că noi aplicaţii ale teoriei cu-
antice sunt puţin probabil să apară.40

 Inseparabilitatea cuantică (quantum entanglement în 
engleză, tradus în limba română și prin denumirea de corelativitate 
cuantică) este un fenomen din fizica cuantică în care particulele 
elementare se corelează (se conectează) reciproc şi interacţionează 
între ele într-un mod previzibil, indiferent de cât de departe se află 
unele faţă de altele. Chiar dacă sunt separate în spaţiu, două parti-
cule aflate într-o stare de inseparabilitate cuantică păstrează între 
ele o conexiune fundamentală prin care la orice acțiune efectuată 
asupra unei particule, cealaltă particulă pereche va răspunde in-
stantaneu (deci mai repede decât viteza luminii, cu alte cuvinte 
această corelaţie nu este dependentă nici de spațiu și nici de timp.). 
În limbajul mecanicii cuantice, prin corelare cuantică se înţelege 
că stările cuantice ale mai multor obiecte sau particule elementare 
diferite, care formează perechi, sunt „cuplate” între ele. De aici 
provine şi denumirea de inseparabilitate cuantică. Inseparabilitatea 
cuantică este un fenomen real care a fost demonstrat în mod repetat 
prin diferite experimente. Mecanismul din spatele acestui fenomen 
nu poate fi, deocamdată, explicat pe deplin în mod teoretic, deşi 
s-au conceput diferite teorii în acest sens. S-a sugerat, printre altele, 
că inseparabilitatea cuantică ar acţiona în afara spatiului-timp pe 
care îl cunoaştem şi că este un fenomen nonlocal.41 Nonlocalitatea 
reprezintă, în esenţă, abilitatea obiectelor de a cunoaşte instanta-
neu şi reciproc starea lor cuantică, chiar şi atunci când obiectele în 
cauză sunt separate spaţial prin distanţe uriaşe, de ordinul miliarde-
lor de ani lumină. La prima vedere, această proprietate pare a fi în 
contradicţie flagrantă cu „principiul acţiunii locale”, enunţat de Ein-
stein, conform căruia un obiect îndepărtat nu poate influenţa starea 
altui obiect, ci doar starea unui obiect aflat în vecinătatea acestuia. 
De asemenea, nonlocalitatea contravine principiului relativităţii res-
trânse al lui Einstein, conform căruia viteza maximă de transfer a 
oricărei informaţii din universul nostru material nu poate depăşi 
viteza luminii în vid. Prin urmare, nonlocalitatea prezentată pe 
scurt până aici sugerează faptul că Universul nostru este profund 
diferit de reprezentarea noastră obişnuită, newtoniană şi instinctivă, 
în sensul că părţi separate şi distanţate ale Universului nostru sunt 
de fapt conectate şi întrepătrunse într-o manieră profund intimă. În 
esenţă, nonlocalitatea apare datorită fenomenului de inseparabili-
tate cuantică prin care particule care interacţionează între ele devin 
permanent corelate comportându-se asemeni unei singure entităţi.42

 Fizicianul John Bell  (1928-1990), autorul celei mai pro-
funde descoperiri în știința din a doua parte a secolului XX, a 
susținut că mecanica cuantică nu reprezintă toată povestea. Pentru 
el mecanica cuantică dezvăluie incompletitudinea viziunii noa-
stre despre lume. Ceva aflat dincolo de fizica obișnuită așteaptă 
să fie descoperit bănuiesc și profesorii universitari Bruce Rosen-
blum și Fred Kuttner. la fel ca și Bell.43 Vorba lui Bohr, opusul unei 
afirmații corecte este o afirmație incorectă, dar opusul unui mare 
adevăr poate să fie un alt mare adevăr.44 
 Inegalitatea lui Bell pe scurt: Să presupunem că obiectele 
din lumea noastră au proprietăți reale din punct de vedere fizic care
nu sunt create prin observare. Și mai departe să presupunem că 
două obiecte pot fi separate unul de altul, astfel încât ceea ce se 
întâmplă unuia să nu poată să îl afecteze pe celălalt. Pe scurt vom 
numi aceste supoziții realitate și separabilitate. De la aceste două 
premize, ambele presupuse în fizica clasică, dar negate de teoria
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cuantică, Bell a dedus că anumite cantități observabile trebuiau să 
fie mai mari decât alte cantități obsevabile. Această predicție este 
testabilă experimental. Dacă se dovedește că inegalitatea lui Bell 
este încălcată, că este greșită, atunci una sau ambele premize  care 
au dus la concluzia acestei inegalități trebuie să fie greșite. Cu alte 
cuvinte, dacă inegalitatea lui Bell este încălcată într-un experiment 
efectiv, atunci lumea noastră nu poate să aibă atât realitate cât și 
separabilitate. Filosofii și misticii vorbesc de mii de ani despre 
realitate și separabilitate (sau despre opusul acesteia conectarea 
universală). În ceea ce am putea numi o lume rezonabilă obiectele 
ar trenui să aibă proprietăți reale. Adică proprietățile unui obiect 
nu ar trebui să fie create prin obsevarea acestora. Mai mult, într-o 
lume rezonabilă obiectele ar trebui să fie separabile. Adică, ele ar  
trebui să se afecteze unele pe altele numai prin forțe fizice, nu prin 
influențe mai rapide decât lumina ale lui Bohr pe care Einstein le-a 
luat în râs numindu-le „acțiuni înfricoșătoare”. În acest sens lumea 
descrisă de fizica newtoniană este una rezonabilă. Lumea descrisă 
de teoria cuantică nu este rezonabilă. Când s-au făcut experiențele 
inegalitatea lui Bell a fost încălcată. Presupunerile de realitate și 
separabilitate au dat o predicție greșită cu privire la lumea noastră 
efectivă. Ca urmare, lumea noastră nu are realitate și separabilitate 
în același timp. Profesorii universitari Bruce Rosenblum și Fred 
Kuttner recunosc de îndată că nu prea înțeleg ce ar putea să însemne 
ca lumea să fie ireală. Bell, Clauser și Aspect au dovedit că Bohr 
avea dreptate, iar Einstein greșea în argumentul Einstein, Podolsky 
și Rosen (EPR).  Ca urmare a  teoremei lui Bell și a experimentelor 
pe care le-a stimulat aceasta, acum s-a găsit răspunsul în labora-
tor la o chestiune presupusă a fi pur filosofică: există o conectare 
universală. Orice obiecte care au interacționat vreodată continuă să 
se influențeze unul pe celălalt instantaneu. Evenimentele care se 
petrec la marginea galaxiei influențează ceea ce se întâmplă la mar-
ginea grădinii voastre, vorba poetului Francis Thomson: „... nu poți 
să umbli cu o floare / Fără să tulburi o stea.” Deși aceste influențe 
sunt nedetectabile, ele capătă atenție în laboratoarele industriale 
pentru că ar putea să facă posibile dezvoltarea calculatoarelor cu-
antice.45 În timp ce un element de operare într-un calculator clasic 
trebuie să se afle într-una din cele două stări: „0” sau „1”, un ele-
ment de operare dintr-un calculator cuantic se poate afla într-o a 
treia stare, de superpoziție, în care este simultan „0” și „1”. În timp 
ce într-un calculator clasic fiecare element poate să se ocupe de un 
singur calcul la un moment dat, superpoziția permite fiecărui ele-
ment dintr-un calculator cuantic să se ocupe simultan de mai multe 
calcule. Acest paralelism vast ar permite unui calculator cuantic să 
rezolve în decurs de câteva minute probleme pentru care unui cal-
culator clasic i-ar trebui milioane de ani.46 
 Fizica clasică este elementară pentru viziunea noastră 
clasică, newtoniană, asupra lumii. Însă este o viziune asupra lu-
mii despre care acum știm că e fundamental defectuasă. Încă 
din vechime filosofii au elaborat speculații oculte asupra naturii 
realității fizice. Însă înainte de mecanică cuantică oamenii aveau 
opțiunea logică de a respinge astfel de teoretizări și de a rămâne la 
un tablou de bun-simț. Astăzi în lumina evidențelor demonstrate 
în experiențele cuantice, acea viziune de bun-simț nu mai este o 
opțiune logică. Teoria cuantică întâlnește esența umanității noas-
tre, conștiința noastră. Putem să rezumăm implicațiile teoriilor lui 
Copernic și Darwin în câteva propoziții. Aceste idei par rezona-
bile. Încercați să rezumați implicațiile teoriei cuantice și veți 
obține ceva care sună mistic. Experiențele efectuate au demon-
strat că teoria cuantică ne spune că o observare a unui obiect poate 
să influențeze instantaneu comportamentul unui alt obiect, aflat la 
mare distanță, chiar dacă nu există nici o forță fizică prin care să fie 
conectate cele două obiecte. Einstein a respins astfel de influențe 
ca fiind „acțiuni înfricoșătoare”, dar acum s-a demonstrat că ele 
există. Teoria cuantică ne mai spune și că observarea unui obiect 
ca fiind într-un loc îl face să fie acolo. Conform teoriei cuantice un 

obiect se poate afla în două sau mai multe locuri deodată, chiar în 
locuri aflate la mare distanță. Existența sa în locul anume în care se 
întâmplă să se afle devine o realitate după observarea sa. Asta pare 
să nege existența unei lumi fizic reale, independentă de observarea 
noastră a acestei lumi. Niels Bohr, principalul savant care a inter-
pretat teoria, ne spune că dacă „Cineva nu este șocat de mecanica 
cuantică înseamnă că nu a înțeles-o.” Un fizician care proiectează 
un laser, un semiconductor sau încearccă să explice comportamen-
tul quarkurilor și a stelelor trebuie să se concentreze pe obiectivul 
său practic și să ignore implicațiile șocante ale teoriei. De aceea 
când se predă mecanica cuantică studenților la fizică și inginerie 
profesorii universitari evită să se ocupe de lucruri cum ar fi na-
tura realității sau conștiința care oricum nu se studiază la fizică ci 
la filosofie.47 Să ne amintim că întâlnirea fizicii cu conștiința este 
văzută direct în experimentul cuantic care este neutru din punct 
de vedere teoretic.48 „N-ar fi surprinzător dacă s-ar dovedi că 
originea și destinul Universului nu pot fi înțelese complet sepa-
rate de fenomenele vieții și conștiinței ... Poate că viața a reușit, în 
ciuda oricăror șanse, să modeleze Universul după scopurile sale. 
Iar concepția universului neînsuflețit poate că nu este așa de de-
sprins de potențialitățile vieții și inteligenței pe cât au tins să creadă 
savanții secolului douăzeci” a scris Freeman Dyson (1923-2020), 
teoretician în domeniul fizicii cuantice.49

 Urmarea imediată a Big Bang-ului (în traducere „marea 
explozie“, teoria apariției Universului acceptată de majoritatea 
cercetătorilor) a fost că spațiul s-a extins aproape instantaneu 
cu o viteză mult mai mare decât viteza luminii. Până ce Univer-
sul să ajungă la vârsta de o secundă, quarkurile se combinaseră 
și formaseră protoni și neutroni. După câteva minute protonii și 
neutronii s-au combinat formând nucleele celor mai ușori atomi: 
hidrogen, heliu si un pic de litiu. Dar în acea fracțiune de secundă, 
înainte să ia ființă quarkurile și electronii, Big Bang-ul a trebuit să 
fie acordat fin ca să producă un univers în care să putem trăi. Ului-
tor de fin acordat. În cazul în care condițiile inițiale ale Universului 
au fost alese la întâmplare, ar fi o singură șansă la 10120, adică 1 
urmat de 120 de zerouri. Ca atare șansa de  a fi creat un univers 
locuibil, ca al nostru, este mult mai mică decât șansa de a alege la 
întâmplare un anumit atom, doar unul, dintre toți atomii din Uni-
vers. Puteți să accceptați ca o astfel de șansă să fie o coincidență? 
Ar trebui ca ceva din fizica necunoscută să determine faptul că 
Universul a trebuit să înceapă așa cum a început. Probabil că o 
astfel de fizică nouă ar trebui să includă teoria gravitației cuantice 
(unificarea mecanicii cuantice cu relativitatea generală). Gravitația 
cuantică nu a fost dovedită. Teoria totului încearcă să unească cele 
patru forțe fundamentale ale naturii (forţa gravitaţională, forţa 
electromagnetică, forţa nucleară tare şi forţa nucleară slabă) într-o 
singură teorie. Practic știm cum va arăta teoria totului. Ea va fi un 
set de ecuații. La urma urmei asta caută cercetătorii. Oare un set 
de ecuații fără să implice cumva exploratorul conștient, ar putea 
să rezolve enigma cuantică? Să ne amintim că întâlnirea fizicii cu 
conștiința este văzută direct în experimentul cuantic. Mai există și 
alte coincidențe, de exemplu, dacă mărimile forțelor electromag-
netice și gravitaționale ar fi fost măcar puțin diferite Universul nu 
ar mai fi fost locuibil. Un astfel de raționament se numește princi-
piul antropic și implică faptul că Universul este croit pentru noi de 
Dumnezeu.50 O interpretare alternativă este următoarea: „Univer-
sul putea să ia ființă numai dacă îl observa cineva. Nu contează că 
observatorii au apărut cu câteva miliarde de ani mai târziu. Univer-
sul există pentru că suntem conștienți de el.“ spune Martin Rees 
(n. 1942), profesor la Universitatea Cambrigde și astronom regal al 
Angliei. De aici rezultă că noi am creat Universul. Teoria cuantică 
spune că observația creează proprietățile obiectelor microscopice, 
iar fizicienii acceptă în general faptul că teoria cuantică are aplicare 
universală. Mergând până la capăt, acest principiu antropic afirmă 
că Universul ne este prielnic pentru că noi n-am fi putut să creăm
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un Univers în care să nu putem să existăm. Cosmologul cuantic 
John Wheeler, în anii 1970, a atras atenția asupra mărturiilor cu 
privire la Big Bang și a întrebat: „Oare faptul că ne uităm în urmă 
acum dă realitate lucrurilor care s-au întâmplat atunci?”51

 Observațiile astronomilor au dus la concluzia că expan-
siunea Universului nu se încetinește, ci se accelerează. Nu numai 
că atracția gravitațională reciprocă a galaxiilor e anulată, dar există 
și o forță de respingere in spațiu care este mai mare decât atracția 
gravitațională. Cu aceea forță trebuie să vină și o energie, dovedită 
doar teoretic. Cum masa și energia sunt echivalente (adică ener-
gia se poate transforma în masă, iar masa se poate transforma în 
energie) conform cunoscutei formule E=mc2, unde E este ener-
gia, m este masa, iar c este viteza luminii în vid, această energie 
misterioasă de respingere are și o masă care este invizibilă pentru 
că nu emite lumină. Universul pare să fie format din 70% ener-
gie neagră și 25% materie neagră. Materialele din care sunt făcute 
stelele, planetele și noi reprezintă abia 5%. Nimeni nu știe ce este 
energia și materia neagră. Energia neagră implică și conexiunea 
dintre universul la scară mare și conștiință pe care ar putea-o im-
plica comentariul lui Martin Rees de mai sus?52 Deocamdată nu 
știm ce sunt materia și energia neagră. 
 Existența unei enigme cuantice nu e chestiune de fizică, 
ci de metafizică în sensul original al cuvântului. „Metafizica” este 
numele lucrării lui Aristotel care a urmat textului său științific, 
„Fizica”53. Lucrarea tratează chestiuni filosofice, teoria ființei (în 
sensul de ceea ce are existență) și dezvoltă argumente în favoarea 
existenței lui Dumnezeu. Aristotel nu a folosit titlul de „Meta-
fizica” pentru lucrarea sa. Acest titlu a fost inventat de primul edi-
tor al opelor lui Aristotel. „Meta” în limba greacă înseamnă „după” 
și semnifică faptul că textele filosofice au fost așezate de primul 
editor după textele științifice, adică cele fizice. 
 „Conștiința este tot ceea ce există. Spațiul-timp, materia, 
câmpurile n-au fost niciodată obișnuințele Universului, ci au facut 
parte din conștiință, depinzând de ea ca să existe” a declarat în anul 
2005 profesorul universitar Donald Hoffman (n. 1955), savant 
în domeniul cogniției, în „New York Times”54 Sfântul Augustin 
(354-430) a afirmat, pentru prima dată în istorie, că timpul este o 
construcție umană.55. 
 Fizica clasică se sprijină ferm pe fapte empirice, vezi 
partea de sus a figurii 5. Să analizăm perspectiva reducționistă prin 
care se caută reducerea unei științe la știința subiacentă. Se caută 
explicații ale fenomenelor psihologice în biologie, fenomele bio-
logice se dovedesc a fi chimice, iar fenomenele chimice ascultă de 
fizică care se sprijină ferm pe experiențe care au la bază empiris-
mul (teorie a cunoașterii științifice care atribuie numai experienței 
originea cunoștințelor noastre în opoziție cu idealismul în care doar 
conștiința are o existență reală). Deoarece se sprijină pe fenomenul 

colapsării fucției de undă prin observare, 
fizica cuantică, știința cea mai empirică, 
pare bazată, în cele din urmă pe concep-
tul de conștiință.56, vezi partea de jos a 
figurii 5. Mă întreb, putem oare trage con-
cluzia că la baza întregului Univers stă 
conștiința? 
 În concluzie putem spune că 
prin enigma cuantică natura ne spune 
ceva, iar noi ar trebui să ascultăm. Sen-
timentele profesorilor universitari Bruce 
Rosenblum și Fred Kuttner sunt în acord 
cu cele ale lui Erwin Schrödinger care a 
pus bazele mecanicii cuantice printr-o 
ecuație care descrie undele de materie: 
„Îndemnul de a găsi o cale  de ieșire din 
acest impas ar trebui să nu fie abătut 
de teama de a face de batjocură pe înțelepții raționaliști.” Cum 
enigma cuantică apare în cel mai simplu experiment cuantic, ex-
perimentul cu dublă fantă, esența sa poate fi înțeleasă în întregime 
cu o pregătire tehnică minimă.57 Experimentul cu dublă fantă a fost 
votat drept „cel mai frumos experiment din știință”, într-un sondaj 
realizat de profesorul universitar Robert P. Crease (n 1953) și pub-
licat în „Physics World” (2002).58 
 Teoria cuantică este teoria cea mai mult testată. Nici o 
predicție a teoriei nu a fost dovedită vreodată ca greșită. Mecanica 
cuantică este cea mai exactă teorie din toată știința. Este teoria care 
stă la baza întregii fizici și astfel a întregii științe. O treime din eco-
nomia noastră depinde de produse care se bazează pe ea: laserul, 
tranzistorul, aparatul de rezonanță magnetică nucleară (RMN), 
calculatorul cuantic etc. În toate scopurile practice putem să fim 
pe deplin mulțumiți cu ea. Dar dacă ducem teoria cuantică dincolo 
de scopurile practice, implicațiile sunt tulburătoare. Această fizică 
poate să pară misticism. Experimentele cuantice ne arată o enigmă 
care ne pune la grea încercare viziunea de zi cu zi despre lume.59 

(va urma)
Ştefan Casapu
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Figura 5
Recapitularea ierarhiei 
explicației științifice

INVITAȚIE LA LECTURĂ

„LEXEME DE PROVENIENȚĂ GREACĂ ȘI SLAVĂ ÎN TIPĂRITURILE RELIGIOASE
DIN SECOLUL AL-XVI-LEA”

          Prof. dr. Alina Mariana Petrica
onștiința unității românilor din cele trei regiuni is-
torice a existat dintotdeauna și a fost întărită de circu-
larea cărților traduse și imprimate în română. Cultura, 

patronată și susținută de oamenii bisericii, a produs apropierea 
politică a românilor din cele trei principate.
 Studiul unei  limbi aduce în fața cercetătorului  o problemă 
principală cum este cea a originii și a evoluției acesteia ulterioare 
în cadrul familiei din care face parte, dar și în raport cu limbile 
vecine. Obiectivul central al studiului „Lexeme de proveniență 
greacă și slavă în tipăriturile religioase din secolul al-XVI-lea” 

îl constituie cercetarea textelor acestui secol, observând dinamica 
interferențelor semantice româno-grecești și româno-slave în pro-
cesul de transpunere a textului în limba română. Lucrarea, tipărită 
în anul 2020 la Brașov, are un caracter aplicativ, conține 292 de 
pagini și este structurată pe două capitole precedate de o introdu-
cere, conține un material amplu care stabilește locul și valoarea 
acestora în structura vocabularului limbii române. 
 Primul capitol, „Lexicul religios românesc de 
proveniență grecească”, cercetează elementele ”vechi grecești” 
precum și influența bizantină directă și cea prin filieră slavă asupra

C
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lexicului specific ”textelor secolului  al-XVI-lea”. 
Capitolul al II- lea, după cum este redat încă din 
titlu, aduce în prim plan clasificarea semantico- 
onomasiologică a termenilor religioși de origine 
slavă ce se regăsesc  în textele secolului al XVI-lea. 
 Limba greacă, fiind considerată a treia 
limbă indo-europeană (după vedică și sanscrită) care 
a servit ca mijloc de exprimare a unei civilizații de 
mare prestigiu (în filosofie, în literatură, în retorică), 
ca limbă de mare cultură, a exercitat o acțiune 
puternică asupra multor limbi cu care a intrat în con-
tact. A influențat toate limbile din Balcani, atât în 
mod direct, prin legăturile nemijlocite cu popoarele 
autohtone din nordul peninsulei, cât și indirect, prin mijlocirea 
altor populații.  Influența asupra limbii române reprezintă o etapă 
importantă în formarea și îmbogățirea lexicului românesc. 
Din punct de vedere cronologic, atestăm trei etape marcate de 
influența limbii grecești:
 1. Influenţă greacă veche (elină) (sec. I-VI);
 2. Influenţă greacă medie (bizantină) (sec.VII-XV);
 3. Influenţă greacă modernă (neogreacă) (sec. XVI-
XIX).
 Multitudinea de termeni religioși de origine greacă 
atestați în limba română reflectă cele mai variate categorii seman-
tice, desemnând: funcții sau ranguri, obiecte de cult, veșminte 
bisericești, rugăciuni, versete, comunități creștine, lăcașuri, 
acțiuni sau activități cu caracter religios, floră și faună ( ex: arhi-
episcop, ctitor, arhanghel, patriarh, candelă, cățuie, icoană, mir, 
felon, smirnă, apostol, evanghelie, palie, Iordan, rai, a boteza, a 
mărturisi, a târnosi, biserică, paraclis etc)
 Liviu Onu vorbește despre o influență bizantină directă 
asupra limbii române, pentru Dobrogea, care făcea parte din 
Imperiul Bizantin (971-1185), dar și o influență exercitată prin 
relațiile comerciale și culturale dintre Țările Române și Imperiul 
Bizantin însă, până în sec. al XIV-lea, slavona era nu numai limba 
liturghiei, în biserică, ci și limba cancelariei domnești, astfel încât 
limba greacă putea pătrunde doar în administrația ecleziastică și 
în cancelaria episcopală. De-abia din a doua jumătate a acestui 
secol, se înregistrează legături directe cu biserica grecească (cu 
mănăstirile grecești de pe Muntele Athos), legături care se vor 
intensifica până în sec. al XIX-lea, sub Cuza-Vodă. Dat fiind acest 
context istorico-cultural, nu este surprinzător ca un număr foarte 
mare de termeni grecești să fi pătruns în română prin filieră slavă, 
“în special din sârbă și bulgară”.1

  Influența bizantină reprezintă un element 
de continuitate culturală pentru poporul român. O. Tafrali 
menționează că aceasta „face parte din însăși istoria neamului 
nostru; de aceea, ea merită să fie cunoscută și studiată bine”.2

 Influența slavă asupra limbii române s-a exercitat 
pe două căi: a) pe cale orală, ca urmare a contactului 
dintre români și slavi, a conviețuirii îndelungate a 
celor două popoare – aceasta ar reprezenta influența 
slavă de natură populară; b) pe cale cărturărească 
(cultă), datorită utilizării, timp de câteva secole, a 
limbii slavone în administrație, în diplomația țărilor 
românești, în biserica românească, precum și datorită 
legăturilor cultural-politice dintre românii și slavii 
învecinați. Limba slavonă, adăugând limbii române 
elemente lexicale de factură cărturărească, a jucat 
același rol ca și limba latina medievală pentru lim-
bile din Europa occidentală. Majoritatea elementelor 

slavone au intrat în secolele al XIV-lea – al XV-lea prin inter-
mediul bisericii, al administrației și al cancelariilor din țările 
domnești. Slavona a fost, de asemenea, filiera unor cuvinte de 
alte origini, mai ales medio-grecesti3, fiind varianta literară târzie 
a limbii vechi slave bisericești. Slavona românească — una din-
tre ramificațiile slavonei ca limbă de cultură — a avut caracter 
eclectic, „compozit”, explicabil prin fuziunea câtorva compo-
nente lingvistice¬, inegale ca importanță: elemente vechi slave, 
medio bulgare (de bază) și influențe sârbești, ucrainene și chiar 
românești (P. P. Panaitescu, 1965, pp. 14-15 ; Mihăilă, 1974, pp. 
16-17, 23). Pentru românii de la nordul Dunării, inclusiv pentru 
transilvăneni, slavona a fost inițial numai limba bisericească a 
cultului ortodox, impusă în urma adoptării liturghiei slave.
 Influența slavă constituie un proces istoric de lungă 
durată, cu manifestări și consecințe de ordin etnic, cultural, ad-
ministrativ și lingvistic. Contactele etnice și bilingvismul slavo-
român (care e activ până în sec. al XII-lea – al XIII-lea), reorga-
nizarea bisericii și adoptarea liturghiei slave, aplicarea modelelor 
slave în organizarea feudală românească (voievodatele și cneza-
tele) au furnizat limbii române numeroase elemente de inventar 
lingvistic.
 Conf. dr. Mariana Mangiulea Jatop de la Universitatea din 
București afirmă că în lucrarea prezentată „autoarea   reușește   
să   surprindă   complexitatea   influențelor   și   interferențelor   
lexicale   de-a lungul timpului, evidențiind situația specifică sec-
olului al XVI-lea, atunci când se conturează primele faze ale lim-
bii române literare, iar scrisul în limba română se modelează, în 
primul rând, în mediul bisericesc.”

1 Liviu Onu, Terminologia creştină şi istoria limbii române, în Conferinţele Academiei 
Române, Editura Academiei Române, Bucureşti,2000, p. 18.
2 Adela Manolii, Căile de pătrundere a elementelor de origine greacă în limba română, 
Chișinău, 2008, p. 97.
3 Conf. Univ. AidaTodi, Din Istoricul raporturilor lingvistice slavo-române: termeni 
creştini din textele româneşti din secolul al XVI-lea, în Annales Universitatis Apulensis, 
Philologica, Alba Iulia, 7/2006, p. 242.

• Actualitate
”TRADIȚIILE ȘI CULTURA 

SUNT LIANTUL UNEI COMUNITĂȚI ȘI SUFLETUL EI”

Aceasta a fost una dintre concluziile alocuțiunii pe 
care dl primar Virgil Popa a prezentat-o la tradiționalul 
simpozion care deschide an de an frumoasa și vechea 

sărbătoare a mocanilor săceleni – Sintilia. Anul acesta, sim-
pozionul, având ca temă tradițiile și bogata moștenire materială 
și spirituală lăsate de înaintașii noștri, s-a desfășurat în data de 16 
iulie, în primitoarea curte a Muzeului de Etnografie Săcele, gătită 
sărbătorește pentru eveniment. Asistența numeroasă, în rândurile 
căreia am remarcat reprezentanți ai Consiliului Județean, Consili-
ului Local, Primăriei, conducători ai unor instituții locale, membri 
ai asociațiilor culturale „Izvorul”, ASTRA, ”Zestrea săceleană”, 
”Mocani săceleni”, precum și oaspeți din Brașov, a avut ocazia 

să admire o frumoasă expoziție cu portul tradițional mocănesc, 
realizată de regretatul arhitect Dan Median și pe care Asociația 
”Izvorul” a pus-o la dispoziție ca de fiecare dată când în Săcele au 
loc asemenea manifestări culturale.
 Întregul eveniment a fost organizat de Primăria Săcele 
și Consiliul Local și a fost moderat cu pricepere și inspirație de 
Mădălin Iacob.
 Așa cum spuneam la începutul acestei relatări, dl primar 
Virgil Popa a concentrat în alocuțiunea de deschidere a simpozio-
nului câteva dintre cele mai elocvente aspecte ale vieții mocanilor 
săceleni și importanța acestora pentru dezvoltarea economică și 
socială a satelor natale, dar și a numeroase localități pe care ei le-au
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înființat în lungile peregrinări ale transhumanței.Totodată, cei 
prezenți au fost informați despre străduințele administrației lo-
cale de a intabula elemente ale moștenirii materiale a mocanilor: 
troițele, bisericile și proprietățile acestora.
 Dr. Alexandru Stănescu, manager al Muzeului de Et-
nografie Brașov, a insistat în scurta sa intervenție asupra patri-
moniului imaterial al săcelenilor – tradițiile și cultura – deose-
bit de important și variat, care se înscrie cu cinste 
în rândul valorilor europene. Hărnicia, o virtute 
a comunităților din Țara Bârsei, este specifică și 
comunității săcelene, ea fiind unul dintre elemen-
tele care, alături de tradiții, a fost ”exportată” și în 
alte localități, contribuind la civilizarea lor. Dom-
nul manager a informat, de asemenea, asistența că 
patrimoniul material al mocanilor 
săceleni va fi pus în valoare mai 
bine în viitor prin modernizarea 
clădirii muzeului săcelean și crea-
rea unui centru de conservare și 
restaurare ce va fi pus la dispoziția 
tuturor celor care au preocupări 
valoroase în acest domeniu.
 O altă reprezentantă 
a Muzeului de Etnografie din 
Brașov, dna Carmen Marin, 
binecunoscută săcelenilor pentru 
contribuțiile aduse la cercetarea 
urmelor mocanilor în sudul Basarabiei, a fost următoarea vor-
bitoare la simpozion. Purtând cu distincție un frumos costum 
tradițional mocănesc, dânsa a prezentat concluziile unei foarte in-
teresante cercetări privind Sintilia, ca sărbătoare pastorală a mo-
canilor în zonele de tranzit ale acestora în cadrul transhumanței 
și în zonele de roire din sudul Transilvaniei. Cercetarea urmărește 
drumul sărbătorii de la legenda Sf. Ilie la bazele sale religioase, 
la nedeie (sărbătoare populară) și până la Sintilia de astăzi. De 
asemenea, cercetarea a urmărit diferitele particularități ale acestei 
sărbători cu baze arhaice în diferite zone: Poiana Sărată, Săcele și 
Sudul Basarabiei, cu elementele lor specifice, dar și cu cele care 
sunt asemănătoare, unind aceste comunități.
 Din partea Asociației „Izvorul”, a vorbit dl Dumitru 
Voinea, președintele său de onoare, care a făcut o amplă trecere 
în revistă a elementelor celor mai importante care au definit co-
munitatea săceleană în secolele trecute, până în prima parte a 

secolului XX. A vorbit despre Sintilia de altădată, organizată în 
Grădina Domnească din Satulung sau pe dealul Cusurechi din 
Turcheș, cu întreaga sa atmosferă patriarhală, plină de nostalgie. 
Au fost evidențiate și trăsăturile de caracter ale mocanilor, care 
le-au permis să ajungă la o dezvoltare economică de invdiat, ca 
și bogăția și frumusețea costumelor lor tradiționale sau trăinicia 
familiilor mocănești. Deseori, vorbitorul a făcut comparații cu 

situația actuală, exprimându-și 
speranța că lucrurile vor evolua 
spre o rezolvare fericită care să 
readucă bogăția materială, dar și 
pe cea spirituală, pe care aceste 
locuri le-au cunoscut cândva.
 Președintele Despărțământu-
lui ASTRA-”Frații Popeea”, pă-
rintele Raul Șerban, a prezentat 
o interesantă comunicare despre 
”casele de cetire” din Săcele, de 
la a căror înființare se împlinesc 

100 de ani, subliniind importanța deosebită a aces-
tora pentru ridicare comunității prin cultură. Pe baza 
unui Proces-Verbal din 1927, găsit în arhiva dlui 
prof. univ. Gheorghe Dragoș, vorbitorul a subliniat 
bogăția fondului de carte al acestor ”case de cetire” 
și activitățile culturale ale acestora, foarte apreciate 
de săceleni. ”Casele de cetire” au rămas adevărate 
izvoare de cultură până astăzi a fost concluzia 

comunicării, care a evidențiat, o dată în plus, aplecarea și deschi-
derea pe care săcelenii de altădată o aveau pentru cultură.
 Întreaga manifestare organizată anul acesta la Muzeul de 
Etnografie din Săcele a fost o reușită, ea înscriindu-se în lungul 
șir al manifestărilor asemănătoare organizate an de an în deschi-
derea Sintiliei ca un omagiu adus de contemporani străduințelor 
înaintașilor noștri de a înscrie aceste minunate locuri în galeria lo-
curilor binecuvântate cu tradiții, obiceiuri și o moștenire culturală 
și spirituală deosebite.
 Și pentru ca întregul moment să celebreze trecutul 
săcelean cât mai bine, la sfârșitul simpozionului a fost servită 
tradiționala plăcintă mocănească cu refec, simbol al mocănimii 
săcelene, care a traversat secolele, delectând generații întregi, 
până astăzi.

Foto: Dorel Cerbu    Horia Bârsan

ASPECTE INEDITE ALE SĂRBĂTORII PASTORALE SÂNTILIA 

                       Carmen Marin
Muzeul de Etnografie Brașov

(lucrare prezentată la simpozionul din deschiderea Sântiliei 2021 la Săcele)

parte a cercetărilor desfășurate de Muzeul de Etnografie 
Brașov au fost dedicate zonelor pastorale din sud-estul 
Transilvaniei dar și zonelor de roire pastorală ale oie-

rilor precum sudul Basarbiei. Pe lângă identificarea elementelor 
identitare și a impactului socio-economic al mocanilor, cercetările 
de teren au urmărit și sărbătorile pastorale specifice. Astfel, ne-
am pus întrebarea dacă în zonele de tranzit și de roire pastorală 
ale mocanilor Sântilia se practică identic ca în comunitățile-matcă 
de mocani sau sunt dominante reguli și comportamente diferite. 
Au fost analizate mituri, legende și bibliografia de specialitate, de 
asemenea au fost reunite mărturii orale referitoare la sărbătoarea 
pastorală Sântilia din 3 zone etnografice diferite (Săcele – Brașov, 
Poiana Sărată –  zona Covasna,  și sudul Basarabiei, satele în 
avalul Prutului). S-a remarcat o practică  unitară asupra sărbătorii 

Sântiliei în aceste zone diferite ca teritoriu și totuși apropi-
ate datorită tipului de păstorit. Au putut fi identificate elemente 
specifice sărbătorii, uneori păstrându-se doar data și numele,  și 
interdicții  cu rol magic, alteori s-au evidențiat funcții dominante 
ale acesteia precum cea matrimonială și de reîntregire a familiei 
sau socială, de consolidare a legăturilor economice și etno-cul-
turale.

 Sfântul Ilie – aspecte creștine și mitologice

 În Panteonul românesc, Sântilie a fost asociat Zeului Fo-
cului și al Soarelui, preluând numele și data de celebrare (20 iulie) 
ale Sfântului Prooroc Ilie. Cultul lui Sântilie cuprinde, printre
altele, practici de pomenire a morților (Moșii de Sântilie), culegerea 
plantelor de leac, vrăji și descântece pentru prevenirea sau

O
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îndepărtarea vijeliilor, grindinii și ploilor torențiale. Sântilie 
provoacă incendiile în verile toride, produce tunetele, fulgerele și 
trăsnetele în timpul furtunilor, leagă și dezleagă ploile, hotărește 
unde și când să dea grindina. Simbolurile prin care Sântilie se 
definește ca un autentic zeu solar sunt ușor de recunoscut: trăsura 
cu roțile de foc și caii înaripați; biciul și săgețile de foc, tunetele 
și fulgerele cu care luminează cerul înnorat1. 
 În calendarul popular apare succesiunea de sfinți, Sfân-
tul Ilie, Ilie Pălie și Foca, în zilele de 20 -23 iulie, despre care se 
spune că aduc foc, arșiță și incendii. În calendarul ortodox este 
sărbătorit doar Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, însă celelalte 
două sărbători se află exclusiv în mentalul colectiv și fac parte 
din sărbătorile solstiţiale aflate în calendarul popular, miezuri ale 
timpului.

 Sfântul Ilie – Nedeia pastorală

 În mentalul colectiv, sărbătoarea Sântiliei, cunoscută 
și ca „Nedeie”, reprezintă un hotar semnificativ: „Nedeia e mai 
luată în seamă decât Crăciunul, Paștele și Rusaliile. Nedeia e 
mai mult decât Anul Nou. Nime din popor nu numără anii de la 
Anul Nou, ci de la Nedeie.”2

 Nedeia pastorală, Sântilia este atestată documentar din 
1373, fiind în strânsă legătură cu zonele înalte montane. Se pare că 
inițial a fost o sărbătoare săptămânală, 
pe tot întinsul pășunilor alpine ale 
Carpaților, cunoscută apoi ca și „târg de 
două țări” sau „târg de munte”, transfor-
mându-se într-o sărbătoare unică peste 
an. Foarte mulți munți poartă și astăzi 
numele de „Nedeia”.
 De-a lungul timpului, 
favorizată de deplasările și roirile pas-
torale dincolo de munți, Sântilia apare 
și în alte zone. Această sărbătoare s-a 
remarcat prin rolul său în stabilirea 
legăturilor economice, matrimoniale și 
culturale dintre românii de pretutindeni. 
  În amintirile respondenților se 
conturează mai multe aspecte care ne 
demonstrează complexitatea sărbătorii Sântiliei. Numeroasele 
interdicții referitoare la divinitatea solară s-au perpetuat până în 
zilele noastre. În Basarabia am întâlnit interdicții privitoare la 
muncă, cu rădăcini  în mitologia românească:
 „La noi e Sfântu` Ilie. Este sărbătoare și nu se lucrează 
în grădină, nu se spală, nu se coase. A doua zi se sărbătorește Ilii 
Pălii (Ilie Pălie). Doamne ferește să lucrezi, că e primejdios de 
ploi mari, de tunete și fulgere. Când tună se spune că umblă Sân-
tilie cu careta pe cer, iar când fulgeră, înseamnă că s-o mâniet și 
dă cu biciul în cai.” (respondent Maria Cudlenco, 60 ani, Crihana 
Veche, Rep. Moldova, 2021)
 Durata sărbătorii Sântiliei a fost menționată de toți 
respondenții din zonele cercetate ca fiind de 3 zile. „Trei zile ținea 
sărbătoarea și veneau îmbrăcați în costume naționale, mai ales 
în a  treia zi, la hora specifică satului, hora Sântiliei.” (fig.1-2) 
(respondent Țuțuianu Gheorghe, 77 ani, Poiana Sărată, 2019)
 „Oile nu mai veneau în Poiana Sărată, aduceau doar 
profitul (din Crimeea) și ei veneau la Sântilie, că această nedeie 
mocănească îi lega pe mocani. Trei zile era jocul în curtea biseri-
cii.” (respondent Pr. Bitir Ioan, 67 ani, Poiana Sărată, 2019)
 „Prima zi Sfântul Ilie, apoi Ilie Pălie și-a treia 
sărbătoare-i Foca. Și aicea reprezintă la noi, în regiunea de sud 
a Basarabiei, Foca reprezintă nimic altceva decât ziua cea mai 
fierbine din an. Și este foarte periculos să aprinzi focu` în ziua 
respectivă, fiindcă de Foca au fost nenumărate incendii. Nu se 
face nimic. E sărbătoare mare.” (respondent Ion Ghelețchi, 40 

ani, Cucora, Republica Moldova, 2018)
 Sântilia se remarcă și prin practici magico-religioase ce 
marchează legătura cu strămoșii prin ofrande: „Cimitiru` era 
curățit, la toate mormintele se-aprindeau lumânări. Tot cimitiru` 
era o frumusețe noaptea.” (respondent Șerban Gheorghe, 88 ani, 
Poiana Sărată, 2019)
 „În ziua de Sfântul Ilie, la noi lumea se duce la biserică 
cu miere de albini, pentru că în această zi se sfințește mierea. Se 
dă miere de pomană, mai ales copiilor. Unii se duc la cimitir și 
atămâie morminetele celor dragi plecați, mai ales care au pur-
tat numele Ilie.” (respondent Maria Cudlenco, 60 ani, Crihana 
Veche, Rep. Moldova, 2021)
 Etnologii Tudor Pamfile și Artur Gorovei, amintesc, 
de asemenea, de această practică la începutul secolului XX: 
„Rătezatul sau rătezarea știubeilor sau stupilor, adică recolta-
rea mierii de albine, se îndătinează a se face în ziua de Sf. Ilie, 
sau, mai rar, în ajunul Sf. Ilie, când se duc și faguri la biserică. 
Cei ce au stupi cheamă vecinii și neamurile la ei și le cinstesc 
cu rachiu și miere. Când Sf. Ilie cade luni, miercuri sau vineri, 
rătezatul se poate face înainte sau după această sărbătoare, căci, 
altfel, făcându-se în zi de sec, stupilor nu le va merge bine, ci vor 
seca; asemenea, nu se face nici duminica, aceasta fiind ziua Dom-
nului.”3

       Un aspect inedit al acestei sărbători, 
remarcat în sudul Basarabiei, este  
mierea sau fagurii de miere, sim-
bolizând ofrande asociate cu o serie  de 
practici dedicate bunăstării recol-
tei (poamelor), a primelor roade ale 
pamântului în anul respectiv.
        „De Sfântu` Ilii mâncăm castraveți 
cu miere. Da. Asta-i o tradiție de când 
o știu, de copil mic.” (respondent Ion 
Ghelețchi, 40 ani, Cucora, Republica 
Moldova, 2018)
      „Aici mâncau pepene. Până la Sf. 
Ilie nu mâncau nici poame, nici miere. 
Se duceau la biserică, se sfințeau. Până 
nu făceau pomană nu mâncau. Băbuțele 

noastre ieșeau uite așa cu poala cu mere. Ne chemau toți câți 
eram atunci pe barac, ne dădea mere.” (respondent Mihai Acciu, 
56 ani, Slobozia Mare, Rep. Moldova. 2018). 
 De asemenea, astfel de practici au fost înregistrare de et-
nologi și în secolul trecut, pe teritoriul României, menținute vii în 
mentalul colectiv precum: 
 „Dintâi și-ntâi din măr Sf. Ilie a gustat. Mărul e copacul 
lui Sf. Ilie, de aceea Dumnezeu i-a spus: „Apoi dar, Ilie, până-n 
ziua ta să nu se mănânce merele, tocmai de ziua ta să guste întâi“.4

 „În ziua de Sf. Ilie să duci întâi mere la biserică, sau întâi 
să le dai de pomană și apoi să mănânci.”5 
 „La Sf. Ilie morții vin pe la casele lor. Femeile cheamă 
copiii străini de prin sat și, adunându-i sub un măr nescuturat, îl 
scutură pentru întâia dată, ca să culeagă copiii mere, iar morții să 
se veselească. Femeile în vârstă nu mănâncă mere până în această 
zi, iar acum, împărțind pentru sufletul răposaților, mănâncă și 
ele.”6

 „(De Sfântul Ilie) dau de pomană fructe unse cu miere.”7

1 I. Ghinoiu, Mitologie română: dicționar, Editura Univers Enciclopedic Gold, 
București, 2013
2 Conea. I, Din geografia istorică și umană a Carpaților, în „Buletinul Societății Regale 
Române de Geografie”,  Socec, București, 1937
3 T. Pamfile, Sărbătorile la români, Editura Saeculum I.O., București, 1997
4 Elena Niculiță Voronca, Datinile și credințele poporului român așezate în ordine 
mitologică, vol. I-II, Ed. Saeculum Vizual, București, 1998 
5  Idem
6  T. Pamfile, Sărbătorile la români, Editura Saeculum I.O., București, 1997
7  Th.D. Speranția, Răspunsuri la chestionarul de sărbători păgânești, vol. VII, ms. 
4966, B.A.R., 1907

Sântilia la Poiana Poiana Sărată, 1921, 
colecția Ciprian Hugianu
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  În zona matcă a mocanilor, Sân-
tilia se remarcă prin rolul  matrimonial și 
de reîntregire a familiei. În satele săcelene 
și în zona Covasna, la Poiana Sărată este 
amintită hora tinerilor și revenirea ciobanilor 
acasă: „Era o zi specifică ciobanilor, venea 
acasă la Sântilia, sărbătoarea lor era. Ve-
neau feciorii.” (respondent Taflan Ilinca, 77 
ani, Satulung, Săcele, 1990)
 „Bătrânii mai sta pe margine așa 
și spunea: „Uite, fata cutare îi bună pentru 
ăla; ăla-i băiatul pentru cutare” și se ochea 
așa și pe urmă făceau vorbele și iarna se 
însura. (...) Era o zi mare, când se adunau toți, era o bucurie. 
Venea anume pentru ziua asta, aici. Se adunau anume pentru 
Sântilia. Și atuncea se făcea...că mai înainte nu mergea fetele 

la horă și la jocuri la Sântilie.” (respondent 
Șeitan Maria, 89 ani, Satulung, Săcele, 1990)
 „Băieții dansau cu fetele iar dacă un-
eia dintre fete îi plăcea un băiat, îi dădea în 
a patra zi un buchețel de flori, iar el îi dăruia 
o turtiță de caș. Până la Crăciun se stabilea 
zestrea și se învoiau pentru nuntă.” (respon-
dent Pr. Bitir Ioan, 67 ani, Poiana Sărată, 
2019)
 Totodată, Sântilia avea o importantă 
funcție socială, reprezentând un prilej de 
consolidare a legăturilor economice si etno-
culturale. 

 Toate aceste elemente ne oferă o nouă perspectivă în 
înțelegerea dinamicii acestei sărbători Sântilia, modificată în 
timp.  

Sântilia la Săcele (Satulung), 1935, 
colecția Dan Median

INTERVIUL EDIȚIEI
ANA-MARIA PELIN

na-Maria Pelin a terminat Colegiul Național „Andrei 
Șaguna” din Brașov. Încă din timpul liceului a fost 
admisă la prestigioasa universitate University of Ox-

ford pentru a studia Ingineria la nivel de licență și master. Din 
păcate, odată cu Brexit-ul costurile pentru un student din Uniu-
nea Europeană în Marea Britanie au crescut enorm, astfel încât 
Ana-Maria s-a hotărât să urmeze cursurile Universității Tehnice 
din Delft (Olanda), una dintre multele universități europene unde 
Ana -Maria fusese admisă. 
 După cum spune și ea  ”dezvoltarea mea academică 
și personală a început încă de la vârsta de 5 ani când am desco-
perit șahul”. Multiplă campioană națională la șah (Campioană 
Națională la Dezlegări (fete sub 20) în 2019, vicecampioană la Șah 
Clasic, Rapid și Blitz (fete sub 20) în 2019, locul I în patru ani con-
secutivi la Campionatul Național de Șah pe Echipe-în 2016, 2017, 
2018 și 2019, locul I la Superliga Feminină la Blitz în 2020), Ana- 
Maria Pelin a participat în 2016 pentru prima oară la concursul 
internațional NASA-Ames Space Settlement Design. Câștigarea 
Premiului III în 2016, a motivat-o și mai mult, astfel că în 2019 și 
2020, a participat în echipe diferite la același concurs și a obținut 
premiul I atât în 2019, cât și în 2020. În urma acestor distincții, 
împreună cu colegii săi a fost invitată la Conferința Internațională 
de Dezvoltare Spațială ce a avut loc în Puerto Rico în 2016 și în 
Arligton, Viriginia în 2019. 
 Pasiunea ei pentru ingineria spațială a făcut ca în 2018 
să participe la programul Estival Experience unde a avut ocazia să 
facă practică la compania brașoveană AVANTEC Stamping Tool-
sand Plastic Molds. Apoi, în vara anului 2020, a participat într-
un stagiu de practică alături de studenții Universității Politehnice 
din București la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare 
Aerospațială „Elie Carafoli”. Alegerea de a urma cursurile uneia 
dintre cele mai importante universități tehnice din Europa, Univer-
sitatea din Delft a venit astfel firesc. 
 - Cum a început pasiunea ta pentru in-
gineria spațială?
 Pasiunea mea pentru inginerie s-a născut 
mai mult dintr-o dorință involuntară de a repara 
și construi chestii. Ajunsă la școală am realizat 
că îmi place matematica și că experimentele de la 
fizică sunt foarte cool. Totuși, participarea mea la 
concursurile NASA a fost critică în alegerea aces-
tei filiere. Pe lângă faptul că proiectul propriu-
zis a implicat cercetare, multă documentare care 
mi-a stârnit interesul pentru spațiu, participarea 

repetată la conferința „International Space Development Con-
ference” m-a pus în contact cu oamenii din domeniu: cu tineri 
entuziaști, cu astronauți, cu astrofizicieni și cercetători. Pe scurt, 
a fost click-ul de care aveam nevoie pentru a mă vedea lucrând 
alături de ei.
 - Ai început șahul încă de la vârsta de 5 ani. A avut șahul 
vreun rol în alegerea aceasta a ta, te-a ajutat cumva?
 Din punctul meu de vedere, șahul nu mi-a indus propriu-
zis o direcție către acest domeniu, dar a contribuit extrem de mult 
la formarea mea atât în plan personal, cât și academic. Astfel, când 
am ajuns la școală, am fost cel mai mult fascinată de mate și de 
fizică, de materiile care cereau o abordare analitică și logică (e-
xact ca la șah).
 - Ai făcut șah, ai participat la concursuri și conferințe de 
inginerie spațială, toate acestea fiind elevă la un liceu foarte solici-
tant. Când ai avut timp să le faci pe toate și cu ce efort?
 A fost într-adevăr o provocare să găsesc un echilibru în-
tre școală, șah și viața socială (care e o componentă importantă 
a vieții de liceu). Îmi amintesc că încă de mică am întâlnit pro-
blema „Acum la ce renunț? Sunt mult prea multe” întrucât eram 
pasionată de foarte multe activități și timpul  era mereu împotriva 
mea. 
 - Care este rețeta de a împărți timpul astfel încât să faci 
față rigorilor liceului și pasiunilor tale pentru șah și ingineria 
spațială?
 Nu știu dacă sunt persoana potrivită să vorbească despre 
managementul timpului, întrucât nu am reușit încă (sper că de la 
facultate va fi diferit) să mă organizez astfel încât să pot realiza 
mereu tot ce îmi propun. Totuși, până acum am abordat stilul de 
viață „mereu în priză”: când mă plictiseam de teme jucam șah, 
când mă plictiseam de șah ieșeam afară cu prietenii și apoi mă 
întorceam la teme/proiecte.

 - Mai are loc și lectura în universul tău? Care 
sunt cărțile preferate?
 Din nefericire, timpul nu-mi permite să citesc 
prea mult, dar sper că acest lucru se va remedia 
într-un viitor apropiat. Gusturile mele literare sunt 
împărțite: îmi place literatura SF, lucrările polițist-
conspiraționiste ale lui Dan Brown, îmi place extrem 
de mult felul în care Yuval Noah Harrari abordează 
universul în trilogia Sapiens, dar și cărțile de dez-
voltare personală și de psihologie.
 - Ai început deja studiile la Delft. Care sunt 
primele impresii despre universitate?

A
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ȘTIRI ȘI EVENIMENTE SĂCELENE

► Ne face deosebită plăcere să semnalăm și în pa-
ginile revistei noastre succesul deosebit obținut de 
bunul nostru prieten Ștefan Lupu, care, recent, și-a 
văzut recunoscută munca și strădaniile de păstrare a 
patrimoniului material mocănesc prin obținerea ti-
tlului onorific de Tezaur Uman Viu. Această onorantă 
distincție i-a fost acordată  în urma unui concurs de 
dosare de Comisia Națională pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de spe-
cialitate al Ministerului Culturii. Să mai menționăm că de întocmirea 
și depunerea dosarului de candidatură s-a ocupat Centrul Cultural 
Reduta Brașov, prin Serviciul Cultură Tradițională.
 Programul TEZAURE UMANE VII, implementat de Mi-
nisterul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Pa-
trimoniului Cultural Imaterial, urmărește salvgardarea, păstrarea şi 
transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Programul vizează iden-
tificarea și recunoaşterea la nivel național a celor care sunt creatori 
și păstrători ai valorilor tradiționale și care fac, prin talentul și efor-
tul lor, dovada caracterului excepțional al performării, fiind capabili 
să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și 
cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea 
viabilității acestuia în cadrul comunităților.

  Ștefan Lupu îndeplinește, fără îndoială, toate 
aceste condiții, el remarcându-se de ani buni ca 
un adevărat promotor al valorilor culturale ale 
mocănimii săcelene, obținând rezultate remarca-
bile prin înființarea ansamblului artistc Zestrea 
săceleană, împreună cu care a dus faima obiceiurilor 
și valorilor folclorice săcelene în numeroase locuri 
din țară și străinătate și, totodată, este unul dintre 
statornicii păstrători ai unuia dintre cele mai valoro-

ase monumente locale – poarta mocănească. Îl cunoaștem ca fiind cel 
care a salvat de la distrugere peste 10 porţi mocăneşti şi, în acelaşi 
timp, a început să construiască altele noi, din anul 1995 încoace el 
recondiționând 13 porţi mocănești, cărora li se adaugă un număr de 
alte 7, pe care le-a construit în atelierul său amenajat de pe Strada Mo-
canilor. Acestea au ajuns în diferite locuri din Săcele precum cea de 
la Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Turcheş, în alte 
localități din judeţul Braşov (în Codlea, la Casa Artelor Tradiţionale 
„Neculai Diaconu”) şi chiar în afara graniţelor, în oraşul francez Vire.
 Îl felicităm din inimă pe bunul și devotatul săcelean Ștefan 
Lupu și îi urăm multă sănătate și spor la treabă pentru a-și împlini 
multele visuri pe care le are.
 (Redacția ”Plaiuri Săcelene”. Sursa: săceleanul.ro)

► Echiperii CS Babarunca la orientare sportivă au obținut și în ul-
timele luni rezultate foarte bune. 
 Astfel, la Transylvania Open 2021, poate cel mai important 
concurs din România la această disciplină, la care au participat spor-
tivi din țara noastră, Ucraina, Rep. Moldova, Cehia, Ungaria, Austria, 
rezultatele sportivilor săceleni au fost remarcabile: Magda Mîrzac (la 
U10), Ana Brânduș (la U12), Iulia Stupu (la U16) și Cornelia Borș (la 
F60) au obținut locul I, în timp ce Ioan Iacob (la U16) și Pepe Stupu 
(la M45) au ocupat locul secund.
 La Câmpina, la Cupa „Silva” la Orientare, după 3 zile de 
concurs, CS Babarunca Săcele a obținut trofeul pentru cel mai mare 

punctaj cumulat. Clubul a obținut mai multe medalii, atât la juniori cât 
și la seniori și master, la categoriile U12 și U14 podiumul fiind ocupat 
exclusive de reprezentantele clubului săcelean. 
 Iulia Stupu și Ioan Iacob, juniori participanți la categoria U16, 
au obținut 3 medalii la Campionatele Sud-Est Europene de Orientare 
de la Zagreb, Croația. Astfel, Iulia Stupu a câștigat o medalie de aur 
la Ștafetă și o medalie de bronz la proba de Lungă Distanță, în timp 
ce Ioan Iacob a obținut medalia de bronz la Ștafetă. Cei doi au avut o 
evoluție bună și la proba de Medie Distanță, unde au obținut locurile 
6, respective 5.
 (sursa: Clubul Sportiv ”Babarunca”)

•   •   •

 Din punct de vedere academic, sunt fascinată de multitu-
dinea de oportunități pe care le am în cadrul acestei facultăți. Cur-
surile sunt interesante și destul de interactive, dar și temele sunt pe 
măsură. Din prima zi am primit lucruri de făcut la fiecare curs, la 
unele trebuie să te pregătești și înainte de fiecare curs și după fie-
care curs și să lucrezi la o temă săptămânală. În concluzie, e 
MULT. Dar e interesant și consider că merită să depui un astfel de 
efort dacă îți dorești să ajungi profesionist într-un anumit domeniu. 
De asemenea, de când am ajuns aici am cunoscut o mulțime de 
oameni din toate colțurile lumii cu care am avut ocazia să schimb 
impresii, să lucrez împreună și e chiar o experiență deosebită. 
 - Ai fost acceptată la mai multe universități din Europa, de 
ce ai ales în final Delft?
 Am ales în primul rând după impresia pe care mi-a dat-
o universitatea în general (ranking-uri, programe și proiecte, 
părerile prietenilor care sunt acolo). Totuși, un factor important în 
luarea deciziei a fost partea financiară. În acest sens, universitățile 
din Marea Britanie au devenit extrem de scumpe odată cu Brexitul 
(25-40 mii de lire pe an numai școlarizarea). În contrast, TU Delft 
oferă o educație de înaltă calitate la 500 euro pe an și, de ase-
menea, se estimează că o să ajungă în top 3 în lume pe domeniul 
Ingineriei Aerospațiale.
 - Ingineria spațială sună puțin SF pentru multă lume. 
Vorbește-ne puțin despre acest domeniu și, apoi, despre ce anume 
îți dorești tu să faci prin ingineria spațială
 Într-adevăr, nu este un domeniu comun întrucât nici nu a 

apărut de foarte mult timp. Totuși, industria aeronautică, cât și cea 
spațială sunt în plină dezvoltare ( în aproape 120 de ani s-a ajuns 
de la primul zbor al fraților Wright la aeronave comerciale, la oa-
meni pe Lună și în spațiu). Ceea ce vreau eu să fac în acest dome-
niu este să contribui la proiecte care ajută umanitatea să evolueze, 
dar și care protejează mediul. Întrucât nu am avut oportunitatea 
să cunosc suficient despre fiecare subramură a domeniului, acest 
scop personal este încă neclar. Momentan, îmi doresc să învăț și 
să absorb toată informația necesară pentru a-mi găsi drumul. Mai 
târziu, mi-ar plăcea să lucrez în zona de propulsie sau de sisteme 
și, totodată, să ies la o plimbare prin spațiu.
 - Ce urmează pentru tine la Delft și dacă ai deja planuri 
referitor la ce vei face după universitate?
 După cum am menționat și mai sus, nu sunt încă sigură 
înspre ce mă voi îndrepta din punct de vedere academic. Totuși, am 
în vedere mai multe proiecte secundare: internshipuri, cercetare și 
schimburi de experiență pentru că îmi doresc să explorez cât mai 
mult domeniul, să prind curaj și să am ocazia să-mi materializez 
propriile idei și designuri.

A consemnat Mădălin Iacob

N.R.: Ana-Maria Pelin este originară, după mamă, din Săcele, ea fi-
ind fiica Alinei Matei și nepoata lui Nuți și Nelu Matei de pe strada 
Oituz din Satulung. O felicităm și noi pentru frumoasele realizări de 
până acum și îi urăm mult succes și nenumărate împliniri în viitor.



• Plaiuri Sacelene

23

TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.III 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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