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ndrei Bârseanu – un nume „pe-al 
nostru steag”

 Andrei Bârseanu (1858 - 1922), cel 
care a scris „Pe-al nostru steag e scris unire, / 
Unire-n cuget şi-n simţiri”, versurile cunoscute 
ale Imnului Unirii, cântat de atâtea generaţii pe 
muzica lui Ciprian Porumbescu, a rămas cre-
dincios luptător în toată vasta sa activitate cre-
zului său cuprins în aceste nemuritoare versuri. 
A slujit idealul naţional al generaţiei sale ca „fiu devotat, până 
la jertfirea de sine, a poporului său, ca istoric de seamă – adânc 
cunoscător al trecutului nostru de luptă şi suferinţe”1, ca profesor 
la şcolile braşovene, ca poet şi scriitor de talent, ca preşedinte 
al „Astrei”, ca membru al Academiei Române sau ca senator în 
parlamentul României Mari.
 S-a născut la 17 octombrie 1858, în familia preotului 
Toma Bârsan, luptător paşoptist, ca al şaselea copil după ce ceilalţi 
cinci muriseră2, în Dârstele Braşovului. A existat o adevărată „di-
nastie” de preoţi la Dârste din familie, toţi numindu-se Toma Bâr-
san: străbunicul lui Andrei a păstorit între anii 1822 – 1832, bunicul 
1832 – 1856, iar tatăl 1856 – 1906. Ştafeta a fost preluată de cum-
natul lui Andrei, căsătorit cu sora lui, Maria, preotul Ioan Broşu, 
care a păstorit 50 de ani la Dârste. Prin mamă, Andrei Bârseanu era 
nepotul de soră al profesorului director Ioan Meşotă3. A studiat la 
Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, unde este elev eminent, apoi 
urmează litere şi filosofie la universităţile din Viena şi München. 
Ca student, ia parte la acţiunile patriotice ale studenţilor români 
şi devine preşedinte al comisiei literare a societăţii „România 
Jună”, publicând în Albina Carpaţilor, Familia, Convorbiri lite-
rare4. În 1881 îşi începe cariera profesorală la liceul la care stu-
diase, iar din 1886 se mută la Şcoala comercială din Braşov, la 
catedra de limba şi literatura română, dar şi istorie-geografie. Va 
sluji această şcoală până la pensionare şi drept recunoştinţă, după 
moartea marelui ei dascăl, şcoala îi va purta numele. Ca profesor 
al şcolilor braşovene s-a înscris pe deplin în „strălucitul pomelnic 
al profesorilor”5 celebri, alături de Gavril Munteanu, Ştefan Iosif, 
dr. Ioan Meşotă, I.A. Lapedatu, Virgil Oniţiu, dr. Alexandru Bog-
dan, Titu Liviu Blaga. S-a făcut repede cunoscut şi apreciat prin 
cunoştinţele sale vaste, prin talentul său de poet şi prozator, prin 
tactul său pedagogic, prin blândeţea şi bunătatea sa părintească. 
„A ştiut – aprecia elevul său I.I. Lapedatu – să propovăduiască 
de la catedră, alăturea de ştiinţa pe care o făcea, şi aspiraţiile 
naţionale ale neamului nostru, înfiltrând în tinerele generaţii ... 
dragostea pentru limba română, pentru trecutul poporului şi pen-
tru glia strămoşească, totdeauna însă împreună cu credinţa unui 
viitor mai bun”. În numele tuturor celor care i-au fost elevi, I.I. 
Lapedatu crede că-i datorează „în cea mai mare parte conştiinţa 
naţională şi credeul politic cu care am intrat în viaţă”, pentru că, 
continua fostul elev, „ne-a îndemnat să fim pururea uniţi în jurul 
steagului, ... ne-a învăţat, cel dintâi, Cântarea României şi Cate-
hismul apostolului de pe Câmpia Libertăţii ..., ne-a purtat ca un 
frate ocrotitor, multe veri de-a rândul prin meleagurile Ardealului, 
ca cunoscându-l să-l iubim, ne-a dus să cântăm imnuri de mărire 
memorandiştilor...”6. Dragostea şi pasiunea pentru profesorat ca 
şi pentru şcolile braşovene au făcut să se nască şi monografia 
„Istoria şcoalelor centrale române gr.or. din Braşov”, publicată 
la Braşov la împlinirea a 50 de ani de la crearea Liceului „An-
drei Şaguna”, lucrarea lui cea mai importantă, premiată de Aca-
demia Română7. Această impresionantă monografie dă imaginea 

evoluţiei învăţământului românesc braşovean de la 1495 până la 
1900, a strădaniilor entuziaste ale protopopului Ioan Popazu, a 
sfaturilor înţelepte ale lui Andrei Şaguna şi lăudabilelor sacrificii 
ale tuturor celor ce au contribuit la clădirea şi întreţinerea acestui 
strălucit liceu, „devenit cea mai aleasă podoabă a învăţământului 
secundar din Ardeal”, împlinindu-se astfel spusele lui Şaguna că 
„am sporit cu sărăcia noastră către îmbogăţire intelectuală”8.
 Unul dintre elevii săi, Al. Vaida Voevod, îşi amintea 
peste ani de profesorul său de istorie: „un bărbat de înfăţişare 
simpatică, frumoasă. Expunerea lui ordonată, redată în propoziţii 

neted construite, exercita un farmec deosebit asupra clasei. Vo-
cea lui sonoră dispunea de un timbru care, modulat conform su-
biectului, lega atenţia prin claritatea şi muzicalitatea sa. Astfel, 
orele lui Bârseanu erau adevărat izvor de recreaţie estetică, oaze 
înviorătoare în mijlocul Saharei”9 (şi aici memorialistul înşiruie 
câţiva profesori şi disciplinele lor).
 În literatură s-a făcut cunoscut mai ales prin poezia „Pe-
al nostru steag”, devenită imnul unităţii naţionale a românilor. 
Poezia s-a născut la Viena, în atmosfera de la „România Jună”, pe 
când A. Bârseanu era student. În 1878, când el ajungea la Viena 
se deschidea o epocă nouă în viaţa societăţii „România Jună” sub 
influenţa „direcţiei noi” de la „Junimea”. Un impuls semnificativ 
i-a dat succesul de la Montpellier al lui Alecsandri, cu „Cântecul 
gintei latine”, cântat cu frenezie de studenţii români.
 Ciprian Porumbescu, tânărul compozitor bucovinean, 
membru important al Societăţii, a compus o nouă melodie pentru 
acest imn. Studenţii simţeau nevoia unui imn al lor, şi-au con-
stituit un juriu şi au instituit un premiu pentru text, ca la Mont-
pellier. S-a prezentat doar poezia „Pe-al nostru steag” a lui A. 
Bârseanu, care, pusă pe muzică de C. Porumbescu, a devenit „Im-
nul Unirii”. În timp, „pentru curăţenia sentimentelor lui patriotice 
şi pentru melodia lui de o caldă inspiraţie ... a devenit al doilea 
imn naţional românesc”. A. Bârseanu a scris sub magia „Cântecu-
lui gintei latine”, păstrând acelaşi metru, acelaşi sistem de rimă 
şi aceeaşi strofă10. Poezia lui patriotică resimte influenţe din V. 
Alecsandri şi D. Bolintineanu. A manifestat interes aparte pentru 
producţiile folclorice, tot sub influenţa preocupărilor lui Alecsan-
dri, făcând o cercetare atentă a creaţiei populare şi a modului ei de 
manifestare. Colaborarea cu învăţatul ceh J. Urban Jarnik a fost 
fructuoasă pentru folcloristica noastră, numele lor fiind legate de 
una din cele mai importante colecţii de folclor românesc, „Doine 
şi strigături din Ardeal” (1885).
 Opera lui Andrei Bârseanu mai cuprinde: Cincizeci de 
colinde adunate de şcolari de la şcolile medii române din Braşov, 
cuvântări comemorative despre V. Alecsandri, Ioan Lapedatu, 
Andrei Şaguna etc., conferinţe sau cunoscutele poezii: Imnul 
Unirii, Imnul Astrei (pe muzică de Iacob Mureşianu), Grăieşte 
Marea, Salutul Romei, Ardealul, Comorile lui Iancu, Un falnic 
glas etc. În 1902, este ales membru corespondent, în 1908 mem-
bru titular, iar în 1922 vicepreşedinte al Academiei Române.
 La comemorarea de 50 de ani a Academiei Române, 14

A

CĂRTURARI BRAȘOVENI ÎN LUPTA NAȚIONALĂ ( III )

         de prof. univ. Ioan Vlad

1 Gazeta Transilvaniei, nr. 83 din 24 august 1922; 
2 pr. Ioan Broşu, Amintiri din viaţa preoţească adunate şi scoase la iveală după o 
păstorire de peste 50 de ani, Braşov, 1936, p. 42;
3 Mircea Păcurariu, „Cărturari sibieni de altădată”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 
247;
4 Cărturari braşoveni (sec. XV – XX). Ghid biobibliografic, Braşov, 1972, p. 40;
5 Ioan Lupaş, Din istoria Transilvaniei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988, p. 273;
6 Gazeta Transilvaniei, nr. 183 din 24 august 1922;
7 Ioan Lupaş, op. cit., p. 274;
8 Idem
9 Al. Vaida Voevod, „Memorii”, vol.I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 31;
10 Ion Breazu, „Literatura Transilvaniei”, Casa Şcoalelor, 1944, p. 144;
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mai 1919, în numele academicienilor ardeleni, A. Bârseanu spera 
că înaltul for: „nu va înceta de a fi şi pe mai departe un izvor nese-
cat de lumină şi un mijloc de întărire a unităţii noastre naţionale.”
Activitatea sa multilaterală l-a impus atenţiei intelectualităţii ar-
delene şi mai ales în cadrul „Astrei”, acel „organ în care se con-
centra înainte de război mişcarea naţionalistă din Ardeal”. În 
consecinţă, Andrei Bârseanu este ales, în 1905, vicepreşedinte 
al „Astrei”, iar în 1912 preşedinte. Personalitatea cărturarului 
braşovean „fu aclamată unanim în rolul pe care mai înainte 
îl îndepliniseră bărbaţi de vrednicia unui arhiereu ca Andrei 
Şaguna, de erudiţia unui Timotei Cipariu şi de patriotismul unui 
George Bariţ”11. Nicolae Iorga sesiza, nu fără regret, plecarea lui 
Andrei Bârseanu la Sibiu: „a plecat din Braşov unul din profe-
sorii cei mai iubiţi, din cărturarii cei mai adevăraţi, un om care 
prin talentul său discret, prin blândeţea purtărilor sale, prin stricta 
îndeplinire a tuturor datoriilor sale şi, nu mai puţin, prin dovezile 
repetate că nu pune nimic mai presus de interesele şcolii, culturii, 
naţiei, cărora le-a făcut danii însemnate din puţinul său avut, era o 
podoabă, o mândrie a românilor din acel bătrân oraş al amintirilor 
şi străduinţelor noastre”. În Sibiul altei lumi, mai vioaie, mai 
agitată de pasiuni dar şi superior organizată celei de la Braşov, 
crede Iorga, viitorul preşedinte va depăşi greutăţile „prin aceleaşi 
însuşiri care l-au făcut, în oraşul cel mai frământat de uri perso-
nale, să nu aibă nici un duşman fără să fi făcut nici o concesie, 
- însuşiri care sunt: lucrul continuu, voie bună faţă de oricine, 
delicată ascundere a jignirilor, exemplul zilnic al unui liniştit şi 
armonios caracter”12. Responsabilitatea pe care şi-o asumă, în 
preajma izbucnirii războiului mondial, nu era uşoară, era mai 
degrabă „punctul de mir asupra căruia se încrucişau focurile ace-
lor ce duşmăneau cultura română, era locul care aştepta pe omul 
gata de jertfă”13. Andrei Bârseanu a înţeles că în această calitate, 
dat fiind marile primejdii care se înmulţeau asupra românilor în 
preajma războiului, nu are dreptul să şovăie şi cu cât membrii îşi 
slăbeau încrederea sub apăsarea primejdiilor, cu atât preşedintele 
trebuia să fie mai dârz în exprimarea convingerilor sale, în afir-
marea răspicată a nădejdilor nestrămutate ale neamului românesc. 
Şi astfel, „feciorul preotului din Dârstele Braşovului, indiferent 
de trăznetele ce se grămădiau asupra capului său, cetia regulat la 
marile zile de sărbătoare ale „Asociaţiunii”, în evanghelia sufle-
tului său naţionalist, cu credinţa nestrămutată cu care nenumărate 
generaţii de preoţi au cetit în bisericile neamului român, din evan-
ghelia lui Hrist”14.
 S-a putut constata că A. Bârseanu a dovedit în condu-
cerea „Asociaţiunii” însuşiri asemănătoare cu ale iluştrilor săi 
înaintaşi: o neţărmurită dragoste pentru limba, istoria şi cultura 
românească, aceeaşi însufleţire nestinsă pentru misia „Astrei”, 
aceeaşi hotărâre nestrămutată de a munci pentru progresul ei15. 
Preşedinţia lui Andrei Bârseanu va rămâne ca una dintre cele mai 
rodnice în cursul celor peste 60 de ani de existenţă ai „Astrei”, cu 
toate că vitregiile vremii se vor resimţi, mai ales în anii războiului, 
şi asupra acestei cetăţui culturale româneşti.
 Crezul său patriotic naţional şi l-a exprimat cel mai 
exact în cuvântările ţinute ca membru sau apoi ca preşedinte al 
„Astrei”. Încă din 1908 exprima astfel necesitatea recunoaşterii 
şi respectării naţionalităţii unui popor: „Aceea ce este apa pentru 
peşti; aerul pentru zburătoare şi pentru vieţuitoare; ce este lumina 
pentru vedere; soarele pentru creşterea plantelor; vorba pentru 
cugetare; aceea este naţionalitatea pentru fiecare popor”16. Andrei 
Bârseanu se aliniază cu fermitate mentalităţii generaţiei sale de 
luptători pe tărâm naţional, luptători care au conştiinţa originii lor 
ilustre, au mândria tradiţiilor româneşti, ştiu că urmează un drum 
bătut de stămoşi, că argumentele lor au temeinicie istorică, au ca 
suport o imensă tradiţie.
 Andrei Bârseanu şi generaţia sa „n-au cunoscut anarhia 
gândului, boala cea mai distrugătoare pentru inteligenţa popoare-

lor tinere” – afirma C. Rădulescu-Motru17. Forţa şi argumentul 
tradiţiei sunt folosite insistent şi în creaţia poetică a luptătorului 
braşovean, ca de exemplu: „Cu toţii suntem fiii aceleiaşi fami-
lii; cu toţii am răsărit din aceeaşi tulpină”; „Cultura noastră nu 
poate fi decât una şi aceeaşi, întemeiată pe însuşirile caracteristice 
ale poporului nostru”, „Pe-al nostru steag e scris unire, unire în 
cuget şi în simţire”, „Ardealul nostru mult iubit, scump leagăn 
părintesc” etc.
 Demnitatea şi neînfricarea de luptător şi le-a apărat şi 
respectat, Andrei Bârseanu, şi-n cele mai grele momente pen-
tru românii transilvăneni, în anii războiului mondial, când mai 
mulţi conducători politici sau bisericeşti au cedat presiunilor şi 
ameninţărilor austro-ungare şi au semnat declaraţii de fidelitate 
faţă de dubla monarhie. Chemat să semneze o astfel de declaraţie, 
în iarna anului 1917, A. Bârseanu a avut curajul să scrie pe 
declaraţie, tare şi răspicat că „nu poate afirma că românii din 
Ungaria sunt mulţumiţi cu soarta lor şi că nu sunt legi, care pe 
români să-i pună în inferioritate faţă de poporul străin, stăpânitor 
aici”18.
 Atitudine la fel de energică şi patriotică a dovedit A. 
Bârseanu, câteva luni mai târziu, când proiectata „zonă culturală” 
a guvernului de la Budapesta voia să lichideze şcolile româneşti 
din Transilvania. Cu toate ameninţările guvernului maghiar, a în-
cercat prin votul său potrivnic să înlăture primejdia19.
 În toamna anului 1918, A. Bârseanu a avut iniţiativa şi 
conducerea acţiunilor revoluţionare la Sibiu, fiind ales preşedinte 
al Sfatului Naţional al judeţului Sibiu20. „El ne-a întrunit aici, 
în Sibiu, îşi aminteşte Ioan Lapedatu – la cea dintâi adunare în 
care ne-am declarat stăpâni pe soarta noastră. În fruntea tuturor 
acţiunilor – şi în primejdii ca şi în zilele de sărbătoare se găsea A. 
Bârseanu”21.
 A participat desigur la Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia iar Marele Sfat Naţional, „pentru trecutul său cinstit, 
curat şi frumos, pentru caracterul său rar şi, ca o răsplată pentru 
meritele ce-şi câştigase”22, l-a ales vicepreşedinte al acestuia. În 
această calitate a condus cu tact şi înţelepciune lucrările sesiunii 
Marelui Sfat Naţional din august 1919. În două rânduri a fost ales 
senator de Alba Iulia, iar Consiliul Dirigent i-a încredinţat postul 
de director regional al învăţământului secundar din circumscripţia 
Sibiu.
 La un congres al profesorilor din România întregită, Iaşi, 
12 iulie 1919, A. Bârseanu spunea: „Am venit aici să vă aduc 
tributul recunoştinţei noastre pentru tot ce aţi făcut pentru liber-
tatea noastră şi pentru triumful ideii de unitate naţională, pentru 
jertfele de muncă şi devotament ce le-aţi adus, ca visul hrănit de 
veacuri de poporul nostru mult încercat să se poată înfăptui, pen-
tru seminţele sănătoase ce le-aţi aruncat cu dărnicie în sufletul 
generaţiilor tinere, ca să aducă acum roade atât de îmbelşugate.”23

 Împlinirea idealului unităţii româneşti, visul cel mai 
scump a lui A. Bârseanu, i-a pricinuit o mare bucurie dar şi expri-
marea crezului său politic şi cultural pentru România Mare, în 
care „Astra”, al cărei preşedinte continua să fie, trebuia să aibă un

11 C. Rădulescu-Motru, Andrei Bârseanu şi naţionalismul. Discurs rostit în şedinţa 
solemnă din 9 iunie 1924 a Academiei Române, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924, 
p. 4;
12 N. Iorga, Oameni cari au fost, Bucureşti, 1935, vol. 2, p. 27 – 28;
13 C. Rădulescu-Motru, op. cit., p. 4;
14 Ibidem, p. 6;
15 Ioan Lupaş, op.cit., p. 275;
16 Apud C. Rădulescu-Motru, op. cit., p. 6;
17 Ibidem, p. 7;
18 Dragoş Navrea, Andrei Bârseanu. Cuvânt rostit la sărbătoarea patronului liceului, 
30 noiembrie 1938, în „Anuarul Liceului comercial Andrei Bârseanu”, Braşov, 1938 
– 1939, p. 23;
19 Gazeta Transilvaniei, nr. 183 din 25 august 1922;
20 Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, Editura Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1983, p. 321; Sextil Puşcariu, „Memorii”, Editura Minerva, 1978, p. 565;
21 Gazeta Transilvaniei, nr. 183 din 24 august 1922;
22 Idem;
23 Ioan Bratu, „Andrei Bârseanu”, Sibiu, 1930, p. 26;
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mare rol. Iată cuvintele lui în alocuţiunea de deschidere a 
activităţilor „Astrei” pe anul 1920: „Dar dacă am avut fericirea 
să ajungem la aceste zile mari şi să ne vedem oameni liberi în 
ţară liberă şi întregită, trebuie să ne dăm seama că acest mare 
favor este împreunat şi cu anumite îndatoriri. Moşia străbună, 
liberată, trebuie îngrijită şi cultivată, altcum nu ne arătăm vrednici 
de stăpânirea ei. Trebuie să facem dintr-însa o grădină frumoasă, 
plină de rodiri bogate pentru noi şi pentru alţii, o podoabă a aces-
tor părţi de către răsărit ale Europei. Aceasta o pretind de la noi 
legile nestrămutate ale progresului, aceasta o pretinde menirea 
noastră istorică, de a fi strajă neadormită a civilizaţiei omeneşti 
în aceste părţi ale lumii”24. „Astra”, avea să constate N. Iorga în 
1922, „nu putea să aibă un mai bun preşedinte. Pentru întâia oară 
ea îşi recunoştea într-însul misiunea ei înseşi. Cuvântările acestui 
om de adevărată cultură, cu o superioară valoare etică, sunt lecţii 
de morală publică şi capitolele unui catehism al ideii cultural 
naţionale. Nimic din nerăbdările, din violenţele şi nedreptăţile 
acestor timpuri tulburi n-a putut atinge conştiinţa înţeleptului ... 
sunt oameni care pot transmite, când închid ochii, sufletul lor în-
treg instituţiei pe care au condus-o, cauzei căreia i s-au devotat. El 
era dintre aceia ... era un cărturar din vremea bună. Nu un bătrân, 
căci de prea mult gând bun n-a îmbătrânit nimeni niciodată. Dar 

un om de înaltă cuviinţă şi de creştineşti purtări, aşa cum îi dădea 
Ardealul de odinioară”25.
 Neînfricatul luptător braşovean, „mare prin mintea şi 
inima sa, dar mai ales prin pilda binefăcătoare pe care a dat-o 
urmaşilor săi” – după cum îl aprecia Sextil Puşcariu în „Memo-
riile” sale (p. 565), a încetat din viaţă la Bucureşti, la 19 august 
1922, a fost înhumat cu toată cinstea la Sibiu, dar mutat apoi în 
cimitirul de pe Groaveri din Braşov alături de Andrei Mureşianu, 
Virgil Oniţiu şi alte somităţi ale culturii şi luptei naţionale 
româneşti. Iorga revine în „Oameni cari au fost”, constatând 
că „preşedintele Asociaţiei părăseşte Ardealul său, acela care 
l-a născut, l-a crescut şi de care nu s-a depărtat niciodată ..., îl 
părăseşte tocmai atunci când e mai mare nevoie de oameni ca 
dânsul”, „suflet de poezie”, care a dat versuri de o liniştită dar 
duioasă şi vădită inspiraţie, „inimă iubitoare de tineret”, el, căruia 
nu i-a fost dat să crească copii în casa sa, „a fost idealul profeso-
rului care nu ştie ce e supărarea ..., din graiul lui măsurat şi blând 
s-au desfăcut nu lecţii de un ceas, ci învăţătura de o viaţă”26.

24 Apud, C. Rădulescu-Motru, op. cit., p. 8;
25 N. Iorga, op. cit., vol.3, p. 106 şi 307;
26 Ibidem, p. 106.

FIGURI SĂCELENE
MEMORIILE PĂRINTELUI MODEST (II)

DIALOGURILE CU PĂRINTELE CĂTĂLIN DUMITREAN

REASFINȚITUL NICOLAE POPO-
VICI, ”DIZIDENTUL ORTODOXIEI”

Părintele Cătălin:

-Când ați început să vă doriți a merge la o școală cu 
profil teologic?

Părintele Modest:

- In 1953 doream cu orice preţ să dau, după cele 
şapte clase elementare, la Seminarul din Cluj. Și 
acum vă rog să rețineți ceva foarte important pen-
tru destinul meu. În 1950 m-am întâlnit cu Episcolul 
Nicolae Popovici, care avea domiciliu obligatoriu 
la mănăstirea Cheia. Eu mergeam vară de vară, sau la Susana, 
sau la mătuşele mele, acolo unde a fost exilat Episcopul Oradiei- 
Preasfinţitul Nicolae Popovici.  Aşa că Dumnezeu, cum am spus 
Părinte Consilier Cătălin, mi-a hărăzit să-l am duhovnic sau să-l 
am îndrumător sau, cum se spune, povăţuitor, în cea mai  frumoasă 
parte a vieţii  mele de formare, pe acest mare ierarh mărturisitor. 
Mai întâi ca elev, pe urmă ca cetăţean al ţării sau coleg al aproape-
lui tău, al semenului tău, adică pe însuși Preasfinţitul Nicolae, de 
origine din Biertan, şi fac acum o paranteză necesară: mulţumesc 
din suflet că în ziarul „Lumina” au apărut câteva ştiri, pe care 
le voi dezvălui şi eu în continuare. Astfel, în anul 1960, când 
Preasfinţitul a trecut la Domnul, Dumnezeu ne-a ajutat să fim la 
mănăstirea Cheia de 8 septembrie „Naşterea Maicii Domnului”... 
 Însă să vă povestec ceva la care am fost martor ocular. 
Eram la Cheia şi vedem un camion al Patriarhiei care oprește 
împreună cu o maşină mică. La o prima vedere, apare un preot 
cu ochelari, nu ştiam cine este, cu bagajele de la Oradea.  Câţiva 
părinţi din mănăstire, unchiul meu şi ceilalţi au sărit, i-au sărutat 
mâna şi am aflat că este scos din scaun cu alţi episcopi ai anilor 
1949-1952, episcopul Nicolae Popovici, care cunoştea 5 limbi la 
perfecţie, care a fost o forţă a Sfântului Sinod, care în 1949 să mai 
adaug faptul că a fost  singurul care nu a semnat  scoaterea reli-
giei din şcoală şi nici ruperea Statului nou înfiinţat comunist de 
şcoală. A exclamat în Sf. Sinod: ”Să vă dea Dumnezeu viaţă, să 

trăiţi, să vedeţi viitorul şi ce aduce el acestui tineret, 
acestor tineri!” Dânsul ne-a povăţuit, la dânsul mer-
geam până în 1954 foarte degajaţi, de ce nu?  Pentru 
că nu aveam buletin şi puteai, să mă iertaţi că vă zic 
așa, să mai și înșeli vigilența securității.  Nu spu-
neam că sunt din Săcele-Braşov sau Braşov, ci ba din 
Bucureşti, ba odată din Ploieşti, ba de pe la Buzău.... 
Unchiul m-a învățat ca să spun aşa...

Părintele Cătălin: 

- Cine era unchiul?

Părintele Modest:

 - Părintele Rafael, care era duhovnicul Preasfinţitului. Din 
mănăstirea Susana i s-a dat episcopului Nicolae Popovici o maică 
din Braşov, maica Arsenia, ucenica părintelui Arsenie Boca, care 
l-a îngrijit până la plecarea din mănăstirea Cheia, iar în 17 august, 
după hramul mănăstirii Cheia, al doilea hram cel al „ Adormirii 
Maicii Domnului”, împreună cu cei doi colegi ai mei l-am dus la 
trenuleţul CFF - Calea Ferată Forestieră - ( era un trenuleţ micuţ 
cu un vagon tip clasă, fără geamuri, ce lega şi căra lemnul din 
Valea Berii, de sub Ciucaş, la Măneciul Ungureni, la gară acolo, 
şi de acolo  lemnul îşi lua drumul lui).  Așadar, pe Preasfințitul 
Nicolae l-am cunoscut în 1950, după sărbătoarea Naşterii Maicii 
Domnului, şi i-am sărutat pentru ultima dată mâna la plecarea din 
mănăstirea Cheia. In 17 august nici un părinte nu mai viețuia în 
mânăstire din cei şapte care mai erau, pentru că în 1959, cu de-
cretul 410, toţi părinţii în vârstă au fost mutaţi la Casa Sanatorială 
din Mănăstirea Dealu.  In mănăstirea Cheia a rămas numai 
stareţul, bineînţeles cu inventarul şi cu preotul Ezechil Popescu, 
fost învăţător în satul Cheia, caruia îi murise soţia, apoi mai era 
un cântăreţ, Nicon, şi acesta văduv, călugărit acolo, doi părinţi 
paralizaţi şi un părinte orb, pe nume Eusav. Părintele orb a fost 
foarte mult ajutat de preasfinţitul. La plecarea Presfinţitului Nico-
lae a venit cum a putut cu bastonul acela al orbilor ca să-i mai 
sărute odată mâna.  A îngenuncheat în faţa bisericii Preasfinţitul, 
a ridicat mâinile în sus ca la Epicleză, nu putem şti ce a rostit și

P

Părintele arhimandrit
Modest Zamfir
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cum s-a rugat în faţa Sfintei Treimi, hramul 
Sfintei. Mănăstiri, dar la ieşirea pe poarta 
mănăstirii i-a spus lui maica Arsenia aşa: 
„Maică tot ceea ce avem mai bun la noi să ai 
grijă de părintele orb.  Şi a mai lăsat un cuvânt 
pentru părintele care s-a ocupat cu evidenţa 
persoanelor care vizitau mănăstirea, care ve-
neau la mănăstire şi în special celor care îl 
vizitau pe Preasfinţitul. Pentru că 10 ani  a 
avut ecusonul pe reverendă, un „D” mare şi un 
„O” mare, ce însemna ”domiciliu obligatoriu”. Din 1950 până în 
1955, 11 august, Preasfinţitul nu a avut voie să iasă din mănăstire 
şi din hotarul mănăstirii unde păzea vaca. Şi pe haina de lucru aş 
spune, reverenda de lucru, păzind vaca, avea pus ecusonul „DO”.  
În fiecare seară venea un agent să vadă cine a mai venit, ce a adus 
şi bineînţeles să informeze organele în drept ale satului Cheia şi  
de acolo mai departe. 

Părintele Cătălin:

- Dar, totuși, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române nu au 
luat nicIo atitudine față de surghiunul la care era supus Episcopul 
Nicolae?

Părintele Modest:

- Dumnezeu a rânduit ca în 1955, la 6 august, ”Schimbarea la 
Faţă”, Înaltpreasfinţitul Nicolae Bălan să treacă la Domnul şi în 
11 august delegaţia de la înmormântarea Mitropolitului, de la 
Mănăstirea Sâmbăta, în frunte cu dr. Petru Groza, Patriarhul Ius-
tinian Marina, îmi aduc amintecă era și Mitropolitul Firmilian al 
Olteniei, Preasfinţitul Vâlcei, Iosif Gafton, cei doi vicari Patri-
arhali Antim Nica şi, fie iertat, Patriarhul Teoctist de mai târziu, 
pe atunci vicar-patriarhal, ei bine, toată această delegație a trecut 
prin Braşov, Săcele, Babarunca, Bratocea, la graniţa între Ardeal 
si Muntenia. După Bratocea, au poposit și pe la mănăstirea Che-
ia.  Eu sosisem chiar atunci de la înmormântarea Mitropolitului 
Bălan, cu doar o oră mai înainte de a sosi delegaţia la mănăstirea 
Cheia. 

Părintele Cătălin:  

- Fantastic! Ne aduceți în față o mărturie unică, un moment in-
credil, o pagină de istorie autentică și nu numai atât. Aţi ajuns 
deci doar cu o oră înaintea delegaţiei. Ce își propunea să obțină 
această delegație? 

 Părintele Modest:

- Da! Hai să luăm pe rând totul, pentru că contează fiecare 
amănunt. Așadar, Maica  Arsenia a venit de  la fân să mă roage să 
mă  duc în satul Cheia să aduc apă rece de la un izvor pentru că 
din cauza pelerinilor care veneau des în pelerinaje și consumau 

mult, apa din fântâna mănăstirii era 
tulbure.  Şi am adus apă în două 
damigene de la izvorul din satul 
Cheia. Când am venit cu apa am 
văzut maşina prezidenţială, tocmai 
maşina patriarhului, ambele parcate 
în faţa mănăstirii.  Acolo evident că 
nu a intrat nimeni. Nici părintele 
stareţ, nimeni,  nimeni...  Delegaţia 
a stat cam două ore. Era Sf. Nifon, 
adică 11 august. Şi m-am dus după 
ce aceștia au plecat, discret, adică 
neoficial, deci fără ca să se tragă clo-
potele, fără nici un fast că e patriar-
hul sau delegaţia din Sfântul Sinod 
şi l-am surprins pe preasfinţitul 

Nicolae, cu mâna la spate şi vorbea singur. Nu 
era nimeni acolo şi am auzit cuvintele: „ Nu, 
nu  pot să o fac!” , cuvinte spuse cu o voce 
pătrunzătoare. Parcă îl aud și acum: „Nu pot 
sluji la doi domni!” . Şi atunci, imediat mi-am 
dat seama că delegaţia, şi pe urmă am şi aflat, a 
venit să-i propună ca viitorul Mitropolit al Ar-
dealului să fie dânsul. A rămas foarte uimit dr. 
Petru Groza când i-a văzut ecusonul. I-a rămas 
în continuare pe reverendă sau pe rasă. Ar fi 

fost în stare să-l pună şi pe veşmântul în care slujea, pentru el 
era un titlu de noblețe, semn că rezista împotriva regimului co-
munist...

Părintele Cătălin : 

- Mai concret, vă rog, ca să cunoască și alții rezistența slujitorilor 
din Biserica Ortodoxă, deci care era târgul pe care i-l propuseseră 
în schimbul compromisului cu regimul ateu, să înțeleg că acela de 
a primi scaunului mitropolitan?

Părintele Modest : 

- A spus așa Episcopul Nicolae: ”Nu pot sluji la doi domni.  Lui 
Dumnezeu și lui Mamona.  Doamne fereşte!”

Părintele Cătălin : 

- Deci îi propuseseră un urât compromis? 

Părintele Modest : 

- Un compromis greu, sigur că da.... Categoric... A răspuns însă:  
NU!
 Şi, aşa, imediat după Sfânta Maria, prima vizită, prima ieşire 
din mănăstire a preasfințitului, acesta nu a făcut-o nici la părinţii 
de la Biertan, pe care nu-i mai văzuse de mult, și nici la sora lui, 
Viorica, preoteasa de la Biertan cu părintele Victor care aveau 
două fetiţe, nici la  părintele Sava, fost protopop de Satu Mare, 
cumnatul  care  ţinea o  altă soră, ci  a venit şi a cerut să vină 
în vizită la cei care „m-au vizitat, cei care m-au ajutat” adică la 
câțiva preoți care i-au fost la greu alături...

Părintele Cătălin:

- Înțeleg că a fost supus unui regim de exterminare lentă?

Părintele Modest:

- Exact.  Pe perioada celor cinci ani nu a fost trecut nici pe ta-
belul acela cu rația de o pâinică de un kilogram care să i-o ofere 
statul, cum i se cuvenea fiecărui cetăţean al ţării. Sau un kilo-
gram de zahăr sau o sticlă de ulei. În afară de câţiva părinţi ar-
deleni, Părintele Miron de la Făgăraş, unchiul celălalt Inochentie, 
Părintele Visarion din Făgăraş, nimeni altul nu a venit să-l vi-
ziteze sau să-l cerceteze. Aşa că dânsul, prima ieşire a făcut-o cu 
mine, cu încă doi colegi de-ai mei cu care mergeam pe la biseri-
cile din Braşov, la părintele Glodeanu, fie iertat, la Chichiş, unde 
fugeam şi ne refugiam, unde ne găseam liniştea sufletească.

Părintele Cătălin: 

- Să rămânem puţin la Preasfinţitul Nicolae Popovici. Ce s-a 
îmtămplat după 17 august când a plecat?  Să încheiem acest capi-
tolul foarte important cu mărturia pe care o depuneți posterității 
în fața sfârşitului său?

 Părintele Modest : 

- Da. La poarta mănăstirii, după ce pe părintele orb l-a încredinţat 
măicuţelor să aibă  grijă de dânsul, a spus aşa : ”Să vă dea Dum-
nezeu sănătate, să trăiţi şi să vedeţi moartea părintelui Macarie, 
cel care s-a ocupat cu dosarele, cel care s-a ocupat  în mănăstire 

Mănăstirea Cheia

Episcopul Nicolae Popovici 
(1903-1960)
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cu buletinele, cel care nota totul!” M-am cutremurat. Era o 
profeție care dezvăluia caracterul și faptele unui om...Cu mare 
durere sufletescă spun, dar acest preot era din  Braşov, dintr-o 
familie deosebită, absolvise Liceul Şaguna, era foarte cult,  hi-
rotonit preot pentru măicuţele de la Mănăstirea Susana care nu 
mai aveau preot după ce unchiul meu şi părintele Gherasim Ne-
gulescu deserviseră mănăstirea Cheia-Susana 42 de ani, fiecare cu 
săptămăna la rând. Apoi, după ce a zis aceste cuvinte, l-am dus la 
acel trenuleţ forestier, i-am sărutat mâna și iarăși am auzit cuvin-
tele: ”Să vă dea Dumnezeu să vedeţi moartea acelui părinte!”

Părintele Cătălin:

- Şi moartea părintelui acela cum a fost ?

Părintele Modest:

- Aici este o taină mare, încă nedefinită nici până astăzi. În 
29 august, la sărbătoaarea de Tăierea Capului Sfântului Ioan  
Botezătorul, părintele Macarie a stat pe pragul casei, fiind 
dimineaţă, soare  după o perioadă lungă de ploaie, apoi deodată, 
pur și simplu părintele a dispărut. Maicile l-au aşteptat la biserică 
dar l-au mai găsit după ce a căzut frunza, în pădure, spânzurat într-
un pom. Ce o fi fost, nu se ştie!  Era din Prundul Braşovului, avea  
ca nepoată pe şefa Inspectoratului Învăţământului de pe Braşov,  
deci o familie deosebită.  Părintele Macarie era vizitat de con-
ducerea de pe atunci a CC-ului, formată din Corneliu Mănescu 
şi Maria Mănescu, care veneau la Mănăstirea Susana şi stăteau 
tot câte 2-3 zile.  Nu putem şti ce legătură a fost, dar principalul 
fapt e că un pădurar a găsit un pantof mai la vale, nişte haine şi, 
bineînţeles,  pe părintele agăţat de la mijloc în sus.  Rămăsese 
dulama, căzuse partea de trup de la jumătate în jos, picioarele 
erau mâncate probabil de animale. S-a adunat oscior cu oscior 
din porunca Patriarhiei şi astfel a fost înmormântat în Mănăstirea 
Cheia, de unde avea metania şi totuşi, după aceea, s-au mai găsit 
nişte oscioare pe care măicuţele le-au pus şi la Mănăstirea Su-
sana într-o groapă acolo.Şi aşa s-au împlinit cuvintele „Să trăiţi să 
vedeţi moartea acestui părinte”.

Părintele Cătălin :

- Cum a fost însă sfârșitul preasfințitului Nicolae Popovici?

Părintele Modest : 

- La Buziaş a fost otrăvit, fapt relatat și de ziarul „Lumina”. 
Adevăr pe care l-a mărturisit şi cumnatului său, pentru că de la 
Buziaş a venit direct la părinţi. Părinţii trăiau la Biertan, unde 
s-a şi săvârşit, adică locul unde și-a făcut efectul otrava, cu toate 
că unii spun că în mănăstirea Cheia. Dar nu este adevărat. La 20 
octombrie a murit chiar în casa părinţilor şi a fost înmormântat la 
22 octombrie. Îngerul Domnului l-a păzit, şi i s-a arătat ca în ziua 
respectivă, când a fost otrăvit, i s-a vestit ca să nu mănânce nimic 
şi nu a mâncat la băi, dar probabil că mai fusese pe altă cale con-
taminat de otravă... Securitatea avea multe metode diabolice de a 
face să dispară un om... Către seară însă, o asistentă, o infirmieră 
ce o fi fost, unguroaică, deci maghiară, a venit şi a spus că uite ce 
s-a întâmplat, crezând că dânsul  a mâncat, ştiind ce va urma.  Şi 
a spus aceleia aşa: „ Ştiu, că am fost înștiinţat ca în ziua aceea să 
nu mănânc nimic”. Toate acestea i le-a spus  părintelui Victor de 
la Biertan cu trei zile înainte de a trece la Domnul.  L-a rugat pe 
părintele cumnat Victor ca să meargă cu o maşina mică, de oca-
zie, de la Biertan la mănăstirea Cheia. Şi să-i aducă aşa: hainele 
cutare, veșmântul cutare, mitra, cârja, mantia, în special Sfânta 
Taină şi ceea ce a avut mai deosebit.  Printre care şi medalionul 
ce-l purta cu moaştele Sfinţilor Cosma, Damian şi Pantelimon, cu 
un lanţ de aur, medalionul avea pe o parte chipul Sfintei Treimi şi 
pe cealaltă chipul celor trei doctori fără de arginţi. 

Părintele Cătălin:

- De unde aveți aceste informații?

Părintele Modest:

-De unde ştiu aceasta? Pentru că familia mi l-a încredinţat mie, 
ca să ajungă sau la maica Veronica de la Vladimireşti, sau la 
părintele Ioan Iovan de acolo. Vreau să arăt  că prin preasfinţitul 
am cunoscut  mai mulţi părinţi deosebiți şi mi-a dat chiar anumite 
încredinţări şi ascultări mai speciale. Să vă dau un exemplu. La 
Bobâlna l-am cunoscut pe părintele Vasile Vasilache, pe fratele 
său Haralambie Vasilache, pe tatăl lor Vasile Vasilache, cel cu 
istoria Rugul Aprins din Antim. Ei erau din Procovul Neamţului. 
Cel care va ajunge vicar în America sub arhieria Înaltpreasfinţitul 
Victorin Ursache. L-am cunoscut apoi pe părintele Iustinian 
Chira , stareţul Rohiei, pentru că m-a trimis la părintele cu o as-
cultare şi o corespodenţă. Vă reamintesc că Prerasfințitul Iusti-
nian a fost până de curând  Arhiepiscop al Maramureşului. Între 
timp s-a mutat la cer... Apoi, să nu uit că m-a trimis la părintele 
cu corespodenţa, la părintele profesor Dumitru Stăniloaie.  M-a 
trimis cu corespodenţa și la părintele protopop Vasile Coman la 
Braşov. Vedeți câtă încredere avea în mine, în acele vremuri tul-
buri în care te temeai și de umbra ta...

Părintele Cătălin : 

- Să precizăm că părintele Vasile Coman va fi viitorul episcop al 
Bihorului. 

 Părintele Modest : 

- Da, foarte bine, într-adevăr va fi viitorul episcop al Oradiei, cel 
care în 1955 a vizitat Săcelele şi însăși casa mea părintească, apoi 
rudele mele, căci să nu uit că a fost  şi la bunica mea şi la un 
pădurar care l-a ajutat foarte mult, fie iertat, nenea Alexie Pin-
tilie. Şi mă gândesc că astăzi când înregistrăm era ziua lui, un om 
al lui Dumnezeu. Acest pădurar a făcut o legătură extraordinară, 
având şi putere cumva politică, între preasfinţitul și, să mă iertați 
că tot deschid paranteze, dar se ocupa inclusiv de aprovizionarea 
sa, pentru că așa cum am spus nu i se dădea nici măcar  un kilo-
gram de pâine neagră în satul Cheia. Și, cum spuneam, asigura o 
legătură cu maica Arsenia  de la Suzana, pentru care preasfinţitul 
a luptat foarte mult ca să-i facă o casă şi pe care i-a şi făcut-o. Şi 
așa a lăsat testament ca după retragerea dânsului, maica să rămână 
acolo, adică în acea locuință la mănăstirea de unde avea metania.
 

Părintele Cătălin:

- Dar a venit și trecerea la cele sfinte  a preasfințitului?

Părintele Modest:

- Țin mine exact că înmormântarea a avut loc în 22 octombrie. 
În 1960 eu încă nu terminasem Institutul Politehnic din Braşov, 
deci am fiert colivă cu grupul nostru de credincioşi, cu mătuşile 
mele, rudele părintelui care sunt acum mutate la mănăstirea Dea-
lu. Mai era Rafael Butu, iar în noaptea de 21 spre 22 am ple-
cat din Dârstele Braşovului, am luat trenul spre Biertan până la 
Dumbrăveni, cu colaci, cu tot ceea ce era necesar pentru înmor-
mântare. Când am coborât în Dumbrăveni, ne-a încercuit securi-
tatea. Eu nu am avut buletinul la mine.  Şi pe cei care nu au avut 
buletine, ne-a băgat în gară într-o cameră sau o sală de așteptare.  
Pe cei care au avut buletin i-au dat deoparte şi când a venit trenul 
de la Cluj-Mediaş-Braşov, i-a suit pe toţi înapoi în tren şi aşa ne-
am despărţit.  Ne-au ţinut vreo patru ore la declaraţii şi apoi ne-au 
dat drumul să plecăm înapoi, cred că în jurul orei șase. și acum 
intervine pronia divină... Un pădurar mi-a făcut un semn să mă 
iau după el.  Țin minte și acum grupul care a rămas, adică fratele 
părintelui, Rafael Butu, apoi Nicolae Butu cu soţia sa Sămăruţa,
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femeia care ne făcea prescuri. Mai era și Anica Ferentz, care 
și ea făcea prescuri la noi în parohie. De precizat că Anica era 
fostă colegă cu maica Arsenia și vară de vară o ajuta pe măicuță 
la conserve. Era ca o soră a mănăstirii şi destul de aproape de 
preasfinţitul.  

Părintele Cătălin:

- Din tot grupul cu care ați plecat la înmormântare ați rămas foarte 
puțini?

Părintele Modest:

- Deci am rămas din douăzeci de persoane doar patru. Când să 
intrăm,  la numai doi kilometri de la Dumbrăveni spre Biertan, 
altă securitate. Din nou anchetă: ”Unde mergeţi și ce faceţi?” Eu 
am spus că sunt lucrător la pădure cu pădurarul, iar ceilalți că 
au puţină treabă prin zonă. Atunci, ca să nu mai avem alte sur-
prize neplăcute, am ocolit puțin satul împreună cu pădurarul şi 
am intrat în Biertam prin Richiş.  Când am ajuns acolo era iar 
plin de securitate. La noi nu mai aveam nimic, nici colivă, nici 
colaci, nimic, pentru că totul a rămas la ceilalţi. La inmormântare 
era Mitropolitul Nicolae Colan al Ardealului, părintele Bolog ca 
arhiediacon al mitropoltului, preotul cumnat, părintele Sava pro-
topop de Satul Mare și care acum este preot la Bucureşti, la Sfân-
tul Spiridon cel Nou. În fine, toți cei care au ținut la preasfințitul. 
S-a terminat slujba și ne-am pregătit imediat de plecare  Nu s-a 
putut după  înmormântare să mai rămânem, vom reveni la Bier-
tan, cu tot ce a trebuit pentru pomenire, când i se va face parasta-
sul de trei săptămâni şi evident că și la acela de patruzeci de zile. 
Atunci, țin să mărturisesc acest fapt, familia mi-a încredinţat ca  
Sfintele Moaşte, pe care le avea în păstrare preasfințitul, să ajungă 
neapărat în mâna părintelui Ioan de la Vladimireşti sau la Maica 
Veronica.

Părintele Cătălin: 

- Este vorba de cel care va fi cunoscut sub numele părintele Ioan 
Iovan de la Recea. 

Părintele Modest :  

- Da, părintele Ioan Iovan de la Recea, care are mormântul la Re-
cea.  Era părintele care fusese hirotonit de însuși preasfinţitul de la 
Bihor. Și vă fac o altă confesiune importantă, părintele Ioan Iovan 
spunea  așa: „În momentul când m-a hirotonit pe mine  preot, foc 

ieșea din preasfinţitul”
 

Părintele Cătălin:

- Părinte Arhimandrit ne oferiți mărturii unice, sunt fapte incredi-
bile, mai ales că nu se știe mai nimic despre viața Preasfințitului 
Nicolae. Ar mai fi ceva de adăugat?

Părintele Modest:

- Mai am o amintire  din 6 august 1956,  în care părintele Ilie Cleo-
pa din Sihăstria a venit la Cheia, cu o maşină mică, împreună cu 
vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ca să-l ducă 
pe preasfinţitul până la Valdimireşti.  Probabil că scopul lor era 
acela ca să tempereze însuși preasfinţitul lucrările duhovnicești de 
acolo.  Când a intrat preasfinţitul în Vladimireşti, a ridicat mâinile 
în sus şi a zis: ”Cu adevărat Mare este Domnul în mănăstirea 
aceasta!”  Dar mai mult nu ştiu ce s-a vorbit, ce s-a negociat, ce 
s-a publicat din această vizită a dânșilor la Vladimireşti. 

 Părintele Cătălin:

- Sunt foarte importante amintirile personale. Ați spus că l-ați 
adus pe preasfințitul chiar la Săcele...

Părintele Modest:

- Așa am spus și acesta este adevărul că că l-am adus chiar la 
Săcele. A ţinut să viziteze cele șapte biserici săcelene.  Părintele 
Şerbu, fie iertat, coleg cu părintele Arsenie, nu a avut puterea şi 
nici curajul ca să-i iasă în întâmpinare la biserică. Nu!  De ce ?  
În 1952  el fusese deja arestat politic, dus la canal şi îi rămăsese 
o frică mare bietului părinte. Sfinția sa este cel care m-a botezat, 
deci avea o teamă mare. Spunea la toată lumea că vin ani în care 
vom fi jupuiţi de vii de acest comunism, în special noi preoţii. 
Tot mereu spunea aşa. Părintele Şerbu a trecut la Domnul chiar 
în ziua de Sfântul Andrei 1980.  După ce  a terminat Sf. Liturghie 
a căzut în Sfântul Altar şi mort a fost.  Aşa i-a fost sfârșitul. Prin 
intermediul părintele Şerbu, mi-aduc aminte că am făcut o ex-
cursie cu şcoala, am luat un vagon de la Dârstele Braşovului. Era 
în 1946 şi ne-am dus la Mănăstirea Sâmbăta. Iar la 14 septembrie, 
când au început şcolile, părintele Serafim şi cu părintele Arsenie 
au slujit la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, chiar în bi-
serica unde era părintele Şerbu Gheorghe paroh. Şi uite aşa am 
avut o legătură extraordinară și cu părintele Serafim, părintele 
Şerbu, și cu părintele Arsenie Boca.

m ales pentru acest număr al revistei câteva materia-
le interesante din presa anilor 1920-1930, care stau 
mărturie preocupărilor constante pe care le aveau 

săcelenii, și atunci, pentru promovarea actului cultural auten-
tic, curat și folositor propășirii comunității. Este vorba despre o 
completare a datelor despre acticitatea caselor de cetire din Satu-
lung, acum când se împlinesc 100 de ani de la înființarea lor, și de 
două materiale dedicate activității Astrei săcelene. Am selectat, 
de asemenea, și o însemnare despre un eveniment monden – balul 
vânătorilor din Săcele. (Redacția ”Plaiuri Săcelene”)

CASELE DE CETIRE DIN SATULUNG-SĂCELE DUPĂ 
CINCI ANI DE LA ÎNTEMEIERE

 Săcelele (numai cele patru sate) pot fi mândre de 
mișcarea culturală pe care o au datorită numai tinerilor intelec-
tuali și intelectuale, în frunte cu preoții, cum e la Satulung.

 Tinerimea de la Săcele a lucrat și lucrează temeinic în 
ogorul culturii. Activitatea e mai intensă și mai concentrată în 
fruntașa comună Satulung; în fruntea acestei mișcări sunt distinșii 
preoți Z. Popovici și P. Leucă. 
 Casele de cetire au luat naștere în vara anului 1921, 
rod al entuziasmului și idealismului tineresc: serbări, conferințe, 
contribuții directe, suflet mult, foarte mult, mai cu seamă au 
zidit dintru început cu temei. În oamenii tineri ai cărții zăcea 
aceeași oțelire în muncă cu care înaintașii lor au răzbit pe peste 
tot pe unde au umblat. Spirite esențial realiste, au atribuit din-
tru început noțiunii de cultură poporală adevăratul înțeles. Cărți 
așezate frumos în dulapuri și-au dat seama că nu poate însemna 
nimic. Trebuie să rupă din cuvântul lor și să sădească în inima și 
mintea fiecărui consătean și cosătence atât cât poate și e bine să 
dăinuiască.
 Multe serbări cu muzică poporală, declamări patriotice și 
distractive, teatru moralizator și propagator de virtuți cetățenești,
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multe șezători cu cuvântări de cuprins accesibil poporului, toate 
acestea an de an și la date precise, au însuflețit pentru aceste 
instituții pe cei tineri, cari cercetează în număr tot mai mare bi-
bliotecile, pe cei mai în vârstă îndemnându-i să ia parte compacți 
la manifestările variate ale societăților.
 În Satulung sunt două case de cetire; au început cu un 
număr mic de cărți, membri și cetitori; progresul a fost constant, 
astfel că, în Septemvrie 1926, situația lor era următoarea, așa cum 
s-a raportat adunării generale:
 Aveau 4401 volume, 223 de membri, împrumutându-se 
în ultimul an 7928 volume. În timp de cinci ani s-au făcut 17.955 
împrumuturi. Se primesc următoarele reviste: Viața Românească, 
Convorbiri literare, Natura, Gândirea, Transilvania, Cele 
trei Crișuri, Țara noastră, Cosânzeana, Orizontul, Duminica 
ortodoxă, Neamul românesc, Ziarul șt. și călătoriilor, Universul 
copiilor și ziarele: Cultura poporului și Lumina satelor.  
 În anul 1924, întemeietorii Caselor de cetire au inițiat 
strângerea unui fond pentru clădirea unei Case naționale; s-au 
strâns aproape 200 de mii de lei. În anul trecut, Casele de cetire au 
tipărit un frumos calendar de perete cu vederi, porturi naționale 
și industria casnică la Săcele; tot odată s-au imprimat câteva mii 
de cărți poștale ilustrate și tablouri de vederi cu locuri, case și 
oameni de la Săcele. Alte proecte preocupă încă pe întemeietorii 
și sprijinitorii acestei temeinice munci culturale.
 Am ținut să arăt și altora aceste rodnice fapte de cultură 
cu singurul gând de a da un exemplu acelora cari n-au încercat 
încă asemenea realizări, de a da imbold celor care au încercat și a 
vesti dăinuirea unei munci culturale și la Săcele acelora cari, ca și 
noi, au întemeiat și au reușit...

Dr. I. J.

(Fragment dintr-un material publicat în ”Gazeta Transilvaniei”, 
nr. 11 din 30 ian. 1927, p. 4)

ASOCIAȚIUNEA
Despărțământul din Săcele

 În ziua de 3 ianuarie c., Despărțământul Astrei din Săcele 
și-a ținut în sala școalei din Satulung adunarea generală.
 Părintele Zenovie Popovici, președintele Despărță-
mântului, a deschis cu o frumoasă cuvântare adunarea, stăruind 
îndeosebi asupra marelui rol cultural și educativ al Asociațiunii.
 D-sa a salutat numeroasa asistență, o probă de interesul 
viu pe care poporul din Săcele îl poartă mișcărilor culturale. Dela 
Brașov au venit, împreună cu delegatul comitetului Central, dnii 
dr. N. Căliman și maiorul Ovid Cernea.
 Dl dr. Voicu Nițescu în conferința sa insistă îndeosebi 
asupra momentelor cari au determinat înjghebarea Asociațiunii, 
schițează prodigioasa ei activitate din trecut, contribuția puternică 
la alcătuirea și consolidarea conștiinței noastre de neam și stăruie 
asupra duhului nou cari animează astăzi Asociațiunea, împreju-
rare care e menită să facă din această veche instituție de cultură un 
mijloc puternic pentru desăvârșirea marilor probleme culturale, 
economice și sociale cari agită astăzi spiritul public.
 Dl dr. N. Căliman, într-o conferință de ordin medical, 
stăruie asupra boalelor sociale cari bântuie în sânul poporului 
nostru și accentuează noul și importantul rol al medicului, care nu 
trebuie numai să vindece, ci, mai ales, să preîntâmpine boala. 
 Dl prof. George Popa, accentuând năzuința de muncă a 
Asociațiunii și spiritul nou care o însuflețește, promite că va exa-
mina împreună cu toți conducătorii Casei de cetire din Satulung 
dacă nu e timpul ca aceste instituții de educație să nu mai lucreze 
izolat de Asociațiune. Noi credem că statutele și regulamentul 
actual al Astrei nu împiedică de loc această contopire și-n plus, 
energiile disparate se adună pentru a realiza mai degrabă și mai 

sigur un scop, care e unul și acelaș.
 În fine, părintele Oct. Sâmtion pledează pentru păstrarea 
vechilor obiceiuri mocănești de la sărbători și critică aspru noile 
năravuri.
 Procedându-se la reorganizarea Despărțământului, a fost 
ales președinte cu aclamațiune tot părintele Zenovie Popovici, iar 
în comitet au fost introduse energii noi și active ca dnii profesori 
G. Popa, Ananie Boldor, directorul școalei civile, dr. Jinga, N. 
Odor, Vasile Chirvase și alții.
 Între diferitele puncte de program, corul mixt, condus de 
d-l profesor N. Odor, execută câteva piese de cor.
 Din partea noastră urăm prosperare Despărțământului 
săcelean și am dori ca toți săcelenii să se înscrie membri și să 
contribuie astfel, ei cei dintâi, la întărirea acestui așezământ de 
cultură.

Cor.

(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei”,
nr. 3 din 10 ian. 1926, p. 3)

De la Despărțământul ASTRA Săcele
 
 Reorganizat la începutul anului 1926, Despărțământul 
Astra Săcele, având concursul tuturor oamenilor de bine, a dez-
voltat în decursul anului o frumoasă și rodnică activitate.
 Membrii comitetului, toți oameni însuflețiți de ches-
tiunile culturale, n-au pregetat ca la fiecare lună să se adune în 
ședință, discutând o mulțime de chestiuni de interes cultural 
național. Armonia cea mai deplină a domnit pe tot parcursul anu-
lui, astfel că aceste consfătuiri erau așteptate cu multă nerăbdare 
pentru ca intelectualii acestor comune săcelene să se vadă și să 
soluționeze diferite chestiuni importante. 
 În decursul anului trecut, sub auspiciile Astrei, s-au ținut 
și mai multe conferințe bine cercetate de publicul săcelean și a-
nume:
 1. La 23 Februarie a vorbit d-l dr. A. Boldor despre ”Ra-
portul dintre școală și elevi, profesori și părinți”.
 2. La 7 Martie a vorbit profesorul Gheorghe Popa despre 
”Elementul românesc în comparație cu celelalte neamuri”.
 3. În 14 Martie a vorbit dr. V. Jinga despre ”Constituția 
cea nouă”.
 4. În 21 Martie a vorbit profesorul N. Odor despre ”Hra-
na la diferite popoare”.
 5. La 25 Martie, profesorii Popa și Taraș au arătat și ex-
plicat diferite vederi din Londra și Elveția cu proecțiuni.
 6. În 25 Aprilie a vorbit preotul Zenovie Popovici despre 
”Evanghelia ca bază a vieții”.
 7. În 20 Iunie, în comuna Tărlungeni, a vorbit preotul 
Zenovie Popovici despre ”Însemnătatea Bibliei pentru viața 
creștinilor”.
 8. La 31 Octomvrie a vorbit pr. Zenovie Popovici des-
pre ”Însemnătatea Astrei în trecut și în prezent”, iar dl. dr. Voicu 
Nițescu a făcut o caracterizare a marilor bărbați ai antichității 
Aristide și Cato.
 9. În 14 Noiemvrie a vorbit 
preot Oct. Simtion despre ”Țăranul nos-
tru în poezia populară”.
 10. În 28 Noiemvrie a vor-
bit dr. Păiș despre ”Tuberculosă”, iar 
prof. Taraș a arătat diferite vederi cu 
proecțiuni.
 11. În 12 Decemvrie a vorbit 
dl. dr. Căliman despre ”Mortalitatea la 
copiii sugaci.”
 Aproape toate conferințele au Părintele Zenovie Popovici
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fost însoțite și de cântări corale și declamări din partea elevilor 
gimnaziului din localitate.
 De încheiere, în numele comitetului Astrei, țin să 
mulțumesc tuturor domnilor conferențiari cari ne-au dat prețiosul 
lor concurs, așteptându-i cu drag și pe viitor în mijlocul nostru.

Zenovie Popovici
Președinte Desp. ”Astra” Săcele

 
(Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei”,

nr. 13 din 6 febr.. 1927, p.2)

Din Săcele

 Reuniunea Vânătorilor din Săcele, fiind recunoscută 
legal după intervenții și formalități multiple, grație neobositului 
președinte d-l Ioan Rusu Tibreanu, a aranjat pe ziua de 23 Ianu-
arie a.c., în sala birtului comunal din Baciu, o producție teatrală 
împreună cu dans. Programul artistic a fost executat cu precizi-
une exemplară, stârnind admirația minoritarilor, vânători veniți 
din Brașov, de tinerimea română din comuna locală, condusă de 
d-l Nicolae Odor, profesor, a cărui pricepere, talent organizatoric 

și cunoștințe temeinice în arta frumosului sunt foarte bine apreci-
ate.
 Tinerii de ambele sexe s-au achitat de roluri în mod 
satisfăcător. Tinerii D. Deoancă, Const. Costea și S. Lepedeanu 
și-au îndeplinit cu sârguință rolurile în piesa ”Țiganul la vânat”, 
înveselind asistența, care a rămas destul de impresionată pentru 
corecta desfășurare a acțiunii.
 Sala a fost frumos împodobită cu brad, flori artificiale 
și blăni de animale sălbatice. S-a remarcat concursul aprecia-
bil oferit de secretarul Reuniunii, d-l Vasile Chirvase, asistat de 
vânători: Erdely Nandor, Moise Ion, Pal Ion, brig. Silvic Milu 
Dumitru.
 Tinerimea a fost răsplătită cu o masă gustoasă oferită de 
Reuniune pentru concursul efectiv prestat.
 Este de remarcat cu regret că vânătorii sași din Brașov, 
membri ai acestei Reuniuni de vânătoare, au părăsit aproape în 
întregime localul, depasându-se la conaționalul cârciumar vecin.
        
     Corespondent

 (Material publicat în ”Gazeta Transilvaniei”,
nr. 13 din 7  febr. 1926, p. 2)

OAMENI DE SEAMĂ AI CULTURII ROMÂNEȘTI
NICOLAE IORGA (1871 – 1940)

”E o sacră datorie a fiecăruia de a cunoaște în fiecare
prilej limba română ca o ființă vie, care ne vine din
timpurile cele mai îndepărtate ale trecutului nostru, fiind
cea mai scumpă moștenire a strămoșilor noștri, care au
lucrat de generații la elaborarea acestui suprem produs
sufletesc.” (N. Iorga)

• Cultura

e împlinesc anul acesta 150 de ani de la 
nașterea unei mari personalități a culturii 
românești din secolul al XX-lea, Nicolae 

Iorga, care, prin tot ceea ce a făcut, umple un veac, 
o epocă. După cum mărturisesc contemporanii săi: 
”a scormonit arhive, a defrișat zeci de mii de docu-
mente, prezent pretutindeni în istoria noastră; nu poți 
face niciun pas, te împiedici de pașii lui de gigant; 
luminile minții sale au despicat tainele trecute.”
 Acest om excepțional era dăruit deopotrivă 
cu trei mari însușiri: o memorie teribilă, strălucea printr-o ascuțită 
și veșnic fertilă inteligență manifestată prin pluralitate analitică și 
prin asociații de idei uluitoare, un potențial de muncă inepuizabil, 
supraomenesc.
 Dar, să derulăm firul vieții marelui om de cultură: s-a 
născut în Botoșani în ziua de 5 iunie 1871 din părinții Zulnia 
(născută Arghiropol) și Nicu Iorga, avocat, decedat pe când copi-
lul Nicolae avea doar patru ani. El și fratele său, George, rămâneau 
în îngrijirea mamei, care și-a crescut copiii muncind ”cu acul”. 
De mic, Nicolae a dovedit o impresionantă precocitate: la vârsta 
de 4-5 ani citea în limbile română și franceză. Intrând în liceu și 
dând de greul nevoilor, a început să dea meditații copiilor mai 
mici din familiile înstărite.
 În 1886 se mută la Iași, la Liceul Național, strălucit fo-
car educativ. Colegii de școală spun despre el că devora cărțile 
și cunoștea toți clasicii greco-latini. Încă din clasa a V-a, Iorga a 
simțit înfiorarea genialei poezii a altui botoșănean, Mihai Emi-
nescu, numindu-l ”o inexporabilă lumină a unui zeu care trece”. 
Își susține strălucit bacalaureatul la Iași, în 13 septembrie 1888, 
uimind comisia prin vastele sale cunoștințe și este calificat primul 
pe toată Moldova. La 29 septembrie 1888, la 17 ani, se înscrie 

la Universitatea din Iași, precum și la examenul de 
bursă la Școala Normală Superioară. Datorită feno-
menalei sale memorii, tenacității și vastei culturi 
acumulate, la vârsta de 18 ani și jumătate Nicoale 
Iorga absolvă facultatea într-un singur an, obținând 
licența în științe istorice și literare cu aprecierea 
”Magna cum laudae”.
 După licență, primește din partea Ministerului 
Instrucțiunii un ajutor pentru o călătorie în Italia 
și numirea pentru un post de profesor definitiv la 

Ploiești, ca și o bursă pentru Paris. Studiază, în perioada aprilie-
iunie 1890, în Italia, apoi pleacă la Paris în data de 13 octombrie, 
începând colaborarea la Marea Enciclopedie Franceză și la Revue 
Historique, o mare cinste, rar acordată unui străin. Ține o strânsă 
legătură cu țara, colaborând la numeroase reviste cu peste 65 de 
studii, articole versuri și corespondență. 
 În august 1893 susține doctoratul la Universitatea din 
Leipzig cu o comisie prezidată de istoricul Karl Lamprecht. 
Îndată începe un lung șir de studii și cercetări la arhive europene 
din Dresda, Munchen, Insbruck, Florența și Milano. 
 Întors în țară, este numit, la vârsta de 23 de ani, în urma 
unui concurs nu lipsit de peripeții, profesor la Universitatea din 
București.
 În 1905 îi apare la Gotha lucrarea Istoria poporului 
român, în două volume, în limba germană, sub îngrijirea lui K. 
Lamprecht. Acesta, socotindu-l pe Iorga un bun cunoscător al 
sud-estului european, îi încredințează elaborarea unei voluminoa-
se istorii a Imperiului Otoman, în cinci volume, care vede lumina 
tiparului la Gotha, între 1903-1913, aducându-i autorului renume 
internațional.
 Intensa muncă științifică nu l-a sustras pe Iorga de la acti-
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vitatea pe tărâm publicistic și obștesc. Din 1903 până în 1906, 
profesorul s-a aflat în fruntea revistei Sămănătorul, a cărei 
doctrină a elaborat-o. A întemeiat apoi ziarul Neamul românesc 
și revistele Floarea darurilor, Neamul românesc literar, Drum 
drept și Cuget clar.
 Ales deputat de Iași în 1907, profesorul va fi neîntrerupt 
membru al Parlamentului până la desființarea acestuia de către 
dictatura regală. În 1908 înființează Partidul Național Democrat. 
În același an înființează la Văleni de Munte, unde se stabilise, o 
Universitate de vară frecventată de intelectuali din toată țara. 
 În 1910, istoricul este premiat de Academia Română. În 
timpul războiului s-a retras la Iași, unde a continuat să publice în 
revista Neamul românesc. Numit profesor la Sorbona, în 1921, 
a ținut anual cursuri de istorie a României și a țărilor sud-est eu-
ropene. A desfășurat o intensă activitate de conferențiar la Paris, 
Lille, Strassbourg, Oslo, Roma, Milano, Berna, Zurich, Barce-
lona, fiind ales Doctor Honoris Causa al mai multor universități 
europene, membru al Academiilor din Franța, Polonia, Jugosla-
via.
 Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, decan, 
rector, senator de drept Iorga a fost, între 1930-1931, prim-minis-
tru într-un guvern format din reprezentanți ai mai multor partide, 
hibrid, neviabil. 
 În al patrulea deceniu al secolului al XX-lea, savan-
tul, indignat de actele huliganice, teroriste ale legionarilor, a 
combătut cu tărie fascismul. Drept răspuns, brutele cu cămăși 
verzi l-au asasinat mișelește în 27 octombrie 1940. Înainte de a 
muri a primit din partea ”echipei morții nr. 12” a legionarilor un 
mesaj în care partidul ”Totul pentru Țară” îl considera un trădător, 
sfătuindu-l ”să se astâmpere”, în caz contrar echipa morții din 
Iași  își va îndeplini misiunea cu care a fost însărcinată, adică 
asasinarea sa.  Aceeași echipă a pus în practică amenințarea în 
noaptea de miercuri spre joi, 27 spre 28 noiembrie 1940. Iorga se 
afla la vila de la Sinaia, casa de la Văleni de munte fiind avariată 
după marele cutremur dinainte. Lucra la monumentala operă în 

zece volume pe care o pregătea, intitulată Istoriologie, prin care 
urmărea, cu o uluitoare erudiție să sublinieze importantul rol al 
românilor în evoluția istorică a umanității.
 Presimțindu-și apropierea morții, un iminent deznodământ 
tragic, Iorga a așternut pe hârtie viziunea tragică ce-l cuprindea 
la 26 noiembrie, sub forma protestului versificat intitulat Brad 
bătrân:
  ”Au fost tăiat un brad bătrân
  Fiindcă făcea prea multă umbră.
  .................................................
  Folos aduse cât fu viu
  Și mort acuma când se duse
  Ce alta poate a vă aduce
  Decât doar poate, un sicriu.”
 A fost smuls de la masa de scris de șapte indivizi de la 
Poliția legionară a Capitalei pentru a fi dus la București, la in-
terogatoriu, dar a fost dus direct de la Sinaia la Strejnic, locul unde 
a fost ucis între orele 23 și 24. I s-a curmat viața în mod sălbatic, 
la vârsta de 69 de ani, când încă mai putea crea opere nemuritoare.
 S-au împlinit 150 de ani de la naștere și 81 de ani de la mar-
tirizarea celui mai strălucit și erudit cărturar zămislit de poporul 
român – scânteietorul profesor Nicolae Iorga. Personalitate ului-
toare, dăruită cu un complex de culmi ale gândirii, sensibilității 
și forței de muncă, Iorga a stăpânit aproape un veac cu luminile 
unei creații transmise oral sau tipărită nu numai generațiile vi-
itoare ale patriei sale, ci și ale întregii umanități, căreia i-a dăruit 
un neprețuit tezaur de gândire și trăire românească.
 Acest colos al trudei, erudiției și originalității de gândire 
savantă a fost o glorie a cuvântului rostit, a înfăptuirilor culturale, 
un luptător temerar întru susținerea vitalității spirituale a neamu-
lui său, un făurar de suflete tari și de erudiție, un vrăjitor al cuvân-
tului împlântat convingător în sufletul ascultătorilor.

Prof. Florica Lupu

umnezeu S-a întrupat și noi, în fiecare an, ne bucurăm 
de Nașterea Sa din Fecioara Maria. Dumnezeu făcut 
om a fost de-a lungul istoriei piatră de poticnire și de 

sminteală pentru foarte mulți. Unii au râs și râd în continuare, 
alții au luat în serios evenimentul, dar, pentru că nu l-au putut 
cuprinde cu mintea, au dat naștere unor erezii, alții au filozofat 
pe marginea acestei „teme”, iar alții pur și simplu i-au omorât pe 
creștini pentru această învățătură și pentru celelalte care decurg 
din ea. Pentru Hristos-Fiul lui Dumnezeu întrupat au murit și mor 
și în zilele noastre mulți creștini. Chiar și acum, într-o perioadă 
în care libertatea cuvântului și implicit a mărturisirii credinței  ar 
trebui să fie o regulă, creștinismul este religia cea mai persecutată 
pe mapamond. Fie că vorbim de persecuții ideologice, politice, de 
persecuții fizice sau de ucideri, învățătura creștină  este și astăzi 
pusă la zid. Domnul Hristos S-a născut într-o 
lume deloc primitoare, ba, dimpotrivă. De mic 
prunc era căutat pentru a fi ucis, iar când și-a 
împlinit lucrarea și a răspândit sămânța noii legi 
prin învățături, minuni și semne, oamenii L-au 
răstignit. Dacă de-a lungul timpului învățătura 
creștină s-a așezat peste lumea păgână, reușind 
să ascundă practici și învățături greșite, astăzi 
sub impulsul ideologiei consumiste și a spiritu-
lui comercial, Crăciunul este văzut doar ca un 
prilej de oferit cadouri celor dragi și de petre-

cut. Colindele au devenit cântece de iarnă și copiii 
noștri știu prea puțin ce sărbătoresc de Crăciun.
 
 Peștera inimii
 El S-a născut pentru fiecare dintre noi. Dacă acum 2000 de 
ani a primit ca loc de naștere o peșteră și o iesle, acum își caută loc 
în inimile noastre. Atunci nimeni nu știa ce se petrece cu adevărat 
în acel loc smerit, ales de Dumnezeu pentru a veni în lume. Este 
interesant cum poporul în mijlocul căruia Dumnezeu a profețit, 
poporul care a fost ales de către El ca popor al Său, nu a știut, nu 
l-a primit cum se cuvine pe Pruncul Sfânt. Au aflat însă păgânii 
din Răsărit care au venit, ghidați de stea și de profețiile lor și i s-au 
închinat ca unui Împărat, Pruncului născut în ieslea din Betleem. 
Acei oameni, cei „trei crai din Răsărit” și-au deschis inimile și 

s-au închinat Dumnezeului întrupat. Noi, cei de 
acum, știm, avem și știința și credința și totuși 
ne risipim, în privința acestui Praznic, în lucruri 
secundare. Nu spun lipsite de importanță pentru 
că, de exemplu darul, este un semn al dragostei 
și al prețuirii și de aceea cel mai minunat dar este 
cel pe care Dumnezeu ni l-a făcut prin întrupare. 
Niciun dar omenesc nu poate egala măreția da-
rului dumnezeiesc așa cum iubirea noastră este 
doar o fărâmitură față de iubirea divină. 
  Chiar dacă lumea în care noi prăznuim

D

SPIRITUALITATE
HRISTOS SE NAȘTE…!



12

• Cultura • Plaiuri Sacelene

an de an Nașterea Domnului pare să devină din ce în ce mai ostilă, 
important este ca fiecare dintre noi să dăruim o parte a inimii Ce-
lui ce vine să se nască. Inima noastră poate deveni astfel locaș 
primitor pentru Fiul lui Dumnezeu, o inimă care să primească 
colindul despre nașterea Domnului și din care să pornească colin-
dul vestirii acestei minuni dumnezeiești.
 Vine vremea colindelor şi noi încă mai putem colinda. 
Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că putem auzi şi cânta în voie 
colinde care vorbesc despre Naşterea Domnului. Colindul este 
întotdeauna „sfânt şi bun”. Nu sunt colinde rele, decât colinde 
rostite rău, atunci când cel ce colindă preia mecanic cuvintele, 
fără a reţine şi a transimte câtuşi de puţin din mesajul cuprinzător 
al acestora. Şi atunci, colindul îşi pierde din puterea sa, cuvintele 
sunt dezgolite de duh. 

 Colindul părintelui Teofil
 Îmi aduc aminte cum, într-un an, mergând să ne spove-
dim la părintele Teofil Părăian, – veşnică fie-i pomenirea – în 
Postul Naşterii Domnului, am cântat şi câteva colinde în chilia 
părintelui. După ce am colindat noi, ne-a colindat şi părintele, cu 
o bucurie angelică.  Ne-a cântat „O, ce veste minunată”, „Trei 
păstori” şi „Praznic luminos”. La ultimul, când a ajuns la cuvin-
tele „magii se-nchinau, păstori fluierau …”, părintele a făcut o 
închinăciune şi s-a însemnat cu Sfânta Cruce ca într- rugăciune, 
sau o slujbă dumnezeiască. Seriozitatea şi în acelaşi timp bucu-
ria sinceră pe care le-am văzut la părintele Teofil asculltând şi 
cântând colindele, mi-au descoperit „pe viu” faptul că acestea 
sunt, într-adevăr, o prelungire în viaţa de zi cu zi a cultului liturgic 
şi o vestire evanghelică neîncetată a minunii Naşterii Domnului 
Hristos.

 Colindul este sfânt şi bun
 În general, lumea de azi şi-a pierdut puterea de a asculta 

colinde, dorinţa de a şedea contemplativ pentru a primi drept în 
inimă vestea cea bună a Evangheliei lui Hristos transmisă şi prin 
colinde. În secolul vitezei alergăm prea mult ca, năuciţi, să cu-
prindem cât mai multă materie în mâinile noastre de lut, fără a 
înţelege rostul acestor alergări. În această goană după ... nici noi 
nu mai ştim după ce, am pierdut puterea şi răbdarea raţională de 
a mai asculta un colind cult, care prin armonia şi splendoarea vo-
cilor să îţi trasmită măcar o parte din armonia Împărăţiei celei 
de Sus. De aici şi neputinţa de a cânta din inimă aceste colinde 
pe care nu ştim să le ascultăm. Omul grăbit de azi a pierdut, de 
asemenea, tăria şi trezvia duhovnicească pentru a mai putea as-
culta un colind bisericesc, colind psaltic care să îl facă să se simtă 
oriunde ca în Biserică. Şi slavă lui Dumnezeu, sunt atâtea gru-
puri psaltice care îţi sădesc drept în inimă minunatele vestiri ale 
colindelor autentice, româneşti şi bisericeşti deopotrivă. Mai sunt 
colindele populare, în adevăratul sens al cuvântului, cântate parcă 
cu greutatea istoriei, care te întorc la izvoarele acestui neam care 
L-a colindat pe Hristos dintru începuturile sale. Puţini sunt cei 
care se arată preocupaţi să aducă la suprafaţă această minunată 
zestre. Cele mai plăcute omului de astăzi sunt însă colindele rit-
mate: ele pot fi ascultate şi în mers, în graba nebună a alergării, 
fără a necesita meditaţia. Încă o data, cred că putem mulţumi lui 
Dumnezeu din inimă pentru faptul că în vieţile noastre, în graba 
cu care trecem prin această viaţă, avem această binecuvântare de 
a asculta colinde frumoase, colinde dumnezeieşti şi însoţiţi de 
versul minunat al acestora să trăim duhovniceşte bucuria Prazni-
cului, cântând împreună cu Biserica „Hristos Se naşte, slăviţi-L! 
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-
vă...”.
 Naşterea Domnului întru mulţi ani!  

Preot Antonio Aroneasa
Biserica ”Sf. Adormire”-Satulung

• Opinii
DIHOTOMIA BUGETAR / PRIVAT

n mass media românească, dar și în mentalitatea 
colectivă, se vehiculează tot mai des ideea unui raport 
antagonic: salariat la stat sau la privat? Bugetar sau nu?

 La prima strigare cîștigă statul. E un loc stabil, cel mai 
adesea cu bătaie lungă, eventual pînă la pensie. Un post călduț de 
funcționar public în administrația publică ar surîde oricui, chiar 
dacă salariile poate nu sînt toate de vis. Un post de polițist / militar 
/ pompier etc. cu posibilitatea ieșirii la pensie mult mai devreme 
ca alți oameni ai muncii, cu pensie specială, ar fi un vis pentru 
mulți. Nu întîmplător concurența în sistem a depășit-o de mult pe 
cea a facultăților economice sau chiar medicale. Un post de profe-
sor, unde norma este de 18 ore pe săptămînă în preuniversitar și 
4-6 ore în universitar, pare din exterior prăjitura cu frișcă de casă. 
Și totuși tinerii nu sînt atrași din cauza salariilor nemotivante. Dar 
un post în sistemul sanitar, unde salariile au crescut binișor și se 
poate lucra în paralel la stat și la un cabinet privat? Ca să nu mai 
zicem de o sinecură, un post într-un minister, pe la guvern, pe la 
BNR...
 Iată ce declara Valentin Lazea, economistul șef la BNR 
în primăvara anului 2021 la Gold FM: „Una dintre cele mai mari 
probleme este faptul că salariile actuale ale bugetarilor însumează 
12% din PIB. Acest procent este nesustenabil. Soluţia este ca 
acest procent să scadă la 10%, ori prin scăderea numărului de 
angajaţi, cam cu 300.000 de persoane, ori prin micşorarea sala-
riilor lor, care oricum rămîn mai mari decît în sectorul privat, cu 
păstrarea locurilor de muncă.”
 De ce această supărare a BNR-ului chiar pe bugetari? 

Pentru că pasivul pune o presiune asupra cursului 
valutar, pentru că bugetarii nu produc, ei consumă. 
Se preconizează o inflație imposibil de contrololat, un deficit 
bugetar, o bubuială care va trînti economiei un pumn în bot și un 
șut în testicole. Ole!
 Ce mai declara Valentin Lazea? „În prezent, România 
este ca o familie care timp de un sfert dintr-un an trăieşte din 
împrumuturi, pentru a plăti niște derbedei numiți, nu selectați 
prin examen, în funcții pentru care cumulează salariul cu pensia, 
indemnizația de conducere și indemnizația de ședință.” 
 Cu împrumuturile are perfectă dreptate. Ele nu sînt nu-
mai ale noastre, ci ale urmașilor-urmașilor noștri. Cel puțin libe-
ralii din ultimul timp s-au împrumutat copios și nesățios. Pînă-n 
veacul ce va să fie ne-am robit din vina exclusiv a cîrmacilor 
macacilor care ne guvernează atît de eficient.
 Dar la ce mai face referire oare domnul specialist? Cine 
or fi acești „derbedei”? Nu cumva tocmai ei? Ia să cercetăm și să 
argumentăm:
 1). Presiunea pe curs vine de la salariile și veniturile e-
xorbitante. În ultimii ani, la nivel înalt, s-a dublat numărului celor 
care cumulează 20.000 lei lunar pensia cu 30.000 lei lunar sala-
riul, ambele de la stat (vezi adevărul.ro/news/politica/revoluția-
bunei-guvernari)> Categoric nu e vorba de românul obișnuit care 
are o pensie de 2000 de lei și mai lucrează după pentru că nu-i 
ajung banii să trăiască decent. 
 O altă sursă este înaintarea în grad de general a peste 2000 
de persoane (https://timpolis.ro/aproape-1700-de-generali-in-
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structurile-de-aparare-din-romania/ între 1990 -2016 ). Din stat-
istici, se pare că un colonel are pensia de vreo 7 mii lei lunar. Un 
pensionar general sare de 12 000 lei lunar. Sînt peste 1700 generali 
pensionari și doar puțini activi. Majoritatea trăiesc relaxați vîrste 
înaintate pentru că s-au putut pensiona dupa 25 de ani de vechime 
în cîmpul greu și minat al muncii. Poate sînt puțini numeric? Nu 
chiar. Ministerul Apărării plăteşte 80.000 de pensii militare, mai 
mult decît soldaţi / angajaţi are Armata Română. MApN: „Cea mai 
mare pensie de serviciu plătită de instituţia noastră în luna mar-
tie 2021 a fost în valoare de 39.158 lei (8.000 de euro) unui fost 
magistrat militar.“ (vezi https://www.zf.ro/eveniment/ministerul-
apararii-plateste-80-000-pensii-militare-mult-soldati-19973625). 
Oare ce pensie și ce venituri o fi avînd generalul Izmană Oprea, 
cel care mergea cu antemergător din poliție și nu-l oprea nici o 
groapă? Potrivit ultimei declarații de avere, depusă anul trecut, 
Oprea primea 115.824 de lei drept pensie specială pentru cele trei 
mandate de parlamentar, la care se adăuga și pensia militară de 
96.420 de lei pe an. Asta după ce solda avută ca activ nu era de 
lepădat:  8.300  de lei pentru gradul de colonel, un general cu o stea 
avea o soldă de 10.600 de lei, iar un general cu patru stele ajungea 
cu solda pînă la 17.000 de lei. Nu știu dacă se mai adaugă ceva 
sporuri... Vă dați seama că un rezervist reîncadrat pe funcție sau 
în alte structuri ca ministru sau prim-ministru mai îmbucă precum  
Sucă și cu Ciucă alte mii de euro de la stat ca salariu de drept. Ei 
sînt speciali și specialiști.
 Sînt peste 180.000 de diverși speciali. Marian Enache de 
la CCR e un exemplu din nenumăratele. Avocat de profesie, dar ju-
decator ca funcție, cumulează indemnizația pentru lupte deosebite 
în revoluția de la Vaslui (au fost lupte grele în tranșee acolo în 89), 
pensia de cadru universitar, plus salariul de la CCR. 
 O alta sursă a presiunii pe curs este importul de lux, de 
autoturisme de teren scumpe (BMW, Audi, Porche etc.) de către cei 
din autoritățile de reglementare. Cum motivează BNR utilizarea 
lor? Cum motivează primăriile, regiile statului achiziția unor jeep-
uri (absolut necesare pe hîrtie) pentru deplasarea funcționarilor? 
 Cum motivează dl. Lazea faptul că guvernatorul 
încasează un salariu net de 10.000 euro + 5000 euro  indemnizația 
de participare la ședința CA din moment ce este în fișa postului 
și se desfășoară  în cadrul programului normal de lucru? Cum 
motivează BNR-ul privilegiile lor? „În plus față de salariul lunar, 
se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:
• Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
• Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
• O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în 
funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 
43 din Legea nr. 312/2004.
La încetarea contractului individual de muncă, potrivit pre-
vederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o 
indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nive-
lul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi 
lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior 
îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual 
de muncă.”
 Cum motivează BNR-ul înființarea unor posturi speciale 
în instituție pentru politicieni speciali? Cum motivează angajarea 
Vioricăi Dăncilă, specialista anului 20-20 în a tăia „pamblici” și 
frunze la cîini? Nu miroase a sinecură? Politician PNL, Bogdan 
Olteanu, între timp infractor condamnat, a lucrat la BNR. Florin 
Georgescu, PSD, lucrează la BNR. Și cine știe cîți... Parcă miroase 
deja a p(r)ost și pentru un Cîțu...
 2.) M-am uitat pe execuția bugetară a PIB-ului din 2020. 
Cheltuieli de personal: 106 miliarde, achiziții de bunuri și servicii: 
73 miliarde. O treime din buget!

 Pe partea de cheltuieli se ştie că de 30 de ani discutăm de 
risipă. În plus, în perioada 2016-2019 s-a aplicat starategia greşită 
intitulată pompos wage-led growth.
 Păi, pentru o colectare mai eficientă, șefii ANAF ar 
putea strînge șurubul și condiționa rămînerea pe post de eficiența 
colectării. Combaterea corupției direct la  țintă, pe zonele de ta-
xare în diverse activități, amintiți-vă creșterea încasărilor la vama 
Nadlac, pe linia CNAIR, de la 75.000 lei la circa 4.000.000 lei, 
după acțiunea DNA. În România se pierd bani căcălău din cauza 
funcționarilor corupți. 
 3). Există o superimpozitare a muncii și o impozitare 
minimă a profitului. Nu intră bani la buget cît trebuie. Avem tot 
felul de categorii exceptate de la plata unor contribuții. Au fost 
scoși oameni la pensie la 45 de ani și au primit pensii speciale toți 
din anumite ministere și servicii. Unii chiar meritau indiscutabil, 
dar 7 dintre principalele 8 tipuri de pensii speciale pe care statul 
român le plătește în momentul de față au fost eliminate în urmă cu 
vreo zece ani de guvernul Boc și reintroduse, în 2015 și în 2016, 
de PSD-ul condus de Ponta și Dragnea. E vorba de pensiile spe-
ciale acordate militarilor (MApN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS), par-
lamentarilor, funcționarilor parlamentari, angajaților de la Curtea 
de Conturi, diplomaților, grefierilor și celor din aviația civilă. La 
care se adaugă de la 01.01. 2022 pensiile speciale pentru primari, 
viceprimari și consilieri. Sînt zeci de mii de  aleși locali - primari, 
viceprimari, consilieri locali și județeni, șefi de Consilii Județene 
- care ar urma să primească o pensie specială babană, în funcție 
de numărul de mandate. Impactul bugetar este greu de calculat 
inclusiv pentru autorități, ajungînd la cîteva sute de milioane de lei 
lunar. Legea adoptată acum doi ani a fost însă amînată pînă acum 
datorită presiunii de la Comisia Europeană, dar e pe țeavă. Punem 
pariu că va fi aplicată?
 Se plătesc bugetarilor pensii de 5.000 - 10.000 de euro. Ne 
putem mira: cum de Occidentul nu emigrează la noi? Le dăm clasă 
la acordarea privilegiilor... Cea mai mare pensie specială din ţara 
noastră era în 2019 de 74.000 de lei lunar şi o primea un magistrat 
pensionat, arată o analiză realizată de Economica. Acestuia i s-ar fi 
cuvenit o pensie de peste 18 ori mai mică, în funcţie de contribuţie. 
Şase funcţionari parlamentari pensionaţi iau lunar peste 10.000 de 
lei pensie, cu toate că ar fi meritat 0 lei, în baza contributivităţii. 
Cinci foşti diplomaţi primesc lunar aproape 11.000 de lei pensie, 
deşi li s-ar fi cuvenit 0 lei în funcţie de cît au cotizat la asigurările 
sociale, reiese din analiza Economica pe baza datelor primite de la 
Casa Naţională de Pensii.
 Un număr de 827 de foști senatori și deputați erau bene-
ficiari de pensii speciale al căror impact bugetar era aproximativ 
un milion de euro pe lună, se arată în răspunsurile furnizate de 
Parlament la solicitarea G4Media.ro. E drept că pensiile speciale 
pentru parlamentari au fost abrogate din februarie a.c. Dar sute 
de parlamentari au dat în judecată statul pentru recuperarea lor și 
vor avea cîștig de cauză. Mai are rost să ne amintim că poporul a 
votat la un referendum pentru maxim 300 de parlamentari? Că toți 
politicienii se urinează la mișto pe vox populi?
 S-a umplut și supradimensionat aparatul administrativ de-
seori prin crearea unor noi posturi pentru pilele politice, de la cabi-
netele miniștrilor pînă la funcții infime. Încercați să vă angajați la 
Barlament, la Prefectură sau Primăria comunei Ciorogîrla ca per-
sonal admnistrativ, șofer să zicem, să vedeți dacă reușiți pe bune, 
fără nici o vorbă bună de la politic. 
 În noiembrie 2020 Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, 
afirma că instituția are 35.000 de angajați, iar dacă se socotesc și 
primăriile de sector sînt aproximativ 70.000. E drept că aici intră 
și instituțiile subordonate, de la teatre și muzee la administrația ci-
mitirelor și a străzilor. Doar la primăria capitalei salariile depășesc 12 
milioane euro lunar, adică spre 20% din buget. (https://spotmedia.
ro/stiri/social/nicusor-dan-anunta-ca-are-35-000-de-angajati-
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la-primaria-capitalei-cu-salarii-de-peste-12-milioane-de-euro-
pe-luna-daca-punem-si-sectoarele-ar-fi-70-000-de-angajati). Cu 
ce să ne comparăm? La instituțiile Uniunii Europene, la Parla-
mentul European, Consiliul European și Comisia Europeană 
sînt 43.000 angajați. Parisul, cam de cinci ori mai numeros decît 
norocoșii de pe malurile Dîmboviței, avea în aceeași perioadă 
52.000 angajați. Oare cîți angajați are o primărie de oraș, dar una 
comunală în Franța comparativ cu România?
 Dar Lazea nu vede aceste lucruri. Lazea nu vede că tre-
buie să mai scădem și cheltuielile. Lazea nu vede că salariul lui 
de la BNR e plătit tot din bani publici. Lazea nu se vede bugetar. 
Lazea nu este economist. Este doar finanțist de conjunctură. 
 4). Sînt averi imense neimpozitate în România, profituri 
care iau ilegal calea paradisurilor fiscale, sau legal își transferă 
dividendele în alte țări, de unde provine capitalul. Sau umflă la 
noi piața și mafia imobiliară, că a ajuns în Cluj o proprietate mai 
scumpă ca în Dubai. Legile neimpozitării sînt făcute ca lobby de 
politrucii corupți cu dedicație pentru ei și clica lor. 
 Am spus-o ori de cîte ori am avut ocazia: singura lege 
care poate scoate România din rahatul defecat de politrucii noștri 
este cea a ilicitului. Să vină fiscul la oricare dintre noi cu averi 
mai mari de 100.000 de euro și să ia la purecat contabilicește: 
intrări-ieșiri. Să vedem atunci cum ar dovedi cu acte proveniența 
proprietăților și a mșinilor de lux mai întîi bugetarii: politicianul, 
vameșul, judecătorul etc. Apoi privatul. O lege clară a evaziunii 
fiscale. Dar corupții și îmbuibații din Barlament să scoată o lege 
prin care să se autoincrimineze? Sînt ei proști și incompetenți, dar 
nici chiar așa.
 Totul pleacă de la politica abjectă, antinațională, 
anticetățean, dar pro interese promovată de toate partidele care 
ne-au guvernat în ultimii 30 de ani.
 5). Totul pleacă de la acel ecart de 12 / 1 intre cel mai 
mare și cel mai mic salariu stabilit in 2009. Nu contează că atunci 
era la guvernare PSD-ul pentru că parlamentarii și-au dat mîna și 
l-au votat în bloc, unii politruci chiar deranjați că plafonul maxim 
nu a fost de 15/1! Să explic statistic: în 2009 salariul minim a 
fost aprox. 600 lei, iar cel maxim de 7200. În prezent minima a 
ajuns la 2300 iar maxima la 27000. Iar cînd minimul va ajunge 
la 5000 maximul va fi la 60000 !!! Desigur e vorba de venituri 
brute care sînt reale doar pe hîrtie, căci există salarii faraonice ce 
depășesc cu mult maximul legal și asta nu în rîndul pulimii de rînd 
a bugetarilor, ci a umflaților șefuților și corupților de sus. Ei bine, 
o propunere ar fi ca acest ecart să fie redus la jumatate. Și asta de-
oarece România are o inegalitate abisală între venituri, prăpastia 
dintre bogați și săraci e insurmontabilă. Și d-l Lazea știe acest 
lucru, dar se face că plouă la BNR. Ca să se facă soare propunem 
concret: tăiați din numărul bugetarilor, da,  dar tăiați de sus, de la 
vîrf. Tăiați cîteva zeci de mii de bugetari nababi și socoteala va 
ieși pe plus. Sau mai simplu: pensia să se calculeze numai după 
principiul contributivității la toată lumea, să nu mai existe excepții 
cu dedicație. Sau să nu se mai cumuleze pensia cu salariul la pen-
sii de la o valoare în sus, să zicem 1000 de euro. Credeți că există 
mulți oameni care au muncit și contribuit cinstit cu pensii de 5000 
de lei care mai vor încă să lucreze apoi după vîrsta de 65-68 ani?
 Adevărul este că la angajații din administrația centrală 
unde sînt salarii și pensii de neam prost și la numărul de primării 
trebuie umblat prima dată. Dacă o comună își poate asigura sa-
lariile din veniturile proprii, foarte bine. Dacă nu, trebuie să se 
încadreze la un număr de angajați / număr de locuitori. Să facem 
o comparație: Polonia are 2478 de primării, România 3.250, dar 
Polonia are 38.000.000  locuitori (dublu față de noi) și o suprafață 
de 313.000 kmp. Mai are rost să discutăm?
 La fel în administrația centrală. Sînt nenumătate, dacă nu 
toate, posturi de secretar și subsecretar de stat aservite politic. Sau 
direcții paralele, de exemplu secretariatul general al guvernului. 

Practic face ceea ce fac celelalte ministere. A fost înființat în tim-
pul guvernului PSD Năstase pentru a crea posturi călduțe pentru 
lingăii partidului. Și s-a perpetuat pentru că lingăii, lichelele și 
derbedeii d-lui Lazea nu dispar, sînt în toate partidele.
 Dar românul simplu, autentic nu e nici lingău, nici der-
bedeu privilegiat. Românul merge la serviciu, o dovedește sta-
tistica, muncește. Dacă nu poate pe aici, pleacă în  străinătate. 
Dar și străinătatea vine la noi. Vine austriacul de la Holzindust-
rie Schweighofer, Kronspan și Egger în România și taie pădurile 
străbune, făcînd profit frumos cu muncitorii români. Vine neamțul 
de la Ina Schaeffler în România și face profit frumos cu meseriașii 
români școliți pe timpurile blamate ale comuniștilor, vine france-
zul de la Renault în România și face profit frumos, vine arabul, 
turcul în România și fac profit mult mai frumos ca în țara lor, alt-
fel n-ar mai fi venit... De ce toți fac afaceri strălucite pe pămîntul 
acesta strămoșesc și noi nu simțim mai nimic în nivelul nostru de 
trai?! Dividendele lor unde se duc? Unde este impozitarea pro-
fitului? Vinovate sînt legile cu dedicație. Gradul de colectare, da, 
vinovat e ANAF-ul. 
 6). Dar de munca la gri și la negru de la unii privați 
ce ziceți? Haideți să-i punem oglinda în față și privatului din 
construcții (și nu numai) într-un exemplu aleatoriu. Un zugrav, un 
zidar, un instalator are în România cel mai adesea salariul minim 
în contractul individual de muncă, vreo 2500 de lei brut și ia în 
mînă 4500 de lei net, altfel pleacă în Spania. La 4500 de lei net, 
brutul trebuia să fie vreo 8000 de lei, de la 2500 la 8000 este 
evaziune fiscală la greu! De unde bani pentru pensii? Așa se face 
și în Germania, Elveția, Norvegia?! Mă îndoiesc... Apoi vine pri-
vatul și țipă ca din gură de șarpe că nu poate mări salariul minim,  
că sînt salarii mari la stat. Păi ăia de la stat au salariile corect tre-
cute în contractul de muncă, la stat nu sînt bani negri ca la privat. 
Din cauza asta pare că la stat sînt salariile mari. Sînt mari la cei 
privilegiați, cum am demonstrat, dar majoritatea covîrșitoare abia 
se tîră din credit în credit. Evaziunea fiscală este sportul prefe-
rat al privatului din România după cum șpaga și parandărătul la 
funcționarul public care aprobă contractelele și licitațiile, să nu 
ne ascundem după degete că nu știm și nu vedem. 
 Mediul privat acuză că din banii lor se susține grosul 
bugetului. Este adevărat. Nu e ușor să fii patron cinstit și să ai 
profit. De aceea în mediul privat se poartă salariul minim pe eco-
nomie la încadrare, plus bonuri și alte avantaje în mînă. Specialiștii 
estimează la 40% din PIB ca fiind economie neagră, nefiscalizată. 
Cunoașteți sigur exemple de patroni care-și dau lor înșiși sala-
riul minim ca să nu plătească impozite mari la stat. Și care apoi 
se plîng că au pensia mică, mică, de parcă-i furnică, deși s-au 
privatizat de zeci de ani. Dar între timp din dividendele firmei au 
construit vile, au cumpărat mașini de lux, au investit în diverse 
valori, au conturi. Pentru ei, nu pentru angajații care rămîn pe 
cartea de muncă cu salariul minim și care vor avea, dacă vor mai 
prinde, o pensie după principiul contributivității. Iar statului îi 
convine să plătească pensii mici-mici pentru că nu are bani, peste 
vreo 20 de ani va fi un colaps fianaciar spun specialiștii. De aceea 
închide ochii la evidențe evazioniste.
 7). Presiune pe moneda românească e dată și de impor-
turi. Nu trebuie să fii specialist să înțelegi o statistică. Peste 85% 
din produsele agro-industriale provin din import. Există aprox. 
100.000 firme importatoare. În România nu se mai produce mare 
brînză. România care făcea autocamioane, tractoare și rulmenți 
competitivi, acum nu mai fabrică un cuțit, un burghiu, d-apăi 
mașini-unelte. Comparativ, circa 100 de firme asigură jumătate 
din exporturi. Balanța de plăți arată un dezechilibru major în fa-
voarea importurilor. Mai tot ce cumpărăm provine din import. 
Prin firmele de casă ale privaților și ale politicienilor neimpozitate 
real, după cum se poate demonstra. Că nu prea avem ce exporta 
e din vina exclusiv a trădătorilor de politicieni care au distrus
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voit fosta economie ce producea autocamioane, tractoare, 
rulmenți etc, iar în prezent nu vor să găsească soluții pentru con-
tracararea importurilor. De ce? Pentru că nu îi lasă UE ca să fim 
doar piață de desfacere? Pentru că o firmă IMPEX srl cu sediul 
într-o garsonieră poate factura orice. Băieții deștepți (sintagma 
eufemistică pentru hoții și corupții care te fură cu acte în regulă) 
măresc prețurile la gaz și la curent din pix, tot dintr-o garsonieră. 
Nu trebuie să producă nimic. 
 Iar în privința reducerii deficitului în balanța de plăți 
între importuri și exporturi ar trebui neapărat ca România să 
producă singură ceva fără să mai  cedeze companiilor străine 
bogățiile solului și subsolului din pămîntul strămoșesc. Să ai 
aur, minerale rare, gaze, petrol și păduri și să le cedezi la alții 

înseamnă să-ți recunoști ca stat incompetența și corupția. Prostia 
și reaua intenție. 
 Înseamnă că cizmarul acela cu patru clase, hulit și pus la 
zid în 1989, a reușit să construiască în 25 de ani cît n-au reușit în 
30 politrucii de azi să demoleze și să fure.
 Înseamnă că acel comunist împușcat, Ceaușescu, care a 
construit centrala  atomică, peste 100 de hidrocentrale, termocen-
trale (aveam independență energetică, puteam exporta exceden-
tul), milioane de locuințe, Transfăgărășanul, plus mii de fabrici și 
uzine fără să lase țara cu datorii, era de 100 de ori mai deștept și 
mai patriot decît toată cocina de politicieni pe care i-am votat în 
ultimii 30 de ani.

Prof. Nicolae Munteanu

98 DE ANI – LA MULȚI ANI, TANTI STELA!
• Actualitate

iua de 10 octombrie 2021 a oferit  credincioșilor paro-
hiei Sfânta Adormire din Satulung, emoții frumoase 
și bucurii alese. În dumi-
nica acelei zile, la sfârșit 

de Liturghie, doamna Stela Picioruș 
ne-a oferit pentru câteva clipe prile-
jul de a fi contemporani cu aproape 
un veac din istoria mocanilor din 
Satulung, dar și cu trecutul parohiei 
noastre. Pentru că doamna Stela a îm-
plinit frumoasa vârstă de 98 de ani, 
credincioșii parohiei împreună cu 

preoții slujitori i-au oferit un frumos buchet de flori după care i-au 
urat „La mulți ani!”. 

  Momentele frumoase prile-
juite de aniversarea doamnei Stela 
Picioruș au fost completate de emoția 
vizibilă a aniversatei. L-am rugat pe 
Bunul Dumnezeu să o binecuvânteze, 
să îi dăruiască sănătate, putere și viață 
frumoasă în continuare, pentru a putea 
să ne bucurăm de aniversare și la cen-
tenar. 
 Preot Antonio Aroneasa

Z

ASOCIAȚIA ”IZVORUL”, ÎN SPRIJINUL RECUNOAȘTERII PATRIMONIULUI
IMATERIAL AL MOCANILOR

a sugestia Muzeului de Etnografie Brașov, Asociația 
”Izvorul” a avut, la începutul lunii octombrie a.c., 
inițiativa de a sprijini candidatura pe care România o va 

depune pentru includerea transhumanței în Lista reprezentativă 
a elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanităţii a 
UNESCO în cadrul unui dosar multinațional pregătit pentru sesi-
unea martie 2022.
 În acest scop, asociația săceleană a întocmit o scrisoare 
de susținere în care a evidențiat rolul transhumanței în dezvolta-
rea socială și economică a mocanilor săceleni, precum și modul 
în care aceasta s-a reflectat în diferitele activități ale ”Izvorului”, 
de-a lungul timpului.
 Începând cu secolele XV-XVI, transhumanța a deve-
nit, în special pentru păstorii ardeleni, în rândul cărora mocanii 
săceleni au ocupat un loc bine distinct și foarte important, un 
fenomen cultural, social, demografic și ecologic, ce a determinat 
exploatarea de noi spații de pășunat, schimbul de elemente cul-
turale între indivizi și comunități, apariția de drumuri comerciale, 
înființarea de noi așezări, crearea de toponime și antroponime, 
contribuit astfel la menținerea unității poporului român. 
 Iată, în continuare, conținutul scrisorii de susținere pe 
care Asociația ”Izvorul” a trimis-o Comisiei Naționale pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Național:
 

CĂTRE
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU SALVGARDAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL A MINIS-
TERULUI CULTURII DIN ROMÂNIA

Scrisoare de consimțământ
 Subsemnatul prof. Dorel Cerbu, în calitate de președinte 

al Asociației ”Izvorul” Săcele - Brașov, îmi exprim susținerea 
în numele asociației pe care o reprezint privind nominalizarea 
Transhumanței pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural 
Imaterial al Umanității – UNESCO.
 Asociația noastră a înscris, încă de la reînființarea ei, în 
anul 1994, printre preocupările sale majore repunerea în valoare 
a patrimoniului imaterial local reprezentat de tradițiile și obiceiu-
rile vechilor mocani săceleni. Aceștia, alături de mocanii brăneni, 
sibieni și de ceilalți păstori ardeleni, au constituit un admirabil 
element de unitate națională, fiind sprijiniți în acest demers de 
fenomenul de transhumanță, în cadrul căruia coborau munții și 
”se revărsau” spre Dunăre și spre Nistru ori, trecând Dunărea, 
spre împărăția de pășuni ale Dobrogei, până la Marea Neagră. 
 Mocanii săceleni au dus cu ei în această transhumanță 
obiceiurile lor de acasă și au ”exportat” în locurile unde ajungeau 
câteva dintre trăsăturile lor specifice, care le permiseseră să 
ajungă o comunitate cu o dezvoltare economică și spirituală de 
excepție: hărnicia, determinarea, seriozitatea, puterea de sacri-
ficiu, generozitatea. Toate acestea au fost sădite și în sufletele ce-
lor din numeroasele localități pe care ei le-au întemeiat pe drumu-
rile transhumanței în Bărăgan, în sudul Basarabiei și, mai ales, în 
Dobrogea, contribuind la propășirea din toate punctele de vedere 
a acestor ținuturi românești.
 Înțelegând încă de la început importanța transhumanței 
pentru dezvoltarea economilor de oi săceleni, Asociația ”Izvorul” 
a dedicat fenomenului numeroase dintre activitățile sale atât prin 
intermediul simpozioanelor organizate, al materialelor publicate 
în revista pe care o editează – ”Plaiuri Săcelene”, cât și în cadrul 
proiectelor la care a fost parte de-a lungul timpului.
 Astfel, în cadrul simpozioanelor organizate cu prilejul

L
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 ”Zilelor culturii săcelene” și a edițiilor anuale ale vechii sărbători 
mocănești Sintilia, membrii asociației au prezentat numeroase 
comunicări despre transhumanța vechilor mocani săceleni și mo-
dul lor de viață pe potecile și drumurile păstoritului, despre traseele 
pe care treceau turmele spre locurile de iernat, despre relațiile fa-
miliale speciale generate de păstoritul transhumant și despre alte 
numeroase aspecte legate de acest fenomen.
 Paginile revistei ”Plaiuri Săcelene” au găzduit și ele 
nenumărate materiale închinate transhumanței, scrise fie de 
săceleni cunoscători ai acestei practici străvechi de păstorit, fie de 
cercetători consacrați de la Muzeul de Etnografie Brașov sau de 
la bibliotecile județene din Brașov și Constanța. Au fost subliniate 
în aceste materiale importanța economică a păstoritului transhu-
mant, sacrificiile păstorilor, obiceiurile lor în transhumanță, dar și 
aspecte ale urmărilor acesteia, constând în contribuțiile mocanilor 
la dezvoltarea învățământului, comerțului, a modului de practi-
care a păstoritului și agriculturii, la întemeierea de noi localități 
moderne pentru acele vremuri, cu relații sociale bazate pe morali-
tate, cinste și hărnicie.
 Totodată, Asociația „Izvorul” a fost parte, alături de bi-
bliotecile județene din Brașov și Constanța, la proiectul cu tema 
”Între munte și mare – transhumanța mocanilor bârsani în Dobro-
gea”, desfășurat în două perioade – simbol pentru transhumanță: 
Sf. Dumitru, perioada când turmele plecau la iernat peste munți, 
în anul 2017, și Sf. Gheorghe, perioada când turmele se întorceau 
în Transilvania, în anul 2018. De asemenea, Asociația ”Izvorul” 
a dat tot concursul, în anii 2018-2019, Muzeului de Etnografie 
din Brașov pentru susținerea și organizarea manifestațiilor de 

prezentare a unui alt proiect interesant pe această temă – ”Ur-
mele mocanilor săceleni în Basarabia”, ocazii cu care a și orga-
nizat o întâlnire de suflet între urmași ai mocanilor ajunși prin 
transhumanță în sudul Basarabiei și urmași ai familiilor lor de 
origine, rămași în Săcele.
 S-a urmărit pe aceste căi aducerea la cunoștința săcelenilor 
de astăzi a uriașei valori economice, sociale și culturale a practicii 
pastorale a transhumanței, pe care strămoșii lor o practicau cu 
atâta pricepere. 
 Astăzi, cunoașterea și reluarea acestei valoroase compo-
nente a patrimoniului nostru național pot constitui noi căi de dez-
voltare prin mijloace proprii a localităților cu tradiție în acest do-
meniu, motiv pentru care susținem nominalizarea Transhumanței 
pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al 
Umanității – UNESCO.

Președinte,
Prof. Dorel Cerbu

 Susținerea unui asemenea demers de recunoaștere a ro-
lului transhumanței și de înscriere a sa în rândul elementelor de 
patrimoniu imaterial al umanității este pentru Asociația ”Izvorul” 
un motiv de mândrie deoarece în acest fel are ocazia să contribuie 
la evidențierea, și pe această cale, a importanței pe care înaintașii 
noștri mocani au avut-o în ansamblul relațiilor materiale și spiri-
tuale naționale ale vremii lor.

Redacția ”Plaiuri Săcelene

INTERVIUL EDIȚIEI

TINERI SĂCELENI - DORIN NICOLAE BÎRSAN

ontinuăm în numărul acesta rubrica dedicată tinerilor 
săceleni cu un tânăr cu o pasiune inedită, scrierea de 
cărți western. După cum se caracterizează singur, Dorin 

este ”un suflet liber, pasionat de natură, de animale, de muzică, de 
sport și, nu în ultimul rând, scris. Îmi petrec timpul liber în natură 
și îmi place să scriu cărți western care au la bază conexiunea omu-
lui cu natura și în special cu caii”. De la pasiunile lui am început 
și dialogul cu el.
 Rep.: De-a lungul timpului, pasiunile tale au fost
foarte diverse, de la muzică la sport și cultură. Propun să în-
cepem discuția noastră în ordine cronologică  și să începem cu 
prima ta pasiune, muzica. Ce înseamnă pentru tine și ce loc 
ocupă în viața ta?
 D.B.: Alături de sport, muzica este una dintre modalitățile 
prin care oricine se poate relaxa. Pentru mine, muzica aduce multe 
beneficii. Mă face prezent, mă face fericit și, mai mult de atât, mă 
ajută să îmi cresc puterea de concentrare. Prima dată când am 
simțit muzica cu adevărat, a fost atunci când eram mic și tatăl 
meu mi-a pus să ascult la pick-up un disc al formației “Phoenix”. 
Cu timpul am ajuns cu formația de muzică rock din care făceam 
parte, chiar să cânt în deschiderea concertelor formațiilor ”Phoe-
nix”, ”Compact” și în deschiderea formației ”Trooper”. Când 
am fost adolescent am ascultat cu plăcere muzica rock. Apoi, pe 
măsură ce am trecut prin diferite etape ale vieții, muzica pe care 
am ascultat-o și pe care am încercat să o cânt la chitară s-a adap-
tat. Muzica m-a însoțit la fiecare pas și mi-a adus mereu echilibru. 
În prezent îmi place să ascult și să cânt muzică blues sau country 
/ western. 
 Rep.: Ești unul din tinerii care au avut rezultate bune 
la acest nou tip de curse care are din ce în ce mai mulți fani în 
România, Spartan Race. Povestește-ne mai întâi despre acest 
tip de curse?

 D.B.: Spartan Race este un tip de curse care pe mine m-a 
prins din prima clipă. Prima dată am participat în 2018 în Poiana 
Brașov. Apoi, deoarece îmi doream să capăt experiență, am par-
ticipat la cursele Spartan prin alte țări cum ar fi: Italia, Spania și 
Ungaria. Am amintiri deosebite, iar cursele m-au învățat multe 
lucruri despre mine. Cred că fiecare reușită și fiecare înfrângere 
pe care am avut-o în lupta cu mine m-au făcut să devin persoana 
care sunt astăzi. Adevărul este că indiferent de cât de dificile sunt 
cursele, sunt recunoscător și mă bucur că am parte de asemenea 
experiențe aparte. Cursele chiar îți testează limitele. Alergi, apoi 
fiecare obstacol îți rupe ritmul și trebuie să te adaptezi repede de 
la un tip de efort la altul. Ești solicitat atât fizic, cât și mental și 
emoțional. Dacă vrei să reușești, cursele chiar sunt o luptă pe care 
trebuie să ajungi să o stăpânești bine în interiorul tău. 
 Rep.: Cum sunt aceste curse din perspectiva unui par-
ticipant? Ce a însemnat pentru tine, personal, participarea la 
Spartan Race?
 D.B.: Pentru mine cursele au venit cu o oarecare doză 
de maturizare. Fiecare competiție te pune în primul rând față în 
față cu tine însuți. Pe parcursul întrecerilor treci prin sentimente 
de frustrare, de bucurie, de epuizare, însă, oricum s-ar desfășura 
întrecerea, în final te simți învingător. Deși concurezi cu alți două 
sute de indivizi, competiția este în primul rând cu tine însuți. De 
la bun început cursele mi-au părut a fi ceva tare dificil. La prima 
competiția din 2018, am fost scos cu totul în afara zonei mele 
de confort. Atunci, la prima cursă, am înțeles că pentru a putea 
ajunge printre primii va trebui mai întâi să parcurg o etapă de 
pregătire care mă va pune la încercare din multe puncte de vedere. 
Disciplina a fost factorul cheie care m-a făcut să parcurg toate an-
trenamentele până la capăt. Într-adevăr, după aproximativ un an și 
jumătate de antrenamente zilnice am reușit. Totodată am aflat că 
atâta timp cât îți dorești cu adevărat, orice este posibil.

C
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 Rep.: Descrie puțin un antrenament 
pentru o astfel de cursă. Tu ai scris și o carte în 
urma participării tale la cursele Spartan Race.
 D.B.: Din punctul de vedere structural, 
cursele sunt un traseu de alergare care este seg-
mentat de probe de forță, de echilibru și de dex-
teritate. Pentru a te putea antrena trebuie din start 
să te gândești că e necesar să găsești o armonie 
destul de greu de obținut între rezistență, forță și 
agilitate. Deoarece cel mai bun antrenament este 
acela care se apropie cât mai mult de condițiile 
din cursă, baza o reprezintă alergarea în natură 
combinată pe alocuri cu diferite exerciții cum ar 
fi burpees, sărituri de pe loc, căratul de greutăți, 
urcatul pe sfoară, parcurgerea în echilibru a unui 
traseu sau chiar aruncarea suliței într-o țintă. Pen-
tru mine, cel mai bun antrenament este acela care la fiecare 2-3 
kilometri de alergare introduce o serie de exerciții de forță. Ideea 
e să obișnuiești corpul cu ruperile de ritm. Cu cât reușești să a-
lergi mai în viteză în condițiile în care rupi ritmul destul de des, 
cu atât ești mai aproape de condiția fizică ideală.
 Rep.: Să trecem și la ultima ta mare pasiune, și anu-
me scrierea de cărți western. De unde această pasiune?
 D.B.: Sunt un fan al cărților scrise de Zane Grey și Louis 
L’Amour. Acestea sunt acel gen de cărți care te țin noaptea treaz, 
iar atunci cand ai terminat de citit o aventură, abia aștepți să o 
începi pe următoarea. Pentru că îmi plac atât de mult și deoarece 
nu există versiuni traduse în limba română, mi-am dorit să scriu 
eu cărți în română care să surprindă acea lume fascinantă.
 Rep.: Cărțile au ca ”personaj principal” calul, mus-
tangul. Dragostea aceasta de cai de unde vine? Ce anume te-a 
făcut să îi aduci într-o carte?
 D.B.: Se întâmpla acum 6 ani când la un centru de 
echitație din Brașov am cunoscut caii pentru prima dată. Acolo 
am aflat despre ceea ce înseamnă cu adevărat caii. Am cunos-
cut puterea cailor de a se conecta imediat la oameni. Unui cal 
nu trebuie să îi spui nimic. El va înțelege din prima clipă ce se 
desfășoară în interiorul tău. Chiar este o abilitate pe care caii o 
au și nu trebuie deloc antrenată. M-a uimit acest lucru și atunci
mi-am dat seama că există o lume care se află undeva după 
rațiune și gândire, o lume care nu are nevoie de întrebări și nici 
de răspunsuri. Pentru mine, caii sunt cei care mi-au dezvăluit 
această lume. De atunci și până acum, de fiecare dată când sunt în 
preajma cailor, mă pot conecta iar și iar la acel fel de a fi prin care 
mai întâi simt și apoi judec.
 Rep.: Timpul de astăzi nu pare unul prea benefic 
scrisului de carte, online-ul ocupă locul principal pentru 
apoape toată lumea. Cum de ai avut curajul să scrii o carte? 
 D.B.:  Așa este. Există o preferință a oamenilor spre me-
diul online. Totuși, există încă persoane care citesc cu drag o carte 
tipărită. Eu cred că fiecare reușită vine la timpul potrivit. Spre 
exemplu, autorul meu preferat, Louis L’Amour, a încercat să pu-
blice cărți timp de șase sau șapte ani. De fiecare dată a fost refuzat 
(acest lucru se întâmpla prin anii 1955). Apoi, în jurul vârstei sale 
de 60 de ani, a devenit bestseller internațional. Ideea este că Louis 
nu a renunțat niciodată la visul lui. Deși fiecare epocă vine cu 
provocări proprii, eu cred că în final reușita depinde de abilitatea 
noastră de a nu renunța la lucrurile în care credem cu adevărat. 
Mereu există o cale pentru a reuși. Am învățat acest lucru de la 
cursele cu obstacole, iar această lecție mi-a servit în toate cele-
lalte lucruri pe care le-am făcut.
 Rep.: Vorbește-ne te rog de cărțile tale.
 D.B.: Până în prezent am publicat 4 cărți western: „Cân-
tecul deșertului”, „Praf și pulbere”, „Suflet de mustang” și „Un 
prieten de încredere”. Chiar acum lucrez la a cincea carte. Aceas-

ta va fi tipărită în prima jumătate a anului viitor.
Toate cărțile pe care le scriu au ca subiect prin-
cipal atât legătura oamenilor cu caii cât și apre-
cierea pentru natură. Acțiunea din cărțile west-
ern are mereu loc în mijlocul sălbăticiei: privind 
lumea nemărginită care se întinde sub cerul liber, 
printre munți, prin canioane, prin deșert, ocazi-
onal fugind de indieni sau luptând pentru a le ține 
piept. Acolo, prin vastul pustiu, protagonistul e 
însoțit doar de calul său credincios și de umbra 
norilor. Pentru mine cărțile ce aparțin acestui 
gen mereu spun povești interesante despre locuri 
străbătute înainte de puțini oameni, locuri care 
au un rol în dezvoltarea caracterului personajului 
principal și care prin farmecul lor deosebit dau o 
dinamică aparte poveștii.

 Rep.: Cum îți alegi subiectele? 
 D.B.: Atunci când scriu pornesc de la o idee pe care o las 
să se așeze în timp. Poate dura două sau chiar trei luni până când 
încep să conturez acea idee într-o carte. Unele idei sunt mai bune 
în timp ce altele nu se dovedesc a fi pe măsură. Însă fiecare dintre 
ele trebuie mai întâi să treacă testul timpului. Știu că un subiect 
este suficient de bun pentru a fi transformat într-o carte doar atunci 
când acesta rămâne în mintea mea și nu îmi dă pace până când 
povestea nu este scrisă până la capăt.
 Rep: Cartea presupune și o muncă de documentare. 
Cum faci acest lucru? Totul este numai imaginație, creativi-
tate?
 D.B.: De regulă pornesc de la o intrigă. Mai departe totul 
este numai despre imaginație și creativitate. În principal, sutele 
de cărți pe care le-am citit despre acest subiect îmi servesc drept 
ghid în lumea de atunci. Nevizitând vreodată America și netrăind 
în acele vremuri, pot doar să îmi imaginez cum a fost datorită 
cărților pe care alții le-au scris cu mult timp înaintea mea. Cărțile 
lui Zane Grey, Louis L’Amour, Max Brand și mulți alții, sunt sur-
sa prin care mă pot conecta la lumea de atunci.
 Rep.: Cum vezi tu ca un scriitor de cărți western, 
viitorul cărții pentru copii și adolescenți?
 D.B.: Sunt de părere că dorința de cunoaștere și de ex-
plorare a copiilor și a adolescenților va face mereu ca genul prefe-
rat de majoritatea dintre ei să fie cărțile de aventură. Eu îmi amin-
tesc și în prezent cât de fascinat am fost când am citit, de exemplu, 
„Ivanhoe”. Eram atât de acaparat încât nu am putut lăsa cartea 
până când nu am terminat-o. O citeam chiar și la școală, pe sub 
bancă, în timpul orelor. Consider că cititul este o parte din proce-
sul de auto-cunoaștere a fiecăruia. În final, copiii și adolescenții ar 
trebui să fie încurajați să citească cărți despre acele subiecte care 
îi fascinează. Atâta timp cât este lăsat să exploreze, cred că fiecare 
copil poate găsi acel gen de cărți care i se potrivește cel mai mult.
 Rep.: Care sunt cărțile tale preferate? Care sunt auto-
rii care te-au influențat în scris?
 D.B.: Dintre autorii care m-au influențat în ceea ce 
privește scrisul, aș dori să îl amintesc pe Louis L’Amour. Nu există 
alt scriitor pe care să îl fi studiat atât de mult. Pe lângă zecile de 
romane pe care le-a scris, am studiat până și manuscrisele sale 
neterminate. Louis L’Amour este un scriitor foarte valoros pentru 
literatura universală. El este singurul autor din istorie care, în o-
noarea operei sale, a primit atât Medalia Prezidenţială a Libertăţii, 
cât şi Medalia de Aur a Congresului. Din păcate, cărțile sale nu 
sunt traduse în română. Eu am citit toate materialele sale în lim-
ba engleză. Cartea mea preferată este „Bendigo Shafter” și este 
scrisă de Louis L’Amour.
 Rep.: Ce alte genuri literare îți place să citești?
 D.B.: Pe lângă cărțile western și cele de aventură, îmi 
place să citesc autobiografii scrise de sportivi. Spre exemplu „27 
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de pași” scrisă de Tibi Ușeriu sau „Să alergi sau să mori, Jurnalul 
unui campion”, scrisă de Kilian Jornet. Alte două cărți care mi-au 
plăcut mult sunt cele scrise de Nicolae Covaci. În aceste cărți el 
povestește despre istoria formației Phoenix: „Phoenix – Însă eu, 
o pasăre...” și „Phoenix – Giudecata înțelepților”. De asemenea, 
am citit și multe cărți despre istoria Imperiului Roman scrise de 
diverși autori.
 Rep.: Ce cărți ai recomanda unor copii și unor tineri 
să citească?
 D.B.: Tinerilor le-aș recomanda să citească cărți de 
aventură care să îi inspire, să îi încurajeze și care să le formeze 
principii morale bune. Când eu eram copil, iar apoi adolescent, 
îmi plăceau cărțile scrise Sir Walter Scott. Un exemplu foarte cu-
noscut este „Ivanhoe”. Mai mult de atât, ei pot citi frumoasa serie 
de romane „Winnetou”, care este scrisă de Karl May și care, din 
fericire, este tradusă și în limba română. Desigur, să nu uităm de 
romanele românești scrise de Mihail Sadoveanu, romane care au 
farmecul lor aparte și care reprezintă o literatură deosebită față de 
cea străină.
 Rep.: În final, unde îți găsim cărțile?

 D.B.: Tot ceea ce momentan înseamnă „Suflet de Mus-
tang” (nume pe care l-am ales să îmi reprezinte activitatea) se 
poate urmări pe site-ul www.sufletdemustang.ro.
 Pe lângă site, se poate căuta „Suflet de Mustang” pe 
rețelele de socializare Facebook și Instagram. Pe paginile rețelelor 
sociale menționate anterior veți găsi tot felul de lucruri intere-
sante pe care le public săptămânal despre legătura oamenilor cu 
caii. Mai mult, pe canalul de Youtube „Suflet de Mustang” există 
un istoric de materiale video interesante atât despre cai, despre 
muzică cât și despre cursele cu obstacole.
 În final vă mulțumesc că ați parcurs acest interviu și vă 
îndemn să trăiți o viață conștientă. Să  aveți mereu curajul de a 
vă asculta vocea interioară și nu în ultimul rând să nu uitați să vă 
bucurați de libertate și de natură asemenea unui mustang.

PS.:  Cele patru cărți ale lui Dorin Nicolae Bîrsan pot fi citite și 
la Biblioteca Municipală ”Victor Tudoran”, unde au fost donate 
de autor.

A consemnat Mădălin Iacob

onștiința   
În ceea ce privește faptele cuantice demonstrate există o 
poziție general acceptată, un consens total. Nu există un 

astfel de consens despre conștiință. Sunt susținute poziții diame-
tral opuse. Conștiința este centrală în enigma cuantică, starea de 
conștiență pare să influențeze realitatea fizică. Până în anii 1960 
psihologia dominată de behaviorism a evitat termenul conștiință. 
Behaviorismul este o teorie care pune la baza psihologiei com-
portamentul exterior, eliminând studiul conștiinței. Studiul cre-
ierului prin dezvoltarea tehnicilor imagistice, care ne-au permis 
să vedem ce părți din creier devin active la anumiți stimuli, a pro-
vocat explozia de interes pentru conștiință din ultimele decenii. 
Interesul în fundamentele mecanicii cuantice și conexiunea cu 
conștiința au apărut în același timp ca și studiile despre conștiință. 
Se pare că plutește ceva în aer.60

 Părintele Arhid. Lect. dr. Adrian Sorin Mihalache 
(n. 1974), pe care probabil îl cunoașteți de la emisiunile de 
știință realizate la Trinitas Tv, susține că „definirea conştiinţei, 
din punct de vedere ştiinţific, păstrând rigoarea exigenţelor 
cunoaşterii pozitive, este imposibilă. Pentru unii autori proble-
ma este insolvabilă, în sensul că asupra răspunsului ei nu se pot 
pronunţa, în timp ce alţii consideră că ea este probabil mai presus 
de posibilităţile inteligenţei umane. Cel mai mare mister la care 
avem acces direct şi în mod comun nu este natura sau Universul, 
ci subiectul uman.“61 Despre conştiinţă s-a scris enorm, cu cele 
mai puţine rezultate. Nu avem nicio teorie care să explice trecerea 
de la sistemul biologic numit creier, care funcţionează după legile 
fizicii, la această stare numită conştiinţă. Conştiinţa pare a fi de 
esenţă mistică, căci nu o poți depista cu aparatele de măsură.”.62 
Conștiința ridică cele mai uluitoare probleme în știința minții. 
Nu putem să știm despre existența conștiinței în nici un fel decât 
prin sentimentul nostru de conștiență la persoana întâi sau prin 
relatările altora (la persoana a doua). Fără o mărturie la persoana 
a treia nu putem avea o știință obiectivă.60  
 Vă reamintesc că alegând un experiment de interferență 
putem dovedi că un obiect microscopic (foton, electron sau atom) 
se află simultan în ambele cutii în stare de superpoziție cuantică 
întins sub formă de undă (vezi figura 4, experimentul cu dublă 
fantă, din prima parte a articolului). Însă dacă ne uităm în cele 
două cutii (vezi figura 3, experimentul cu atomul într-o pereche de 

cutii, tot din prima parte a articolului) vom observa 
că acel obiect microscopic se află în întregime într-
o singură cutie sub formă de particulă rezultată prin 
colapsarea (concentarea) undei, adică a superpoziției cuantice, 
iar cealaltă cutie va fi goală. Observați că descrierea lumii fizice 
include și alegerea observatorului cu privire la ce experiment să 
facă, determinând ca observația să creeze efectiv realitatea fizică 
observată. Aceste experimente par să nege existența unei lumi 
fizic reale independentă de observarea noastră conștientă. Această 
ciudățenie, enigma cuantică prin care fizica întâlnește conștiința, 
este numită de fizicieni „problema măsurătorii“.     
 Oare o astfel de demonstrație necesită neapărat un ob-
servator conștient? Un robot nonconștient sau un contor Geiger 
n-ar putea să facă ele observarea? În riguroasa sa abordare din 
1932, „Bazele matematice ale mecanicii cuantice“, John von 
Neumann (1903-1957), unul dintre giganții matematicii moderne 
(după caracterizarea făcută de matematicianul american James 
Glimm), a arătat că teoria cuantică face inevitabilă întâlnirea 
fizicii cu conștiința. Argumentul cu robotul nonconștient sau con-
torul Geiger nu este valabil. Numai un observator conștient poate 
să colapseze o funcție de undă (funcția de undă este reprezentarea 
matematică a undei).63 
 Cine e responsabil de colapsul cuantic și cum are el loc? 
Unii fizicieni susțin că responsabilă este chiar conștiința observa-
torului. Dar sunt și fizicieni care spun mai recent că resposabil de 
colaps este un proces fizic cum ar fi temperatura mediului ambi-
ant sau gravitația. Acest proces cuantic se numește decoerență.64 
Deci, după părerea acestor fizicieni, decoerența este un proces 
continuu de interacțiune cu mediul înconjurător care explică co-
lapsarea funcției de undă. 
 Analizând mai profund problema decoerenței profesorii 
universitari Bruce Rosenblum și Fred Kuttner constată că totuși 
există o întâlnire cu conștiința. Fizicianul polonz Wojciech H. 
Zurek (n. 1951), unul dintre principalii contributori la această 
interpretare, scrie în abordarea sa următoarele: „Un răspuns ex-
haustiv la această întrebare [percepția unei realități unice] va tre-
bui să implice fără îndoială un model de conștiință, căci ceea ce 
întrebăm, de fapt, are o legătură cu impresia noastră, a observa-
torului, că suntem conștienți numai de una dintre alternative.“65

 Și fizicianul român Cristian Presură (n. 1971) afirmă că
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teoria decoerenței nu reprezintă încă răspunsul general la pro-
blema măsurătorii și a colapsului undei. Se prea poate ca în fi-
nal teoria decoerenței să explice doar o parte a procesului de 
măsurare.66 
 A sosit momentul să subliniez faptul că materialismul 
este o formă de monism pentru că materia este considerată sin-
gura cărămidă fundamentală a lumii. Alte forme de filosofie 
invocă dualismul: pe lângă materie mai există și suflet înzestrat 
cu liber-arbitru care în materialism nu există. Liberul-arbitru este 
capacitatea omului de a acționa numai după voința sa. Decizia 
de a ajuta un bătrân să treacă strada, spun materialiștii, e rezul-
tatul legilor fizicii scrise în neuronii creierului și nu voința celor 
implicați în ajutorarea persoanei mai în vârstă. Mulți dintre oame-
nii de știință sunt materialiști. Nu prea există nimic din știință care 
să vorbească despre suflet, despre viața de apoi, despre sensul 
vieții sau despre Dumnezeu. Teoria relativității a lui Einstein este 
o teorie pur materialistă. În același timp este o teorie deterministă, 
adică nu poate exista liber-arbitru. Omul în astfel de teorii este 
doar un simplu robot. Sufletul nu există.67 
 În mecanica cuantică experimentul cu atomul într-o 
pereche de cutii se bazează pe presupunererea că am fi putut alege 
să facem un alt experiment, experimentul cu dublă fantă, ceea ce 
demonstrează că avem liber arbitru.68

 Știința materialistă ne spune că suntem roboți, dar 
nu toți ne simțim așa. Materialismul în forma lui pură e ex-
trem de greu de acceptat. De aceea omul caută transcendența, 
adică ceva dincolo de materie.69 Idealismul este opus materi-
alismului și consideră spiritul (conștiința, gândirea) ca factor 
primordial, iar materia ca factor secund, derivat.
 În secolul al nouăsprezecelea și în cea mai mare parte a 
secolului douăzeci gândirea științifică era asimilată, în general, 
gândirii materialiste. Chiar și la catedrele de psihologie conștiința 
nu se bucura de vreun studiu serios. Behaviorismul a devenit 
punctul de vedere dominant. Principalul purtător de cuvânt al 
behaviorismului, B.F. Skinner (1904-1990), profesor universi-
tar la Harvard între anii 1958-1974, considera că liberul-arbitru 
conștient este o idee neștiințifică. Dar odată cu apariția psihologiei 
umaniste, la începutul anilor 1990, când filosoful David Chalmers 
(n. 1966), profesor universitar, matematician la origine, a scuturat 
un pic studiul conștiinței, ideile behavioriste au început să pară 
sterile. David Chalmers a identificat „problema grea a conștiinței“ 
care este aceea de a explica în ce fel creierul biologic generează 
lumea subiectivă interioară a experienței conștiente. Printre pro-
blemele „ușoare“ se numărau chestiuni cum ar fi explicarea com-
portamentului, a conținutului gândurilor, reacția la stimuli și tot 
restul studiilor în conștiință. Chalmers nu susține că problemele 
sale ușoare sunt ușoare în mod absolut. Ele sunt ușoare doar în 
comparație cu problema cea grea. Chalmers consideră că meca-
nica cuantică ar putea să fie împortantă pentru conștiință. Ultimul 
capitol din cartea sa de referință „Mintea conștientă“ este intitu-
lat „Interpretarea mecanicii cuantice“.70 În acest capitol autorul 
susține că „mulți cercetători au crezut că aceste două probleme 
enigmatice, mecanica cuantică și conștiința, ar putea fi strâns le-
gate (de exemplu Bohm 1980, Hodgson 1988, Lockwood 1989, 
Penrose 1989, Squires 1990, Stapp 1993, Wigner 1961). Atunci 
când există două mistere, este tentant să presupunem că au o sursă 
comună. Această tentație este amplificată de faptul că problemele 
din mecanica cuantică par a fi profund legate de noțiunea de ob-
servator care implică în mod esențial relația dintre experiența 
unui subiect și restul lumii.”71 Bruce Rosenblum și Fred Kuttner 
în cartea lor „Enigma Cuantică“ au un capitol intitulat „Misterul 
se întâlnește cu enigma“. E vorba de misterul conștiinței care se 
întâlnește cu enigma cuantică: „Conștiința și mecanica cuantică 
nu sunt doar două mistere oarecare; ele sunt cele două mistere: 
primul, demonstrația fizică a enigmei cuantice ne pune față în față 

cu un mister fundamental al lumii obiective din afară; cel de-
al doilea, conștiința conștientă ne pune față în față cu un mister 
fundamental al lumii subiective, mentale, dinăuntru. Mecanica 
cuantică pare să le conecteze pe cele două.”72 
 În interviul acordat Revistei de Filosofie Analitică pro-
fesorul universitar David Chalmers a declarat: „În cartea mea 
Mintea conștientă am argumentat în mod direct împotriva materi-
alismului și în favoarea unui anumit tip de dualism. L-aș numi un 
dualism naturalist [adică opus supranaturalului sau spiritualului 
NS], deoarece este menit să fie compatibil cu știința. ... Am ar-
gumentat că există proprietăți ale conștiinței care nu pot fi ex-
plicate în întregime în termenii unor proprietăți fizice, că există 
proprietăți fundamentale ale lumii dincolo de cele fizice. Materi-
alismul este teza că singurele proprietăți fundamentale din lume 
sunt proprietățile fizice. Eu cred că avem nevoie de mai mult: 
poate că avem nevoie de conștiință ca o proprietate fundamentală 
a lumii, așa cum sunt spațiul și timpul. Datorită acestei poziții, 
pot fi considerat un dualist cu privire la proprietăți: cred că există 
proprietăți fizice și alte tipuri de proprietăți, cele ale conștiinței. 
Ceea ce este mai important însă este că dualismul este compatibil 
cu o abordare științifică.“73 
 Deci, conștiința este o proprietate fundamentală a 
lumii. Iată explicația lui Chalmers: „Fizicienii cred că unele as-
pecte ale universului sunt elemente fundamentale: spațiul, timpul 
și masa. Ei postulează legile fundamentale ce le guvernează, pre-
cum legile gravitației sau ale mecanicii cuantice. Aceste legi și 
proprietăți fundamentale nu sunt explicate prin altceva mai sim-
plu, ci sunt privite mai degrabă ca elementare, totul pornind de la 
ele. Uneori, lista principiilor fundamentale se mărește. În secolul 
al XIX-lea, Maxwell și-a dat seama că nu poți explica fenomenele 
electromagnetice cu ajutorul principiilor existente: spațiul, tim-
pul, masa, legile lui Newton, așa că a postulat legile fundamentale 
ale electromagnetismului, sarcina electrică fiind un element fun-
damental guvernat de ele. Cred că asta e situația în care ne aflăm 
în privința conștiinței. Dacă nu poți explica conștiința cu ajutorul 
principiilor existente, spațiul, timpul, masa, sarcina electrică, 
atunci, în mod logic, trebuie să mărești lista. Firesc e să postulezi 
conștiința însăși drept ceva fundamental, un element de bază al 
naturii. Asta nu înseamnă că nu o poți studia științific, ci des-
chide drumul către studiul științific. Apoi trebuie să studiem legile 
fundamentale ce guvernează conștiința, legile ce leagă conștiința 
de alte principii fundamentale, spațiul, timpul, masa, procesele 
fizice. Fizicienii spun uneori că vor legi fundamentale atât de 
simple, încât le-ar putea imprima pe un tricou. Cred că situația 
conștiinței e similară. Vrem să găsim legi fundamentale simple, 
ce pot fi imprimate pe un tricou. Încă nu știm care sunt aceste 
legi, dar asta căutăm să aflăm. Conștiința ar putea fi și universală. 
Orice sistem ar putea avea un anumit grad de conștiință. Această 
concepție e numită „panpsihism”: „pan” = „tot”, „psiho” = 
„minte”, fiecare sistem fiind conștient, nu doar oamenii, câinii, 
șoarecii, muștele, ci și microbii lui Rob Knight, particulele ele-
mentare… Dacă conștiinţa e fundamentală, la fel ca spaţiul, tim-
pul şi masa, e firesc să presupunem că ar putea fi și universală, 
la fel ca acestea. Poate cea mai simplă şi eficientă cale de a găsi 
legile fundamentale ce leagă conștiinţa de procesele fizice e 
să legăm conştiinţa de informaţie. Oriunde există procesare de 
informații, există conştiinţă. Procesare complexă de informații, ca 
la om, conștiinţă complexă. Procesare simplă, conștiinţă simplă. 
O chestie interesantă e că, recent, Giulio Tononi, un specialist în 
neuroștiințe, a adoptat această teorie și a dezvoltat-o riguros cu 
ajutorul unei teorii matematice. El folosește o funcție matematică 
a integrării informaţiei, pe care o numeşte fi, ce măsoară canti-
tatea de informaţie integrată într-un sistem. Şi presupune că fi e 
legată de conştiinţă. Deci, în creierul uman, un nivel înalt de inte-
grare a informațiilor, un grad înalt de fi, înseamnă un grad înalt de
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conștiință. La şoarece, un grad mediu de integrare a informaţiei, 
tot semnificativ, înseamnă un nivel destul de înalt de conștiință. 
Însă, pe măsură ce ajungi la viermi, microbi, particule, canti-
tatea de fi scade. Gradul de integrare a informației scade, dar e 
tot diferit de zero. În teoria lui Tononi, nivelul conștiinței va fi 
mereu diferit de zero. De fapt el propune o lege fundamentală 
a conştiinţei: un nivel înalt de fi, un nivel înalt al conștiinței. ... 
Teoria domină știința conștiinței şi a fost folosită pentru a integra 
o întreagă gamă de date ştiinţifice, având avantajul că e suficient 
de simplă pentru a fi imprimată pe un tricou. Motivul final e că 
panpsihismul [ideea că toate elementele naturii ar fi însuflețite și 
înzestrate cu psihic N.S.] ne-ar putea ajuta să integrăm conştiinţa 
în lumea fizică. Fizicienii şi filosofii au observat adesea că fizica 
este curios de abstractă. Ea descrie structura realităţii folosind 
câteva ecuaţii, dar nu ne spune nimic despre realitatea însăși. 
După cum spune Stephen Hawking: ce insuflă viață ecuațiilor? 
În concepția panpsihistă, poți lăsa ecuaţiile fizicii aşa cum sunt 
sau poți considera că descriu fluxul conștiinței. Asta face până la 
urmă fizica, descrie fluxul conştiinţei. Din această perspectivă, 
conştiinţa e cea care insuflă viață ecuațiilor. Astfel, conştiinţa nu e 
suspendată în afara lumii fizice, ca un fel de accesoriu, ci e chiar 
în centrul ei. Cred că perspectiva panpsihistă ne poate schimba 
relația cu natura şi poate avea serioase consecinţe etice și socia-
le.“ Concluzia finală a lui David Chalmers este că înţelegerea 
conştiinţei e adevărata cheie a înţelegerii Universului și a propriei 
persoane.74

 Pe de altă parte materialiștii moniști susțin contrariul. 
Conștiința nu e nimic dincolo de activitatea neuronală pe care 
o corelăm cu sentimentele de conștiință experimentate și ra-
portate. Dacă desfacem o pendulă veche și vedem cum pendu-
lul acționat de un arc mișcă rotițele, putem să aflăm tot ce e de 
știut despre mecanismul ceasului. Unii susțin că și conștiința va 
fi explicată în mod similar atunci când vom învăța despre neu-
ronii care formează creierul. Francis Crick (1916-2004), fizician 

și unul dintre savanții care au descoperit spirala dublă a ADN-
ului, devenit neurosavant, a căutat „neuronul conștiinței“. Pentru 
el experiența noastră subiectivă, conștiința noastră, nu e nimic 
altceva decât activitatea unor astfel de neuroni. Dacă este așa, 
atunci sentimentul nostru că liberul-arbitru și conștiința sunt mai 
mult decât simpla funcționare a electronilor și a moleculelor este 
o simplă iluzie. Ca urmare, conștiința ar trebui să aibă, în cele 
din urmă, o explicație reducționistă, adică să poate fi descrisă 
complet în termeni de entități mai simple, corelările neuronale 
ale conștiinței, adică totalitatea neuronilor care sunt implicați în 
activități conștiente. Astfel sentimentele subiective se presupune 
că „apar“ din electrochimia neuronilor. David Chalmers, princi-
palul purtător de cuvânt diametral opus al lui Crick, consideră 
că e imposibil de explicat conștiința pur și simplu în funcție de 
corelările neuronale ale acesteia. În cel mai bun caz, susține el, 
astfel de teorii ne spun ceva despre rolul fizic pe care l-ar putea 
juca conștiința, dar aceste teorii fizice nu ne spun cum apare 
aceasta.75

(va urma) 
Ștefan Casapu
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andemia de Covid 19 și restricțiile sanitare din cauza ei 
au marcat și în acest an manifestările organizate la Săcele 
cu ocazia Zilei Naționale de la 1 Decembrie. Acestea s-au 

desfășurat cu un număr mic de participanți în mai multe puncte 
din oraș, dar încărcătura lor emoțională și patriotică a fost la fel de 
puternică.
 La Satulung, la invitația preoților parohi de la biserica 
”Sf. Adormire”, membri ai Asociației ”Izvorul”, asociația ”Zestrea 
Săceleană”, copii de la școala gimnazială ”Frații Popeea” și numeroși 
enoriași au participat la un frumos eveniment omagial, închinat eroilor 
săceleni de pe câmpurile de luptă ale celor două războaie mondiale și 
Unirii celei Mari, cu prilejul sărbătoririi Zilei noastre Naționale.
 După Sfânta Liturghie, părintele Antonio Aroneasa i-a în-
demnat pe cei prezenți să se deplaseze la troița din cimitirul bisericii, 
închinată eroilor din Satulung, unde, împreună cu părinții Alexandru 
Petrica și Bogdan Bădița, a săvârșit o slujbă de pomenire în care a fost 
pomenit numele fiecărui erou căzut pe front în-
scris pe crucea de marmură albă a monumentu-
lui.
 În continuare, evenimentul s-a 
desfășurat în incinta frumoasei noastre bise-
rici, unde cei prezenți au intonat, cu emoție și 
mândrie, Imnul Național, pentru ca, apoi, cei 
trei preoți să slujească un Te Deum închinat 
sărbătorii naționale, la sfârșitul căruia s-a cântat 
La mulți ani.
 Din partea Asociației ”Izvorul”, 

președintele ei, domnul prof. Dorel Cerbu, a rostit o cuvântare plină 
de înțelesuri și învățăminte, mai ales pentru tinerii și copiii prezenți, 
despre națiunea română și provocările la care trebuie să răspundă pen-
tru a se înscrie cu cinste în rândul marilor națiuni ale lumii. A fost o 
cuvântare ieșită din tiparele tocite cu care eram obișnuiți la aseme-
nea evenimente, dar cu atât mai interesantă și mobilizatoare pentru 
noi toți. După ce a trecut în revistă cele mai importante calități ale 
românilor, domnul profesor nu s-a sfiit să atace și nu puținele defecte 
și lipsuri, căpătate în ani îndelungați de stăpâniri străine, dar și în anii 
de democrație prost înțeleasă pe care i-am irosit mânați de metehne 
vechi și de emancipări forțate. Discursul domnului profesor, deși acid 
pe alocuri, sperăm să fi fost mobilizator pentru cei prezenți și de bun 
augur la intrarea în cel de al 104-lea an trecut de la momentele astrale 
pentru istoria noastră din decembrie 1918. Îl felicităm pe domnul pro-
fesor Cerbu pentru acest discurs mai puțin convențional și așteptăm 
cât mai multe aasemenea intervenții valoroase.

 Ultima parte a manifestării cultural-
spirituale de la biserica ”Sf. Adormire” din 
Satulung a fost dedicată momentelor artistice 
închinate Zilei Naționale. Mai întâi, grupul 
artistic al copiilor de la Școala gimnazială 
”Frații Popeea” a interpretat un frumos pro-
gram format din cântece patriotice, interpre-
tate cu mult talent și entuziasmul caracteristic 
vârstei. Producțiile celor mici au fost răsplătite 
cu multe aplauze și cuvinte de laudă de cei 
prezenți. Mai apoi, îndrăgitul grup ”Zestrea

MANIFESTARE DE 1 DECEMBRIE, LA SATULUNG
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ȘTIRI ȘI EVENIMENTE SĂCELENE

 ► În sfârșit, lucrările de închidere a ”Depozitului de 
deșeuri neconforme de la Subobrej” s-au finalizat în prezența 
reprezentanților Administrației Fondului de Mediu, ai Gărzii de 
Mediu Brașov și ai Primăriei Săcele. Orașul nostru este prima 
localitate din jud. Brașov care finalizează lucrările de închidere a 
unui astfel de depozit și trebuie spus că aceste lucrări au fost ab-

solut necesare pentru a evita procedura de sancționare din partea 
UE, ceea ce ar fi presupus amenzi mari, ce trebuiau plătite din 
bugetul local. Valoarea lucrării de închidere a depozitului a fost 
de 6.759.002 lei, iar finanțare a fost asigurată de Administrația 
Fondului de Mediu. (sursa: saceleanul.ro)

 ► În ședințele din lunile septembrie și octombrie, Con-
siliul Local a adoptat numeroase hotărâri, printre care:
 -Aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 
2021; 
 -Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele;
 -Modificarea și completarea C.L. nr. 48 din 30.03.2006 
„privind aprobarea înființarii Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență în Municipiul Săcele și a Regulamentului de Orga-
nizare și Funcționare”;

 -Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mică indus-
trie – strada Ecologiștilor” Municipiul Săcele:
 -Aprobarea documentației tehnice (SF) și a indica-
torilor tehnico-economici privind proiectul „CONSTRUIRE 
LOCUINȚE SOCIALE”, în cartierul Gârcini din Municipiul 
Săcele, jud. Brașov;
 -Atestarea apartenenței la domeniul privat al Munici-
piului Săcele a unor imobile situate în Cartierul Electroprecizia, 
zona str. Viitorului bl. 36; (sursa: saceleanul.ro)

•   •   •

 ► Consiliul Local a mai adoptat două hotărâri impor-
tante privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizare rețea de apă în cartierul din Cernatu, respectiv rețea 
de apă menajeră în același cartier, urmând să se depună cererea 
de finanțare pentru aceste proiecte prin Programul Național de 
Investiții. 

 Totodată, s-a aprobat alocarea unei sume de 280.000 lei 
pentru dotarea Spitalului Municipal cu o serie de chipamente 
medicale noi: holter EKG, holter TA, stație centrală pentru moni-
torizarea pacienților și 6 monitoare pentru monitorizarea funcțiilor 
vitale. ( sursa: Opinia Săceleană)

•   •   •

nul 2021 a fost unul dificil pentru întreg sportul mon-
dial, fapt care s-a răsfrânt și asupra sportului săcelean. 
2021 a marcat și o premieră negativă pentru Săcele. 

A fost primul an după foarte mult timp în care nu am mai avut 
echipă de fotbal înscrisă în niciun campionat, fie el de copii, ju-
niori sau seniori. Echipa etalon a orașului, Precizia Săcele, a ales 
să retragă din campionat ambele echipe, atât cea de juniori, cât și 
cea de seniori. Au existat însă și lucruri pozitive care s-au întâm-
plat la Săcele. A fost înființat un club de lupte libere, Club Sportiv 
Ryu, iar rugbiștii, săritorii și orientariștii duc mai departe tradiția, 
Săcele devenind unul dintre centrele cele mai importante din țară 
în Schi – Sărituri și Orientare. 
 CS Ryu Săcele este cel mai nou club săcelean, fiind 
înfințat chiar anul acesta. Antrenorul Lucian Șolga, fost campion 
național la lupte libere, a reușit într-un timp foarte scurt să strângă 
în jurul lui  mai mulți copii foarte talentați, iar rezultatele nu au 
întârziat să apară. Aceștia au participat la începutul lunii octom-
brie, la Tg. Mureș, la Campionatul Național U13, unde au obținut 
un rezultat foarte bun prin Benedek Szilard, cel ce a urcat pe 
treapta a III-a a podiumului și a luat medalia de bronz. Secția de 
lupte libere a fost reprezentată de 4 sportivi și un antrenor. Cu o 
săptămână înainte, micii luptători participaseră la o competiție 
regională de amploare, turneul ,,Baczoni Pal”, la Sfântu Gheor-
ghe, unde au fost prezenți 90 de sportivi din cadrul a 8 cluburi. 
Rezultatele săcelenilor au fost foarte bune. Astfel, la categoria 

fete Pripitu Iulia a obținut loc 1, Țigancea Simona loc 3, iar la 
băieți Benedek Szilard loc 2, Tamas List loc 2, Gubernat Eduard 
loc 2, Aiftincăi Cristi loc 3, Negoiță Robert loc 3, Șolga Casian 
loc 3, Țigancea Alexandru loc 3.
 Clubul Sportiv Rugby Săcele continuă o veche tradiție 
a sportului cu balonul oval, chiar dacă doar la nivel de juniori. Din 
păcate, orașul nu mai are forța financiară de a susține o echipă de 
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Săceleană”, i-a încântat pe ascultători cu câteva cântece de aceeași 
factură patriotică, programul încheindu-se cu un sărbătoresc La mulți 
ani dedicat țării și tuturor românilor.
 A fost o manifestare aleasă, curată și sinceră care a marcat 
într-un mod elevat sărbătoarea Zilei noastre Naționale, motiv pentru 

care se cuvin alese mulțumiri organizatorilor, preoților de la biserica 
”Sf. Adormire” din Satulung, și tuturor celor care prin contribuția 
artistică sau simpla prezență au contribuit la acest minunat moment 
sărbătoresc.

Horia Bârsan
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seniori, însă grație pasiunii depuse de cei trei antrenori, Gabriel 
Solcan, Dragoș Adrian și Radu Proca, rugby-ul săcelean continuă 
să fie bine reprezentat la nivel de copii și juniori. În 2021 CS 
Rugby Săcele a obținut următoarele rezultate: locul 2 - Regiunea 
Muntenia - juniori U16, locul 2 - Grupă Regională  Moldova-
Transilvania - juniori U17, locul 4 la U14 și locul 2 la U8 la Fes-
tivalul Național de Minirugby - Cristian 2021, locul 1 la U14 și 
Locul 2 la U10  la Cupa Lupișorii - Târgu Mureș. Juniorii mari și 
seniorii plecați de la Săcele au avut și ei rezultate bune: medalie 
de bronz la Campionatul Național de junioare: Savadan Raluca, 
Bodor Elena, Măgurean Iulia (cu echipa Arieșul Mihai Viteazul 
Cluj) și locul 5 la Campionatul Național Seniori la Rugby 7: 
Dragoș Ianis, Savadan Dragoș, Gândac Ciprian, Pantelimon So-
rin, Nica Daniel, Cârcotă Răzvan și antrenor Dragoș Adrian (cu 
echipa RC Phoenix Brașov).
 CS Babarunca Săcele este unul dintre cluburile de Ori-

entare cu cea mai puternică dezvoltare în ultimii ani, anul acesta 
fiind clubul din România cu cele mai multe medalii la campio-
natele naționale și cu cele mai multe competiții organizate (Săcele 
O Meeting, 9 etape de Roza Vânturilor, Campionatele Naționale 
de MTB-O, Cupa Babarunca la Schi-O). 30 de medalii (11 de 
aur, 12 de argint și 7 de bronz) au obținut orientariștii de la clubul 
săcelean la Campionatele Naționale de Medie Distanță, Lungă 
Distanță, Ștafetă și Sprint de la Târgul Secuiesc, 17 medalii fiind 
obținute la juniori. Ambii juniori mari ai clubului, Ioan Iacob și 
Iulia Stupu, au reprezentat România la Campionatul European din 
Lituania și la Campionatul Sud-Est European din Croația, de unde 

s-au întors cu o medalie de aur (Iulia Stupu) și două de bronz 
(Iulia Stupu și Ioan Iacob). De remarcat sunt și cele două titluri 
de campioni naționali la seniori, la MTB-O, obținute de Andrei 
Dumitrescu și Gabriel Mahu, precum și cele 12 medalii obținute 
de juniori la Campionatele Naționale de Schi-O din Harghita.   
 ACS Săcele este unul dintre cluburile cu tradiție în schi - 
sărituri și o pepinieră foarte valoroasă pentru cluburile din județul 
Brașov. Chiar dacă au avut un an mai dificil din cauza pande-
miei și din cauza dificultăților specifice unui sport care necesită 
o logistică specială, copiii de la ACS Săcele, antrenați de Simona 
Abălașei, au obținut mai multe medalii la concursurile organizate 
la trambulina de la Râșnov, singura de acest fel din țară. Astfel, la 
Campionatele Naționale desfășurate în luna noiembrie, copiii de 
la ACS Săcele au obținut 3 titluri de campioni naționali, 2 tilturi 
de vicecampioni și o medalie de bronz. La acestea s-au adăugat 
alte 4 medalii (una de aur, două de argint și una de bronz) la Cupa 
Dinamo-ACS Săcele. Rezultate foarte bune au obținut și la cele-
lalte competiții desfășurate în acest an: Cupa Brașovia și Cupa 

ACS Olimpic Zărnești. În privința schiului -sărituri trebuie să 
remarcăm și sportivii săceleni seniori, Daniela Haralambie, Diana 
Trâmbițaș, Andrei Feldorean, Sorin Mitrofan și Mihnea Spulber, 
care sar pentru cluburile din Brașov și Râșnov, și care au obținut 
mai multe medalii la campionatele naționale, unde, ca în fiecare 
an, au dominat competiția.
 O mențiune specială la final pentru tănârul pilot Gabi 
Imre jr. care a reușit o performanță excelentă, câștigând titlul 
de vicecampion național, la Campionatul Național de Drift, clasa 
SemiPro. Îndrumat de tatăl său, pilotul Gabi Imre senior, Gabi 
jr, la doar 15 ani, a avut un an foarte bun, în urma celor 6 etape 
reușind să devină cel mai tânăr vicecampion la Automobilism/
Drift.
 

Mădălin Iacob
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.IV 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 Bădiță Dumitru Bogdan
15 Bărbat Claudiu Octavian
16 Bărbat Octavian
17 Bârsan Horia
18 Beciu Ioan
19 Beleuţă Eugen
20 Benga Gheorghe Dănuţ
21 Bilan Florin
22 Biriș Mirel
23 Bîja Ioan
24 Bîrsan Teodor
25 Blaga Sorin
26 Bobeş Gheorghe
27 Bobeş Ioan
28 Bobeş Ovidiu
29 Boca Gabriel
30 Bogeanu Alexandru
31 Bratosin Canu Raluca
32 Bratosin Sanda
33 Brăinaş Mihai
34 Brânzei Maria
35 Bucurenciu Sandu
36 Bucurenciu Ana
37 Buda Daniela
38 Bulat Elena
39 Bulat Florentin
40 Bulgărea Cătălin
41 Burlacu Dan
42 Burlacu Nicolae
43 Butu Silviu
44 Butu Nicoleta
45 Caian Pandrea Aurel
46 Califaru Gavril
47 Cățeanu Nicolae
48 Cerbu Dorel
49 Chiric Ilie
50 Cimisliu Ioan
51 Cimpoaie Gabriel
52 Cioromila Otilia
53 Cirica Alexandru
54 Ciupală Mariana
55 Ciurea Daniel
56 Clinciu Sorin
57 Coliban Nicolae
58 Colţ Radu
59 Coman Enescu Șerban
60 Comşa Eugen

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

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

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

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