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LOCUITORII DIN ZONA 
HUEDINULUI ŞI MAREA UNIRE

Lupta popoarelor din cadrul imperiilor 
multinaţionale în timpul Primului Război Mondial 
a avut ca efect prăbuşirea acestor „state-mamut” şi 
a creat condiţiile favorabile constituirii ori întregirii 
statelor naţionale moderne. Pe fondul prăbuşirii 
Imperiului Austro-Ungar, românii din Transilvania 
şi-au intensificat acţiunile de separare faţă de acest 
stat şi au făcut demersurile necesare pentru unirea 
cu România. Pentru menţinerea ordinii, până la 
instaurarea administraţiei româneşti şi sosirea 
armatei române din Vechiul Regat, adevărata armată 
a Transilvaniei au reprezentat-o Gărzile Naţionale 
Române, care au funcţionat până la începutul lunii 
ianuarie 19191. Consiliul Naţional Român din Cluj 
l-a solicitat pe căpitanul Ioan Emil Şiancu, recent 
întors de pe front, să organizeze la Huedin Gărzile 
Naţionale Româneşti, fiind numit comandant al 
Batalionului II Huedin, din Legiunea I din Ardeal. 
Ca urmare, la Huedin şi în satele din zona limitrofă 
s-au constituit Gărzi Naţionale Române, care aveau 
scopul de a asigura liniştea şi ordinea publică, 
deoarece, pe fondul sfârşitului războiului, începuse 
dezordinea şi se aştepta un atac al gărzilor naţionale 
maghiare, care erau deja formate aici.

Această organizare se afla în plină desfăşurare 
la începutul lunii noiembrie 1918, când la Beliş au 
avut loc atrocităţile săvârşite de către detaşamentul 
de mercenari recrutaţi la Budapesta, aflaţi în solda 
magnatului János Urmánczy, şi care au ucis 45 de 
moţi din Beliş, Văleni, Tufeni, Mănăstireni, Mărişel, 
Morlaca şi Arada, după care le-au ars cadavrele2.

Un alt eveniment foarte tensionat şi cu victime 
a avut loc la Huedin. În urma înţelegerii dintre 
Consiliul Naţional Român din Cluj şi Consiliul 
Naţional Maghiar, s-a luat decizia de transferare a 
spitalului din castelul Bánffy de la Zamsâncrai (azi 
1. D. Brudaşcu (coord.), 80 de ani de administraţie românească la Cluj-Napoca, vol. I, Cluj-Napoca, 1999, p. 128.

2. Pentru detalii vezi A. Gociman, Măcelul de la Beliş, Cluj-Napoca, 1995 şi C.C. Filip, N. Şteiu, Beliș. Frumuseţea Apusenilor. 
Istorie și tradiţie, Cluj-Napoca, 2013, p. 56-68.

3. Gociman 1995, p. 86-90.

Sâncraiu, lângă Huedin), la Cluj. Materialele au 
fost încărcate într-un tren, dar în momentul când 
acesta a oprit în gara din Huedin, soldaţii secui 
l-au mitraliat. Căpitanul Ioan Emil Şiancu care se 
afla în tren împreună cu câţiva gardişti a reuşit cu 
greu să scape datorită prezenţei de spirit, sărind din 
vagoane pe uşile din partea opusă. Totuşi, a fost 
arestat împreună cu sublocotenentul Anca, cel care 
fusese trimis cu 16 soldaţi să împacheteze inventarul 
spitalului. Cei doi au scăpat de la execuţie doar în 
urma intervenţiei a doi maiori saşi, care le-au luat 
apărarea. În urma acestei intervenţii, românii au 
avut doi răniţi grav şi un mort. Cadavrul acestuia 
din urmă – după cum mărturisea căpitanul Ioan Emil 
Şiancu – a fost ridicat de soldaţii secui şi aruncat în 
cazanul locomotivei3.

Dar, cu toate acestea, mersul istoriei n-a 
putut fi oprit. Spre sfârşitul războiului mondial, 
când putredul Imperiu Austro-Ungar da semne 
de moarte, românii aflaţi sub această stăpânire au 
hotărât să organizeze o adunare naţională care să 
decidă soarta lor. Toate acele întâmplări nefericite 
petrecute în zona Huedinului şi menţionate mai sus 
au avut un impact devastator asupra locuitorilor 
din întreaga zonă, dându-le un imbold în plus în 
direcţia înfăptuirii cât mai grabnice a Unirii cu Ţara. 
După anunţarea marelui eveniment al românimii, 
care urma să se desfăşoare la Alba Iulia pe 1 
Decembrie 1918, românii au organizat adunări unde 
şi-au desemnat oamenii cei mai vrednici, care să-i 
reprezinte. Delegaţi din zona Huedinului la marele 
eveniment al tuturor românilor au fost următorii: 
Iosif Costea (din partea Reuniunii Femeilor 
Române Greco Ortodoxe din Sebeşul Mare/Valea 
Drăganului), Graţian Capătă (învăţător în Molosig/
Brăişoru, din partea Despărţământului „Morlaca” 
al Reuniunii Învăţătorilor Greco-Catolici Români 
din Arhiedeceza de Alba-Iulia şi Făgăraş), Ioan Pop 
(protopop, din partea Protopopiatului Greco-Catolic 
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Morlaca); din partea Cercului electoral al Huedinului 
au fost desemnaţi cinci delegaţi: dr. Andreiu Pop 
(avocat în Huedin), Simion Pop (director de bancă 
în Huedin), Demetriu Păltineanu (preot în Nadăşul 
Românesc/Nadăşu), Traian Şuteu (învăţător în 
Morlaca) şi Ioan Boca („econom”, adică agricultor 
în Fildu de Sus), iar din partea Despărţământului 
Huedin al ASTREI au fost aleşi pentru Alba Iulia 
doi delegaţi: Ioan Irimieş (preot greco-catolic, paroh 
în Săcuieu) şi Aurel Munteanu (preot ortodox, 
paroh în Sebeşul Mare/Valea Drăganului, acesta 
din urmă având şi calitatea de vicepreşedinte al 
Despărtământului). Aceştia au fost împuterniciţi 
cu „credenţionale” şi s-au pronunţat pentru unirea 
Transilvaniei cu România.

Demn de reţinut este faptul că Ioan Pop 
(protopop, preşedinte al Partidului Naţional Român 

  4. C. C. Filip, H. D. Matiş, Huedinul - o localitate pe drumul spre Europa. Aspecte monografice, ediţia a III-a, Cluj-Napoca, 
2014, p. 91-93.
  5. C. C. Filip, V. D. Nistor, Negreni. Istorie, tradiţii şi legende. Studiu monografic, Cluj-Napoca, 2012, p. 49-51.
  6. M. I. Ciota, C. Dascălu, C. C. Filip, Al. Păcurar, M. Tămaş, Ciucea. Poarta Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2016, p. 117.
  7. N. Şteiu, Gh. Negru, Poieni. Spaţiu, istorie şi spiritualitate, Cluj-Napoca, 2003, p. 39-40, 73.
  8. L. Lungu, Traniş. Povestea unui sat de munte, Cluj-Napoca, 2011, p. 19.
  9. N. Şteiu, Morlaca. Satul de la poala Măgurii, Cluj-Napoca, 2009, p. 55.
10. F. Zamfir-Nicoară, Călata. Bicentenar biserica ortodoxă Sf. Treime 1815-2015. Schiţă monografică, (fără loc de apariţie) 
2015, p. 23.
11. Informaţie oferită în anul 2018 de Victoria Brândaş (Silvia Mănuţului), născută la data de 6 iunie 1936, domiciliată în
       localitatea Băbiu, nr. 23, comuna Almaşu, judeţul Sălaj, nepoată a lui Gh. Cristea                              

din judeţul Cojocna, preşedinte 
al Băncii „Vlădeasa” înfiinţată cu 
sprijinul său la Huedin, cel care a 
înfiinţat şi a condus Despărţământul 
Hida-Huedin şi apoi Despărţământul 
Huedin al Astrei) şi dr. Andreiu Pop 
au fost aleşi membri ai Marelui 
Sfat Naţional, care era organul 
legislativ provizoriu, cu alte cuvinte 
parlamentul Transilvaniei până la 
integrarea deplină în administraţia 
românească4. 

Cu toate că și o parte a zonei 
din apropierea Huedinului (ne 
referim aici la satele Ciucea, Bucea 
şi Negreni) se afla încă sub ocupaţia 
armatelor maghiare, animaţi de 
dorinţa trăirii pe viu a evenimentului 

istoric aşteptat de ei şi de strămoşii lor de secole, 
îmbrăcaţi în frumoase straie de sărbătoare, sute de 
români din zonă s-au îndreptat cu tricolorul în frunte 
spre „Cetatea Reîntregirii”. Din Bucea şi Negreni au 
urcat în „Trenul Unirii” în jur de 30-40 de persoane, 
printre care se aflau Mihai Sărăcuţ a Burzucului 
din Bucea şi Ioan Cohuţ din Negreni5. În acelaşi 
tren au urcat preotul Iuliu Truţia, învăţătorul Petru 
Brudaşca şi Gheorghe Cobârzan din Ciucea, Petru 
Mocan din cătunul Calea Lată6, Vasile Costea din 
Valea Drăganului, Ioan Potra a Luchii din Bologa, 
Ambrozie Petrişor, Ioan Petrişor şi Alexandru 
Mărghitaş din Poieni7, Rusalim Tulbure din Tranişu8, 
Ioan Negru din Morlaca9, învăţătorul Vasile Dobra şi 
Dumitru Furcoviciu din Călata10, Gheorghe Cristea 
din Fildu de Jos11, Ioan Dan, primarul satului Stana, 
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împreună cu consătenii Ioan Cozac, Gheorghe 
Cozac, Ioan Şaitiş a Luchii şi Gheorghe Mărcuş 
a Tişului; din satul Dâncu, comuna Aghireşu, au 
fost preotul ortodox Vasile Ferghete şi ţăranii 
Alexa Galoş şi Ioan Galiş (Fostu)12. Din Mărişel, 
a participat o delegaţie în frunte cu primarul Iosif 
Mariş şi învăţătorul Gavrilă Bogdan a lui Chirilă, 
alături de Mihai Purcel a Gorunului, Andrei Purcel 
a Gura-Porcului, Gheorghe Purcel a Tetii şi Iosif 
Pop13.

Sufletul mişcării naţionale de pe valea 
Almaşului a fost protopopul greco-catolic al 
Almaşului, Vasile L. Pop. El a reprezentat valea 
Almaşului la Alba-Iulia, împreună cu ginerele 
său Cornel Oţiel din Buciumi14, alături de Matei 
Moldovan şi Vasile Goia din Almaşu15, iar Petru 
Tulbure, învăţător confesional greco-catolic la 
Almaşu şi Bogdana, a fost delegat din partea 
Despărţământului Buciumi al Astrei16.

Dar pentru o parte a românilor din zona de 
nord-vest a Transilvaniei - şi ne referim concret la 
Arad, Bihor, o parte din Sălaj, Satu Mare şi vestul 
judeţului Cluj - suferinţele naţionale nu s-au terminat 
odată cu marele act istoric de la 1 Decembrie 1918 
de la Alba Iulia. Pentru aceştia, Războiul Reîntregirii 
Naţionale a continuat şi după anul 1918! În teritoriile 
menţionate, în perioada decembrie 1918 - aprilie 
1919 a existat o dualitate a puterii, deoarece alături 
de Consiliile Naţionale Române s-a menţinut şi 
vechea administraţie maghiară până în luna aprilie 
1919. Dar acest subiect merită tratat separat, într-un 
alt articol.

Sărbătoarea Marii Uniri a continuat şi după 
întoarcerea acasă a participanţilor, după cum 

12. I. Huluban, V. Lechinţan, Dâncu - studiu monografic, Cluj-
Napoca, 2010, p. 28.
13. N. Şteiu, I. Mariş, Mărişel. File de geografie, istorie şi 
folclor, Sibiu, 2000, p. 23, 36-37.
14. C. Grad, D.E. Goron, 1918/1919. Contribuţii sălăjene la 
Marea Unire, Zalău, 2000, p. 67-107.
15. D. Pop, Cultură şi societate în judeţul Sălaj (1918-1940), 
Zalău, 2000, p. 148; Grad 2000, p. 76.
16. Idem, p. 75.
17. C. C. Filip, De la nouă ani am văzut greutăţile lumii. În: 
Verso. Bilunar cultural, anul 5, nr. 76-77, 1-31 ianuarie 2010, 
Cluj-Napoca, p. 12-13.

mărturisea venerabilul nonagenar Traian Dan, fiul 
primarului Ioan Dan din Stana: „În şură două zâle o 
sărbătorit după ce-o vinit acasă... Şi amu’ am brâu’ 
cu tricolor care mi l-o adus tata de la Alba Iulia”17. 
La fel este păstrat cu sfinţenie de către Gheorghe 
Hanga din Morlaca, brâul tricolor purtat de bunicul 
său, Ioan Negru, la Alba Iulia, iar într-un mini-
muzeu la Mărişel, un drapel tricolor al delegaţiei din 
sat, participantă la marele eveniment. 

Aşadar, bucuria a fost intensă pentru toţi 
locuitorii satelor din zona Huedinului, cei sosiţi de la 
marele eveniment, animaţi de un profund sentiment 
patriotic, împărtăşindu-le consătenilor experienţa 
unică trăită acolo şi aducând cu ei câte un strop din 
atmosfera trăită în Cetatea Eternă a Românismului. 
Acum, la sărbătorirea CENTENARULUI MARII 
UNIRI, noi, urmaşii celor care au realizat-o, suntem 
datori să le cinstim memoria.

Cristian-Claudiu Filip
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FRAGMENTE DE CONŞTIINŢĂ
 În aceste zile de trudă şi de contemplare 
mentală, de penitenţă şi de reconciliere spirituală, să 
ne amintim că un Om a trăit pentru a ne arăta Calea ca 
mod de viaţă. Un Om ne-a tălmăcit în pilde şi parabole 
enigme de la facerea lumii. Un Om a predicat despre 
mizeria şi despre sublimul condiţiei umane. Un Om a 
murit pe Cruce pentru ca noi să putem trăi cu speranţa 
atingerii unui Absolut ce nu semnifică altceva decât 
transcenderea propriilor limite în simbioza cu Celălalt. 
 Iisus a învăţat un mod de viaţă. Calea sa este 
adevărul şi viaţa, este breviarul despre cum ar trebui 
să se comporte fiinţa umană pentru a crea o societate 
cu adevărat perfectă. Comuniunea, conectivitatea 
propune sursa acestei societăţi. Relaţionarea naşte 
viitorul. Iisus a predicat o conduită. O atitudine 
mentală, spirituală, morală, biologică. O conduită, în 
primul rând, necesară pentru construirea unei societăţi 
sănătoase. Un mod de viaţă prin sine, pentru celălalt, 
transpus în tipare sau în legi considerate implicite, 
subiacente. Problema creaţiei e strâns legată de cea 
a creativităţii cu care am fost hărăziţi. În fapt, suntem 
creatori de abstracţiuni, creativitatea nefiind decât o 
emergenţă perpetuă a unor gânduri cu formă şi contur 
de lume textuală. Fiecare verset biblic are coerenţa 
şi consistenţa unei lumi. Fragmentarea, impresia de 
frântură textuală a Cuvântului Biblic respectă tiparul 
emergenţei din sămânţă, diseminarea Cuvântului 
prin latenţa hipnotică a subconştientului.   
           Facerea biblică înseamnă ruperea unei totalităţi, 
dezmembrarea subită într-un „spaţiu” ce a căpătat 
conştiinţă de sine. Explozia spaţio-timpului este un gest 
sacru. Despărţirea apelor înseamnă (şi) multiplicarea 
conştiinţelor, deci a perspectivelor. Fiecare gest, 
fiecare cuvânt devine ecou şi totodată leagăn pentru 
alte infinite posibilităţi. Lumina, apa, ţipătul materiei în 
expansiune acoperă vidul. De cealaltă parte, Cuvântul 
este rana originară, matricea sacrului şi a tuturor 
reverberaţiilor de conştiinţă de la Geneză încoace. 
Cuvântul discriminează, separă, determină, creează. 
Dinamica limbajului permite dinamica materiei. 
Orice efort conştient, intenţional de a crea ceva, de 
a investi universul cu sens presupune edificarea unor 

punţi de legătură peste infinitul ocean al neantului.         
 Antropologia ar trebui să-şi unească forţele 
cu religia, cu filosofia şi cu lingvistica în tentativa 
de recuperare a primelor manifestări omeneşti. 
Aceste prime manifestări echivalează cu spargerea 
limitelor prin ieşirea puilor din găoace. Un paradox 
biblic continuă să frământe intelectul: de ce cuplul 
primordial are doi fii, din care unul îşi omoară fratele 
şi se teme să nu fie recunoscut de ceilalţi oameni 
atunci când e trimis în exil? De unde răsar ceilalţi 
oameni? Multiplicarea conştiinţelor se produce subit, 
fără detalieri precise.
  Foarte posibil ca Adam şi Eva să fie doar unul 
din cuplurile primordiale, iar atenţia auctorială să fi 
fost focalizată pe drama acestei familii, în detrimentul 
altora. Fiecare imposibilitate raţională ne confruntă cu 
alternativa perceperii misterului ca întreg, în oglindiri 
de esenţă. 
 Conceptele reprezintă, astfel, strigăte de 
forme în lupta cu vidul, aşa cum materia ne revelează, 
tot în concepte, sforţările ei în electromagnetism, 
în complementaritatea undă-corpuscul, în stări 
paradoxale care, dacă trecem la alt nivel de 
conştientizare a universului, devin una şi aceeaşi 
realitate. 
 Conceptele, aceste vibraţii de suprafaţă pe 
oceanul cunoaşterii, sunt forme, tipare dinamice pe 
care conştiinţa le umple de conţinuturi şi pe care le 
proiectează în afară, în tentativa de a înţelege.  
 Conceptele dau virtualitatea infinitului. De 
pildă conceptul de număr. Calculul în sine nu prezintă 
importanţă decât ca principiu de funcţionare prin 
care se ajunge la stăpânirea infinităţii numerelor; 
acest principiu reprezintă esenţa pură a matematicii 
întemeiate ca disciplină autonomă în complexul 
sistemic al logicii. Iar logica ipostaziază relaţii între 
componente, pentru a reflecta echilibre, proporţii, 
stări. Se generează anumite tipuri de conexiuni de 
input, în virtutea respectării unor principii şi parametri. 
Totul este rezonanţă, în tiparul numerelor naturale. 
Ca aplicaţie interactivă, logica ar trebui corelată cu 
geometria formelor. Captarea paradoxurilor ar trebui 
să-i revină ca sarcină primă. Din veac, întâiul gând 
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ne respiră în fluxul creaţiei. Ne îngropăm zi de zi, 
purtând povara acestui gând topit în lumină. O lumină 
a neantului crepuscular, orbitor împresurându-ne 
destrămarea.
 Toţi oamenii sunt nişte scântei în focul 
universului. Toţi oamenii, în fiecare scânteie a 
existenţei lor, înfăptuiesc ceva, glumesc şi râd, 
muncesc, învaţă, sunt obosiţi, dorm. Înfăptuind, 
mitizează. Fiecare gest, fiecare acţiune, fiecare gând, 
fiecare atingere înseamnă expansiune de conştiinţă a 
arderii. Fiecare om arde la o temperatură specifică şi 
într-un ritm potrivit cu matricea caracterului. Şi cu 
finalităţi aparente diferite: unii ard pentru bani, alţii 
de nerăbdări, alţii întru creaţie, trăind cu toţii într-o 
realitate virtuală, ca şi cum ar reprezenta simulări pe 
computer. Iar când existenţa lor e înţeleasă în termeni 
de evoluţie, profit, hedonism, competiţie, trădare, 
asasinat, iluzii concomitente, latenţele distructive 
din interiorul fiinţei îi opresc elanurile spirituale, 
le înăbuşă în cenuşa ignoranţei. În acest sens, 
habitudinile, tabieturile fiecăruia dintre noi sunt tipare 
relaţionale, relativ excedentare nucleului funcţiilor de 
bază. 
 Conceptualizând, ni se pare că natura emerge 
în tipare, în forme care par asemănătoare, uneori până 
la coincidenţă, unele cu altele, dar care sunt extrem de 
îndepărtate unele de altele. Cazul tipic al lingvisticii 
cognitive, care vede metafore depozitate într-un tezaur 
al conştiinţei colective, dar care ar fi create cauzal, sub 
presiunea a ceva exterior propriei minţi a vorbitorilor. 
„Zdrobim preţurile”, „masacrăm preţurile” sunt 
expresii ce izvorăsc în virtutea unor treceri bruşte între 
domenii conceptuale diferite, cu rădăcini în biologia 
subiectului. Astfel de domenii eterogene ar fi legate 
în virtutea unei convergenţe cauzale, gen efectul 
fluture. Însă mintea umană creează permanent astfel 
de concepte. „Zdrobim preţurile” este în primul rând 
un concept, un mănunchi de conţinuturi de conştiinţă 
sudate prin afinităţi semantice. Se creează astfel de 
concepte într-o finalitate primar semantică, abia apoi 
acestea sunt utilizate în discurs cu efecte expresive, 
persuasive, coercitive etc. 
 Anumite concepte dau seamă de modurile în 

care fiinţa umană ştie să îşi construiască „perfecţiunea”, 
ignorând sângerările ei, spirituale şi apoi fizice, de-a 
lungul unei istorii placate cu orori care redefinesc 
mereu faţa condiţiei umane. Omul, acest copil teribil 
al materiei vii! Dintre toate fiinţele, omul împlineşte 
materia, o înalţă către spirit, îi croieşte dimensiuni noi 
în raport cu tendinţele celorlalte regnuri, proiectează 
viziuni şi conceptualizează. 
 Dar câtă nesăbuinţă încape în cea mai 
tânără şi, simultan, cea mai bătrână fiinţă pe care 
natura a ivit-o din matricea ei, câtă nebunie a falsei 
glorii a raţiunii. În toate manifestările naturii şi ale 
universului nu regăsim atâta doză de nesăbuinţă ca 
în acţiunile omeneşti. Sindromul reticenţei dobândite 
nu afectează însă conştiinţa, ci umbra ei, de aceea ar 
trebui o permanentă separare de ape între lumină şi 
lumină. Gloria lumii apune la capătul răbdărilor.
 Matrice a tuturor matricilor, Cuvântul 
Dumnezeu nu încape în vreo gură omenească. A 
încăput cândva, pe vremea întrupării Fiului. De 
atunci, continuă să se devalorizeze. Omul, prin 
prisma (inter)subiectivităţii sale, a creat un concept. 
Un concept care transcende puterea imediată de 
înţelegere şi de interpretare prin limbaj. Cel mai 
puternic concept explicativ, generator şi potenţiator 
de infinite lumi explicative. Un sâmbure de universuri 
mentale. O matcă pentru albia altor concepte, toate 
interrelaţionate şi viabile în reţeaua unor ideologii, 
complexificate în linia timpului. Un concept spiritual 
care să cuprindă absolutul şi creativitatea, pe de o 
parte, istoricitatea fiinţei, pe de alta. Un concept care 
a cunoscut expansiuni de semnificaţie în religii şi care 
a fost instituţionalizat în biserici. Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu prin prisma reprezentărilor sale asociate 
(rug aprins pe muntele Horeb, chip strălucitor în Slavă, 
Păstor, Părinte). Conţinuturi şi forme multiplicate la 
infinit în nevoia de absolut. 
 Dumnezeu este o obsesie a omului, o angoasă, 
dar şi o speranţă de salvare de la înecul în mlaştinile 
ignoranţei. 
 Dumnezeu este Putere, Cunoaştere, Iubire.  
 Dumnezeu este, în primul rând, rangul de 
umanitate absolută. Spre acest nivel tinde fiinţa 
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umană, dar în jocul de fantome numit existenţă, se 
împiedică şi rămâne, adesea, blocată în trafic, în 
ambuteiaje infernale pe drumurile ei, publice sau 
private (transconştient vs. subconştient individual).   
Omul, prelungire de conştiinţă a universului, se 
gândeşte, se simte parte a unei realităţi absolute, care 
îi fragmentează existenţa în porţiuni de istoricitate. 
Însă, când rosteşte cuvântul Dumnezeu, ar trebui să 
fie extrem de atentă. Acest cuvânt poate arde, la fel de 
bine cum poate vindeca. 
 Dozele de sacru trebuie infuzate pe măsura 
disponibilităţii şi a capacităţii receptorului, altfel riscă 
o otrăvire în masă. Conceptul de Dumnezeu, dacă a 
fost inventat de om, el deja există, s-a materializat în 
emisferele superioare ale spiritului. Universul este o 
cutie neagră, infimă în raport cu posibilităţile. Dacă nu 
exista, conceptul trebuia să fie inventat. Dacă există, 
există pentru că (şi) noi vrem să existe. O rezonanţă 
specifică îndreaptă fiecare individ spre contactul cu 
dimensiunile sacrului. 
 Fiecare îşi inventează un Dumnezeu al său, 
transconştientul păstrând amintiri antropologice, 
reminiscenţe stranii ale civilizaţiilor anterioare, 
fiecare cu propriile imagini divine. Geneza 
conceptului de Dumnezeu este redată în Biblie, care 
este considerată o portavoce a spiritului divin. „La 
început a fost Cuvântul”. Şi prin el toate s-au făcut. 
Cuvântul este limbaj, este cunoaştere şi putere. 
Este conştiinţă absolută. Memorie. Imaginaţie. 
Libertate. Expansiune. Biblia, biografia ideii de sacru. 
Expansiune discursivă a conceptului de Dumnezeu. 
Fiecare verset are greutatea şi coerenţa unei lumi 
explicative. Fiecare verset are greutatea unei Cruci, 
într-o reţea de concepte care orientează omul spre 
esenţa umanităţii. 
 Cazul Apocalipsei: dacă profeţia este născută 
din imaginaţie, ea este o distopie perfectă. Dacă unele 
persoane influente din spatele marionetelor politice şi 
economice din lumea de azi se străduieşte să instituie 
un sens factual, să îndeplinească un plan, atunci 
cuvintele fatidice primesc validitate ontologică. În 
cadrul acestui permanent joc de concepte, chiar dacă 
Biblia ar fi o carte izvorâtă din imaginaţia omului, ea 

primeşte, pe deasupra autorilor ei, validitate. Însă, nu 
cumva autorii ei, chiar prin aceasta, ar fi avut intuiţia 
divină a creării unei opere capitale? Există continuitate 
peste tot, în natură, în cosmos, în conştiinţă, în spirit. 
Sectorul tehnico-ştiinţific deja îi acordă Bibliei un 
pronunţat caracter de breviar al unor idei de amploare. 
Între ele, legătura dintre om şi computer nu e girată 
de inteligenţă, ci de neputinţa fiecăruia de a-şi lua cu 
adevărat zborul.
 „Eu sunt persoana care nu fac compromisuri / 
Eu sunt persoana care nu face compromisuri.” Depinde 
de acord. În structurile limbii, avem deja posibilitatea 
alunecărilor între persoane. Multiplicările de voci 
din Toamna Patriarhului, parabola politică a lui G.G. 
Marquez, reprezintă o astfel de strategie prolifică de 
articulare de sens. În limbă, avem de-a face cu operaţii 
corespondente acestor strategii, şi care sunt, evident, 
elementare în raport cu strategiile narative respective, 
dar care conţin posibilităţi de creare a sensului  .
 Accentul cade fie pe eu, fie pe o detaşare de 
eu, pe o punere mai în abstract, la un alt nivel, a eului. 
Conştiinţa are propriile meandre şi cărări de străbătut, 
şi prin asta modelează continua spirală spaţiu-timp. 
Când timpul e rănit sau când îşi pierde firescul 
echilibru, prinde puteri uitarea. Însă omul se poate 
vindeca şi poate transforma timpul în curcubeu peste 
apele tulburi ale uitării. 
 Intenţia construieşte hiperspaţiul tăcerilor şi 
al silabelor întretăiate, în freamăt de vânt solar ce ne 
poartă spre noi orizonturi conceptuale. Iar conceptele 
sunt puncte arhimedice de atracţie a sentimentelor, 
conştiinţa multiplicată la puterea infinit de infinit. 
Nu căutaţi perfecţiunea acolo unde ea nu poate şi 
nu trebuie să existe. Cu perfecţiunea ne naştem, dar 
pierdem această armonie originară, acest echilibru 
extrem de puternic cu natura odată cu înaintarea în 
vârstă. Bebeluşii deţin perfecţiunea. 
 Noi, cei maturi, o căutăm în peregrinările 
existentului, spre a o regăsi doar în moarte. Smulge-
ţi-vă acel văl al aparenţelor de pe chip, faceţi saltul în 
cuprinderile gândurilor spre mai bine. Parafrazându-l 
pe Fericitul Augustin, există o călăuză interioară în

Continuare în pag. 7
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fiecare dintre noi, care face ca lumina să fie revelată. 
Din tărâmul uitării, încercăm zi de zi să păşim în 
lumină. Ardeţi a speranţă, licurici bucuroşi de înnoire; 
luminaţi spaţiile dintre om şi om, tindeţi spre absolut 

arătând că absolutul e în voi! Şi nu furaţi inocenţa, 
pentru că nu veţi mai reuşi să vă spălaţi păcatele. Vă 
veţi îneca în ele definitiv.           

Cristian Paşcalău

 Învierea Domnului. Învierea omului 

 De când e lumea lume și omul om, cea mai 
tulburătoare dintre temeri este întâlnirea cu moar-
tea, cu moartea altora și cu moartea noastră. Întrebarea 
de ce murim, de ce trebuie să murim, ne-o punem 
de cum începem a gândi. Și ar fi rămas în vecii 
vecilor cea mai neînvinsă dintre întrebări, dacă n-ar 
fi venit Hristos să răspundă  la ea prin învierea Sa .
 De la El știm că moartea e doar trecerea din
această viață la o altă viață. De la El știm că mor 
doar trupurile, dar sufletele rămân vii pentru 
totdeauna, în lumea de dincolo. De la El știm că 
ne  vom întâlni acolo unii cu alții și că  vom avea 
parte  acolo de viața ce ne-am pregătit-o aici .
 Sf. Ap. Pavel scrie Corintenilor (Ep.I. , cap. 
15 ver. 12) : Dacă Hristos a înviat, există înviere 
și atunci și noi  vom învia. Altfel spus, cu moartea 
începe  o viață fără de sfârșit.
 Nu vi se pare extraordinar că, în momentul în 
care conducem pe cineva pe  cel din urmă  drum , din 
care nu se va  mai întoarce niciodată, noi cântăm că 
pleacă ,,spre o viață fără de sfârșit”? Așa ar  fi dacă n-ar 
fi înviat Hristos. Așa  ar fi dacă n-am avea în  învierea 
Sa, dovada că moartea nu înseamnă decât trecerea peste 
un prag de la viața pământească la viața de dincolo.
 Omul nu moare niciodată cu  sufletul,  ci 
numai  cu trupul. Sufletul este creat de Dumnezeu 
nemuritor și are viață în sine. Sufletul nemuritor 
locuiește în templul  pieritor al trupului. 
După moartea trupului, sufletul se desparte de 
trup și rămane în așteptarea învierii trupului.
 Credința în nemurirea sufletului se afla în 
tradiția tuturor popoarelor. O întâlnim la triburile  
sălbatice, la popoarele civilizate, la oamenii 
simpli și la cei cu un înalt grad  de  cultură.  
 Printr-un  anumit  fel de  a viețui ,  prin  tratamente  

medicale, oamenii reușesc să-și prelungească  viața  
cu câțiva ani. Dar numai atât! Niciun om, oricât de 
înțelept, de bogat și puternic ar fi, nu izbutește să  
adauge viață lutului. Omul nu poate ocoli clipa în 
care  sufletul se  desparte de trup. În durere, cum  zice  
slujba înmormântării, trupul se întoarce în pământul 
din care a fost luat, iar sufletul se  duce la Dumnezeu, 
care l-a dat. La obșteasca înviere se reface  însă  
unitatea dintre trup și  suflet. În Mântuitorul  avem  
nu numai făgăduința, ci și siguranța vieții veșnice: 
,,Cel ce ascultă  cuvântul Meu și crede în Cel ce 
M-a trimis pe Mine are viață veșnică...” (Ioan 5.24 ).
 Prin înviere, omul devine o făptură 
nouă (II Cor 5.17) . ,,Așa este și învierea 
morților; se seamănă  trupul întru stricăciune, 
înviază întru nestricăciune” (I. Cor. 15.42) .
 Exemplul plantelor întrebuințat de Sf. Ap. 
Pavel pentru întărirea credinței în posibilitatea învierii 
ne  arată  că  niciuna din părticelele trupului nostru 
nu se pierde, oricat de  risipit  ar  fi: ars, înghițit de  
apele mării, în orice fel  va  fi fost sfârșitul vieții, nu 
se  pierde  pentru  Dumnezeu. Și dacă nu ne îndoim 
de  minunea  bobului de grâu putrezit în pământ , din 
care răsare totuși spicul bogat, de ce să ne îndoim 
de  marea  minune a învierii pe care Dumnezeu o 
va face  cu trupurile noastre la  sfârșitul veacurilor.
 Împărtășindu-vă aceste gânduri, în această 
luminată ,,Sărbătoare a sărbătorilor”, și ,,Praznic 
al praznicelor”, închei împreună cu Sf. Ap. Pavel: 
,,Să urmăm toate câte sunt  adevărate, câte sunt 
cinstite, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt 
de iubit, câte sunt  cu nume  bun, orice virtute  și 
orice laudă, la aceasta  să  vă  fie gândul” (Filip 4.8) .
 Cu  aceste  simțăminte  creștinești, vă 
binecuvântez și vă adresez salutarea pascală:
                              HRISTOS A ÎNVIAT !

Pr. Mircea Dejeu - Bucea 
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 După  o  iarnă  destul de grea, semne 
de primăvară bucură iarăşi inimile noastre, 
încredinţându-ne că tot aşa, şi după nevoinţele 
din vremea Postului Mare, care culminează cu 
rememorarea tristă a Săptămânii Patimilor Domnului 
nostru Iisus Hristos, sufletele se vor bucura, iar 
trupurile noastre se vor binecuvânta după toată 
abstinenţa şi răbdarea petrecută în perioada Postului.
 Acum ne pregătim iarăşi pentru cel mai 
important eveniment din Istoria Mântuirii şi, de 
ce nu, din viaţa noastră şi din tot destinul nostru – 
Învierea Domnului – eveniment în care stă „cheia” 
înţelesului vieţii noastre veşnice.
 Fiind atât de important evenimentul, Sfânta 
Biserică ne ajută să ne pregătim cum se poate mai 
bine spre a-l întâmpina şi a beneficia din plin de darul 
său. Căci acesta a avut loc “pentru noi oamenii şi 
pentru a noastră mântuire”, cum rostim în Simbolul 
Credinţei.
 În timpul Postului Patimilor – la Liturghia 
Darurilor – şi din uşile împărăteşti preotul slujitor 
având cădelniţa şi lumânarea în mână, făcând cu 
ele semnul Sfintei Cruci asupra credincioşilor, 
spune: “LUMINA LUI HRISTOS LUMINEAZĂ 
TUTUROR”. În clipa aceea, fiecare din cei prezenţi 
îşi pleacă fruntea smerit, deoarece deschiderea uşilor 
împărăteşti închipuie deschiderea cerurilor, iar 
lumânarea şi tămâia (fumul) închipuie deplinătatea 
darurilor Duhului Sfânt. Mai mult, privind această 
lumină, suntem chemaţi să ne deschidem înaintea ei 
întreaga noastră fiinţă, luminându-ne din cap până 
în picioare cu lumina dumnezeiască, făcându-ne, 
apoi, şi noi, purtători de lumină asemenea primilor 
creştini despre care Sfântul Apostol Pavel scrie că 
erau ca “nişte luminători în lume” (Filip 2.15).
 Încă de la Nașterea Domnului, Biserica 
vestește venirea Celui ce a „răsărit lumii LUMINA 
CUNOȘTINȚEI”, prin aceasta arătând aspirația 
și noblețea ființei omenești spre cunoaștere si 
desăvârșire. În timpul Sfintelor Liturghii chiar 

mărturisim cu bucurie: „Am văzut lumina cea 
adevărată”, iar cu ocazia Învierii primim îndemnul: 
“Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime”. 
Lumina este simbolul Învierii, la fel cum întunericul 
este simbolul răutății si al păcatului. Când pictorii au 
încercat să reprezinte în icoană Învierea Domnului, 
ce a avut loc în zorii zilei, pe când răsărea soarele, 
arătau cum lumina vine de data aceasta, de la 
mormântul lui Hristos mai puternic decât de la soare.
”Lumina lui Hristos luminează tuturor “ , mărturisește 
adevărul că lumina lui Hristos e necesară pentru toți, 
nu e de prisos pentru nimeni. Luminează și pe cei 
bogați și-i sfătuiește să nu se mândrească în cele 
stricăcioase, ci să caute comoara pe care rugina nu o 
strică și furii nu o pot fura; luminează și pe cei săraci 
arătându-le că au daruri mai scumpe decât toată 
lumea și sufletul lor nu poate fi echivalat cu nimic din 
lumea aceasta; luminează și pe tineri, îndemnându-i 
să lupte împotriva patimilor; luminează şi pe bătrâni, 
deschizându-le înainte uşile vieții neîmbătrânitoare. 
 Refuzul LUMINII înseamnă o tragică 
sinucidere spirituală cum spune Scriptura: „au iubit 
întunericul mai mult decât lumina”. 
 Lumina Învierii - lumina lui Hristos - umple 
Biserica, dar și inimile credincioșilor, potrivit 
receptivității fiecăruia. Luminile și umbrele de pe 
fața semenilor noștri sunt un rezultat sau o expresie 
a celor din interiorul nostru . Să nu uităm că peste 
lumea copleșită de greutățile vieții și a morții a venit 
şi vine Lumina lui Hristos. 
 Lumina aceasta are o sursă ce o generează, 
de aceea Domnul a spus: „Eu sunt lumina lumii”, 
arătându-ne că numai în lumina lui Hristos poți 
vedea pe Dumnezeu, pe tine însuți și lumea în 
înfățișarea cea adevărată. 
 LUMINA LUI HRISTOS LUMINEAZĂ 
TUTUROR e pentru noi și învățătură, dar și o 
prevenire. „Voi sunteți lumina lumii” a spus Domnul, 

Continuare în pag. 9

„Cuvântul era Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul, 
care vine în lume” (Ioan 1.9)
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iar noi spunem „ar trebui sa fim”, dar de multe ori în viață ne lăsăm călăuziți nu de lumina lui Hristos, ci
de altă lumină, care poate fi asemeni întunericului, ba poate mai rea. Căci omul cuprins de întuneric merge 
încetișor, chiar pipăind, silindu-se să iasă la lumină, pe când cel ce urmează luminii false face tot felul de 
mișcări, schimbând fără grijă calea și direcția, înaintând în stricăciune fără întoarcere.
 Țineți minte că numai Hristos este adevărata noastra lumină, care luminează pe tot omul care vine în 
lume și care iese din lume. După cum în lumea simțită soarele e numai unul, și nu există lumină decât numai 
a lui, așa și în lumea duhovnicească este numai un singur luminător adevărat și dătător de viață, Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos.                                                                                  Părintele Ioan Morcan - Huedin

Un erou aproape necunoscut, pe 
monumentul eroilor din Bucea

 Pentru mine este o mare bucurie de fiecare 
dată când îmi revăd satul natal, unde mi-am petrecut 
anii adolescenţei, pe care îi consider cei mai frumoşi, 
şi de care îmi amintesc cu mult drag. La sfârşitul 
lunii august a anului trecut, mă aflam în satul Bucea, 
pentru a mă întâlni cu rudeniile şi prietenii mei. 
Ca şi de alte dăţi, m-am dus mai întâi la prietenul 
meu, Ioan Albiter şi împreună cu domnul profesor 
Cristian Filip din Huedin, venit la Bucea pentru o 
documentare în vederea scrierii, în viitor, a unei 
monografii a satului Bucea, am avut mai multe 
discuţii referitoare la acest proiect.    
 A urmat o plimbare prin central satului, şi ca 
de fiecare dată, m-am oprit la frumosul şi impunătorul 
monument al eroilor satului, realizat prin efortul 
deosebit al neobositului preot al parohiei satului, 
Mircea Dejeu. Cu această ocazie, prietenul nostru, 
Ioan Albiter, ne-a atras atenţia asupra unei situaţii 
deosebite, pe care noi nu am remarcat-o până atunci, 
şi anume că pe placa unde sunt înscrişi eroii celui 
de-Al Doilea Război Mondial, este trecut numele 
Teleucă Constantin din Roznov, jud. Romanaţi 
(din greşeală este trecut judeţul Romanaţi, în loc de 
Roman). Ne-am dat seama cu toţii că situaţia este 
neobişnuită, prin faptul că pe monumentul eroilor 
satului Bucea este trecut numele unei persoane 
necunoscute, dintr-o localitate îndepărtată a ţării, 
apropiată de Piatra Neamţ (cca. 15 km). 

Am dorit cu toţii să aflăm amănunte despre 
acea persoană, şi mai ales ce acte de eroism a făcut. 
Pentru aceasta, am făcut primele investigaţii în satul 

Bucea, iar cele mai preţioase informaţii le-am aflat 
de la doi locuitori mai în vârstă, Ilea Vasile şi Stoica 
Mircea, care ne-au relatat următoarele: 

„În vara anului 1945, un tren al armatei 
române, cu militari şi tehnică militară, se retrăgea 
de pe frontul de Vest şi a oprit în gara Piatra Craiului 
(gara localităţii Bucea). În acelaşi timp, pe şoseaua 
naţională venea dinspre Oradea o formaţie militară 
sovietică. Ruşii văzând trenul militar românesc, s-au 
gândit că ar fi bine să-l captureze şi să-l folosească 
pentru transportul militarilor sovietici. Fără să stea 
prea mult pe gânduri, câţiva militari ruşi au mers la 
şeful trenului, care era sergentul Teleucă Constantin 
şi i-au cerut să le predea trenul. Acesta a spus că 
nu poate să predea trenul, decât cu ordin de la un 
ofiţer superior român. Auzind cele spuse, unul dintre 
militarii ruşi, care totuşi erau aliaţii noştri, fără nicio 
somaţie, a scos Kalaşnicov-ul şi l-a împuşcat pe 
loc”. 

Nu se ştie ce s-a întâmplat cu trenul armatei 
române (probabil că a fost capturat şi a plecat mai 
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departe, cu militarii sovieticii, ca şi când nu s-ar fi 
întâmplat nimic). Imediat, câţiva locuitori din sat, 
buni creştini şi dând dovadă de multă omenie - aşa 
cum sunt toţi bucenii, au luat trupul neînsufleţit al 
militarului român dintre şinele de cale ferată şi l-au 
dus într-o încăpere a magaziei gării. După obţinerea 
aprobărilor legale, a fost depus într-un sicriu 
confecţionat din scânduri de către un tâmplar din 
sat, apoi a fost înmormântat creştineşte, în cimitirul 
satului, prin grija preotului (de atunci) Ilie Ilea şi cu 
participarea unor oameni din sat, care au dat dovadă 
de multă milă şi compasiune faţă de militarul român 
pe care nu-l cunoşteau, dar care a avut parte de o 
astfel de moarte în satul lor. 

Mi-am continuat apoi cercetările, iar 
pentru a afla ce s-a consemnat în acte referitor la 
acest eveniment, m-am adresat primăriei comunei 
Negreni, de unde am aflat următoarele:

-în registrul decedaţilor 
din anii 1940-1945, la poziţia 33, 
figurează Teleucă Constantin, soldat 
din Buşteni(?), ortodox, născut în anul 
1916, care a fost împuşcat de armata 
rusă în ziua de 24.06.1945, în gara 
Piatra Craiului;

-înmormântarea s-a făcut în 
baza telegramei nr. 750.981/2487 din 
27.06.1945, dată de Parchetul Curţii 
Marţiale din Oradea. 

Această consemnare din 
registrul primăriei, confirmă cele 
relatate de locuitorii din sat, arătate mai 
înainte.

Întrucât eu locuiesc în Piatra 
Neamţ, iar oraşul Roznov este în 
apropiere, am stabilit ca, după ce voi 
ajunge acasă, să mă deplasez în acea 
localitate şi să fac verificările necesare 
pentru a afla alte informaţii despre 
Teleucă Constantin şi descendenţii 
acestuia. La primăria oraşului Roznov 
s-a constatat că în evidenţele de la 

starea civilă nu figurează nicio persoană cu numele 
menţionat, născută în anul 1916, dar am fost îndrumat 
să merg la primăria Piatra Şoimului şi să fac acolo 
verificările necesare, întrucât în acea localitate sunt 
foarte mulţi locuitori cu numele Teleucă. În urma 
verificărilor făcute în evidenţele stării civile de acolo, 
am constatat că în actul de naştere nr. 34/1916, este 
consemnat că Teleucă Constantin, având părinţi pe 
Vasile şi Nastasia, s-a născut la data de 16.03.1916, 
în acelaşi act menţionându-se că a decedat în Bucea, 
jud. Cluj, la data de 25.06.1945. 

Prin urmare, aceasta este persoana care 
apare pe monumentul eroilor din Bucea şi care a 
decedat în condiţiile descrise mai sus şi sincer m-am 
bucurat că după demersurile făcute timp de câteva 
zile, am reuşit să aflu identitatea acestei persoane, 
erou al armatei române, în cel de-Al Doilea Război 
Mondial. M-am interesat atunci dacă în comună 
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există un monument al eroilor pe care ar trebui să 
fie trecut şi Teleucă Constantin, şi mi s-a spus că 
acesta este amplasat în curtea şcolii, din vecinătatea 
bisericii. M-am deplasat la locul indicat şi am 
fotografiat acest monument, care are pe o latură, 
trecuţi militarii “DISPĂRUŢI DIN REG. 55”, iar 
ultimul menţionat este Teleucă Constantin, cel care a 
fost împuşcat în localitatea Bucea, deoarece s-a opus 
militarilor sovietici ce doreau să captureze trenul 
armatei române, de care răspundea el.

Am sperat să aflu de acolo şi alte informaţii, 
iar în zilele următoare, în urma demersurilor făcute la 
mai mulţi locuitori din comună, am aflat următoarele: 

- Teleucă Constantin s-a căsătorit la data de 
23.02.1935 cu Lupu Anița, care în anul 1945, când a 
aflat de decesul acestuia, a divorţat; după un timp s-a 
recăsătorit;

- Constantin şi Anița au avut un singur copil, 
Maria, care avea 6 ani când tatăl ei a plecat pe front; 
aceasta a fost afectată emoţional toată viaţa, şi nu 
şi-a găsit niciodată liniştea sufletească în absenţa 
tatălui natural; ajunsă la maturitate, s-a căsătorit cu 
Socea Ioan, cu care a avut 8 copii, din care unul a 

decedat, iar ceilalţi sunt stabiliţi în prezent unii în 
comuna Piatra Şoimului, la Roznov, la Piatra Neamţ, 
iar alţii în alte localităţi.

Am reuşit să vorbesc cu cinci dintre ei, şi am 
constatat că nu ştiau detalii referitoare la moartea 
bunicului lor, în afara faptului că a fost împuşcat în 
localitatea Bucea, jud. Cluj. Aş fi dorit să fac rost de 
o fotografie a lui Teleucă Constantin, dar răspunsul 
lor a fost că nu deţin aşa ceva. Mai deprimant pentru 
mine a fost faptul că niciunul dintre cei cu care am 
vorbit nu şi-a manifestat interesul pentru a afla mai 
multe despre decesul bunicului lor, a înmormântării 
în cimitirul satului şi a înscrierii acestuia pe 
monumentul eroilor din Bucea, ca erou din cel de-Al 
Doilea Război Mondial.

Prin aceste demersuri, consider că mi-am 
făcut datoria morală de a aduce la lumină câteva 
informaţii despre un erou al armatei române, care 
a luptat pe front, dar care a căzut victimă barbariei 
de care au dat dovadă soldaţii sovietici pe teritoriul 
României, o ţară căzută sub „cizma roşie” în anul 
1945.

Ioan-Liviu Codoban

  Poezii -  Elena Cernău

                Sania uitării
           Hai, cântă la vioară
            până se rupe arcușul
            în seara asta albă dintre ani
            când valsul nemuririi
            ne-ademenește încă
            pe aleea amintirii
            între castani 

Va ninge absolut
           în noaptea asta
            cu fulgii nemuririi
            ne-om îmbrăca în zori
            crini de argint

   ne-or înflori fereastra
   cu sania uitării
   noi ne-om muta în nori.

Cenușa iubirilor
              Singurătate
                cocon de mătase
                mi-e cald și mi-e bine
                mă leagănă streașina cerului 
                departe de lume
                mă leagănă vântul albastru 
                la  marginea visului
                cu amintirea-ți de fum
                pe la porțile paradisului    
                și în toamna această brumată
                de cenușa iubirilor
                demențial
                îmbăta-ne-vom iarăși       
                cu vinul amintirilor.
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„Fericiți cei prigoniți pentru 
dreptate, că a lor este Împărăția 

Cerurilor”  Matei 5, 10

Părintele Adrian Cărăușu
(1923-1985)

-deținut politic și mărturisitor al dreptei credințe în 
închisorile comuniste-

Articol realizat și tipărit cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și 

Mitropolit †ANDREI, 
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și 

Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului
„… despre cel ce nu și-a trădat 

conștiința …”
 Anul 2017 a fost dedicat de către Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române unei acțiuni 
colective de rememorare a semenilor noștri care 
au pătimit cumplit în închisorile întunecate ale 
regimului comunist de tristă amintire pe care l-a 
încercat din plin poporul român. În acest context, 
se cuvine să conturăm câteva aspecte ale vieții unui 
om cu totul deosebit prin destinul abrupt, de multe 
ori, dar niciodată lipsit de credința nemărginită în 
Dumnezeu, Părintele Adrian Cărăușu. 
 Cel care avea să devină un neobosit slujitor 
al Domnului și mărturisitor al Cuvântului, Părintele 
Adrian Cărăușu,  a văzut lumina zile în data de 25 
Iulie 1923, în satul Scorțeni din raionul Moinești, 
actualmente județul Bacău, fiind fiul lui Gheorghe și 
al Mariei Cărăușu. A primit Sfânta Taină a Botezului 

în data de 2 August 1923 fiind unul din cei cinci 
copii ai familiei. Gheorghe și Maria Cărăușu au 
mai fost binecuvântați de Dumnezeu cu încă patru 
băieți: Dumitru, care avea să devină învățător, 
Costică (Constantin), constructor, Ion, șofer, și Gică 
(Gheorghe), ofițer, trecut la Domnul la vârsta de 24 
de ani în urma unei boli de plămâni. Urmează școala 
primară și pe cea gimnazială în satul natal, după 
care îl regăsim la Suceava ca absolvent de liceu 
și cu examenul de bacalaureat trecut. Urmându-și 
dorința lăuntrică de a deveni slujitor al Domnului, 
este admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cernăuți. Urmează cu conștiinciozitate cursurile de 
teologie până în data de 11 februarie 1942 când este 
arestat de autoritățile vremii pentru suspiciunea de 

activitate în organizaţie politică interzisă. Din acest 
motiv este condamnat prin Sentinţa nr. 1493 din 28 
martie 1943 a Curţii Marţiale a Diviziei 21 Infanterie 
la 10 ani de muncă silnică. Execută o parte a pedepsei 
la Aiud şi Vaslui, deoarece la 21 iunie 1944 este 
trimis pe frontul din est. Bunul Dumnezeu îl păzește 
nevătămat în perioada petrecută pe front, iar după 
lăsarea la vatră îşi continuă studiile de teologie tot la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți, care, 
între anii 1945-1948 avea să funcționeze la Suceava 
datorită vitregiilor vremii, ajungând în anul III.

În perioada studenției la Suceava o cunoaște 
pe Elvira Vasileanu, studentă la aceeași facultate 
de teologie, cu care se logodește. Tânăra studentă 
de la acea vreme, Elvira Vasileanu Vasilescu, avea 
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o educație aleasă, fiind crescută de un unchi, preot 
și consilier al Mitropoliei Ortodoxe din Cernăuți, 
Părintele Emilian Vasilescu.
 Destinul închinat slujirii lui Dumnezeu pe 
care începuseră să și-l clădească cei doi studenți 
teologi, Adrian și Elvira, avea să capete o turnură 
dureroasă în noaptea de 8 spre 9 mai 1947 când 
Adrian Cărăușu era arestat din nou pentru presupusă 
activitate legionară și avea să fie anchetat într-un 

grup de 30 de tineri, la Suceava. Din data de  5 iunie 
ancheta celor arestați este mutată de la Suceava la 
Bucureşti, cercetările fiind sub directa supraveghere 
a lui Alexandru Nicolschi, unul dintre cei mai de 
temut generali din cadrul Securității comuniste de la 
acea vreme. 
 Este condamnat de Tribunalul Militar al 
Regiunii a II-a Militară Bucureşti, prin Sentinţa nr. 
1546 din 1 august 1947, primind 12 ani şi 6 luni 
temniţă grea, pentru infracţiunea de „complot pentru 
distrugerea statului“. În luna februarie a anului 1948 
Adrian Cărăușu este trimis la penitenciarul din Aiud, 
pentru ca mai apoi, la data de 10 ianuarie 1950, să 
fie mutat în Penitenciarul Piteşti, un loc al infernului 
prin care au trecut mulți deținuți politici și din care 
mulți nu au mai aflat scăpare. Este trecut prin acel 
sinistru program de „reeducare”, rezistând torturilor. 
Din cauza condițiilor mizere din penitenciar și a 
tratamentelor inumane se îmbolnăvește de TBC. În 
luna martie a anului 1951, dată fiind starea precară 
de sănătate, este mutat la Spitalul-penitenciar Târgu 
Ocna.

Traian Popescu, fost deținut politic alături 
de Părintele Adrian Cărăușu, rememorează perioada 
sumbră petrecută în Penitenciarul Pitești spunând: 

„La închisoarea Piteşti, în  perioada iunie – 
septembrie 1949, un număr de circa 20 de deţinuţi au 
fost izolaţi la etajul II, la aşa–zisa secţie S.S.I. păzită 
de un comisar civil, Ţapu, unde erau încarceraţi 
foştii socialişti ai lui Titel Petrescu şi alţii acuzaţi de 
spionaj. Printre cei izolaţi au fost: Valeriu Gafencu, 
Ion Ianolide, Pandurescu, Adrian Cărăuşu, Romică 
Eutuşanu (toţi închişi din 1941), Comşa Ieronim, 
Nuţi Pătrăşcanu, Florian Dumitrescu, Voinea 
Octavian, Costache Oprişan, subsemnatul şi alţii de 
care nu–mi mai amintesc. Se pare că aceştia erau 
socotiţi mai reprezentativi, urmând a fi anihilaţi prin 
tortură printre primii. De altfel, aşa s–a întâmplat cu 
Comşa şi Pătrăşcanu”.

Un alt mărturisitor dârz și deținut politic 
al regimului comunist alături de Părintele Adrian 
Cărăușu este Părintele Gheorghe Calciu, care își 
amintește cu multă admirație de Părintele Cărăușu 
spunând: „Adrian Cărăușu era student teolog, dar 
era așa de credincios şi aşa de dedicat, încât toată 
lumea nu-i spunea decât „părintele Cărăuşu”. A 
făcut închisoare din ’41, cu Gafencu şi cu ceilalţi. El 
ne-a vorbit prima dată despre viața celor arestaţi din 
perioada lui Antonescu, despre cum trăiau ei acolo, 
despre rugăciuni, despre tot ce făceau şi despre 
trăirea duhovnicească la care ajunseseră. Era foarte 
interesant, pentru noi părea ceva din altă lume. Şi 

13



toate aceste lucruri pe care ni le-a povestit el, şi 
rugăciunile - că ne-a învăţat o serie de rugăciuni - 
şi cântările bisericeşti, ne-au ajutat foarte mult. A 
fost prima dată când am avut o legătură cu teologi 
în închisoare şi pentru mine întâlnirea asta cu 
părintele Cărăuşu a fost o mare rezervă de putere 
duhovnicească pentru cele ce au urmat”. (Viața 
părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale și 
ale altora, Editura Christiana, Bucureşti, 2007, p.42) 

În volumul intitulat „Sfinți martiri și 
mărturisitori români din secolul XX” autoarea Anca 
Bujoreanu consemnează o altă mărturie a Părintelui 
Gheorghe Calciu: „Calciu a adăugat că în mai 1950 
a fost bătut împreună  cu Adrian Cărăușu de către 
doi agresori chiar în prezența unui gardian, care îi 
păzea cu un ciomag ca nu cumva să riposteze”.  În 
același volum este consemnată bucuria sărbătorii 
Nașterii Domnului trăită în celulele penitenciarului: 
„În timp ce în celula părintelui Iustin (Pârvu) se 
făceau acatiste, în celula de alături, părintele Adrian 
Cărăușu și un student din anul IV la Teologie la Iași 
cântau Colinde de Crăciun  de Radu Gyr. Pentru 
acest motiv, cei care se rugau au fost izolați în patru 
celule separate două zile și supuși la un regim sever”.
 De asemenea, în volumul intitulat „ Pitesti. 
Cronica unei sinucideri asistate”, Ediția a II-a, 
autorul Alin Mureșan consemnează faptul că atât 
Părintele Adrian Cărăușu, cât și ceilalți deținuți care 
erau în grupul său, au refuzat categoric programul 
de   așa-zisă „reeducare”: Parte din acțiunile lui 
Țurcanu au fost sesizate de grupul deținuților care 
se opuneau unei eventuale acțiuni de „reeducare”, 
iar cei care au fost izolați la „neagra” au reușit 
să-i prevină pe foștii colegi de celulă să fie foarte 
prudenți, întrucât ei au fost anchetați din cauza 
unei note informative dată de Țurcanu (Eugen). Pe 
6 August 1949 ei au fost mutați într-o altă secție a 
penitenciarului, cunoscută ca „depozitul SSI”. În 
zilele următoare, au fost aduși pe secție și lideri ai altor 
loturi din închisoare: Chirică Balanișcu, Octavian 
Voinea, Traian Popescu, Adrian Cărăușu, Florian 
Dumitrescu, Vasile Pătrașcu, Gheorghe Ambrozie, 

Cezar Stănescu, Constantin Oprișan, Eugen 
Măgirescu, Paul Limberea. Pătrășcanu și celelalte 
vârfuri au refuzat „reeducarea”. O altă mențiune a 
aceluiași autor confirmă faptul că Părintele Adrian 
Cărăușu a fost transferat la Târgu-Ocna: „Pe 30 mai 
1950 a plecat un alt lot substanțial spre Târgu Ocna: 
Constantin Buțan, Adrian Cărăușu, Eugen Dimitrov, 
Constantin Aurel Dragodan, Romulus Eutușanu, 
Dumitru Formagiu, Virgil Ionescu etc…”
 Istoricul și cercetătorul Adrian Nicolae 
Petcu (cercetător C.N.S.A.S.), într-un articol 
dedicat Părintelui Adrian Cărăușu, publicat în ziarul 
Lumina în data de 27 iunie 2013, nu face altceva 
decât să confirme, pe baza documentelor regăsite în 
arhiva fostei Securități, hotărârea fermă a deținutului 
Adrian Cărăușu de a nu-și trăda conștiința și sufletul: 
„Aceste aspecte sunt confirmate de documentele 
Securităţii. Datorită „educaţiei religioase“ pe care 
o făcea deţinuţilor şi pentru veşmintele bisericeşti 
confecţionate din cearşafuri şi haine găsite asupra sa 
în celulă, Cărăuşu a suportat sute de zile de izolare”.
 Perioada dureroasă a detenției nu avea să 
se termine curând pentru Părintele Cărăușu. După 
o scurtă detenţie la Jilava, în luna aprilie a anului 
1952 este mutat în Penitenciarul Aiud. În primele 6 
luni este ţinut la izolator. Această perioadă lungă și 
foarte grea de detenție în regim de izolare se pare că 
era obligatorie ca pedeapsă pentru refuzul cooperării 
în programul de „reeducare” de la Penitenciarul 
Pitești. Doi ani mai târziu, datorită izolării și a 
condițiilor inumane de detenție, se îmbolnăvește 
din nou de TBC. La data de 4 ianuarie a anului 
1955 este „reprimit în cercetări“, la Penitenciarul 
Suceava. Apoi, pe data de 26 ianuarie a aceluiași 
an, Părintele Adrian Cărăușu este transferat la 
Penitenciarul Văcăreşti, probabil pentru spitalizare 
în urma anchetelor și a metodelor de tortură la care 
fusese supus. În luna martie a anului 1955 Părintele 
Cărăușu este mutat din nou la Penitenciarul Aiud. 
Se îmbolnăveşte din nou, de unde, în luna mai a 
aceluiași an, este mutat la Penitenciarul Văcăreşti. 
În aceeași lună, anul 1955, printr-o hotărâre a 
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Tribunalului Militar Bucureşti, i se comută detenţia 
de la data de 9 mai 1947, cu executare până la data 
de 1 noiembrie 1959. 

 La încheierea pedepsei, printr-un ordin al 
MAI din 13 septembrie 1959, lui Adrian Cărăuşu i 
se fixează loc de muncă pentru 60 de luni. Primea 
această decizie, pentru neacceptarea „reeducării”. 
După o scurtă detenţie la Penitenciarul Gherla 
(noiembrie 1959), avea să fie mutat în lagărul de 
la Culmea, pentru ca din aprilie 1960 să figureze la 
Periprava. A fost eliberat la data de 6 mai 1964.
 Odată ajuns în libertate, Adrian Cărăușu 
o reîntâlnește pe logodnica sa din anii studenției 
de la Suceava, Elvira Vasileanu, cea care, în ciuda 
sfaturilor apropiaților de a-și reface viața alături 
de altcineva, l-a așteptat pe logodnicul ei în toți 
acești ani de grele încercări. Un nepot de-al Elvirei 
Vasileanu, istoricul Marius Vasileanu, nota într-
un articol intitulat „O familie creștină” publicat în 
data de 29 ianuarie 2010, următoarele: „ … și el, 
Părintele Adrian Cărăușu, și preoteasa sa, Elvira, 
avuseseră o viață zbuciumată de care am aflat pe 
măsură ce creșteam. Ea era sora tatălui meu. Făcuse 
cu greu Teologia Ortodoxă întâi la Suceava, apoi la 
Cluj si Sibiu. În studenție l-a cunoscut pe el, dar n-au 
apucat să se căsătorească. Tinerețea le-a fost frântă 
brutal de venirea comuniștilor. Pe el l-au arestat și 
l-au eliberat abia în 1964. Ea l-a așteptat timp de 
18 ani! Rudele o sfătuiau „de bine”, îi spuneau să 
se mărite, dar ea a trăit precum o călugăriță până la 

eliberarea lui”.
 Adrian Cărăușu și Elvira Vasileanu s-au 
căsătorit în anul 1964 unindu-și viețile în Sfânta 
Taină a Cununiei în data de 31 mai în biserica

Parohiei Ortodoxe Solca, Gura Humorului. Au fost 
primiți cu multă bunăvoință și dragoste părintească 
la Cluj-Napoca de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Teofil Herineanu. Părintele Arhiepiscop 
Teofil l-a hirotonit pe teologul Adrian Cărăușu întru 
diacon în Catedrala Arhiepiscopală în data de 5 iulie 
1964, iar o zi mai târziu, 6 iulie 1964, este hirotonit 
întru preot pentru Parohia Ortodoxă Hodișu din 
Protopopiatul Huedin, jud. Cluj. 

Părintele Adrian Cărăușu a păstorit 
credincioșii din Parohia Ortodoxă Hodișu până 
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în anul 1971. În această perioadă își definitivează 
studiile teologice la Institutul Teologic de grad 
universitar din Sibiu și își susține teza de licență 
cu titlul „Calea Mântuirii” în cadrul catedrei de 
Teologie Morală în anul 1968.

Credincioșii din Hodișu care l-au cunoscut 
pe Părintele Adrian Cărăușu își aduc aminte cu 
nostalgie și cu mult drag de anii păstoririi sale. 
Cu multe sacrificii a reușit să schimbe acoperișul 
bisericii și să picteze interiorul bisericii, stratul 
pictural fiind păstrat până astăzi. Însă, marea lucrare 
a Părintelui Adrian Cărăușu s-a conturat în ogorul 
sufletesc al credincioșilor prin nenumăratele cuvinte 
de învățătură, grija deosebită față de tineri și copii, 
și numeroasele acte caritabile față de nevoiașii din 
parohie. Cu toate acestea, datorită presiunilor și a 
hărțuirilor constante venite din partea regimului 
comunist-ateu, Părintele Cărăușu a fost nevoit să se 
mute de mai multe ori, în diferite parohii. Astfel, în 
anul 1971 pleca din Hodișu pentru a deveni păstorul 
sufletesc al credincioșilor din Parohia Ortodoxă 
Nadișa, jud. Bacău. 

 Apoi, pentru o perioadă scurtă de timp va 
sluji în Parohia Ortodoxă Poieni-Solca, în apropiere 
de Gura Humorului, jud. Suceava. Pe urmă, revine 
pe plaiurile natale în Parohia Ortodoxă Oituz unde, 
în filia Ferăstrău, își aduce un important aport la 
zidirea noului locaș de cult. Ultima parohie în care a 
slujit a fost Parohia Ortodoxă Leorda de lângă orașul 
Comănești, jud. Bacău deoarece în anul 1985 este 
chemat de Împăratul Slavei să slujească Liturghia 
Cerească. Mormântul Părintelui Adrian Cărăușu 
se află în cimitirul din orașul Comănești. Despre 
sfârșitul pământesc al Părintelui Adrian Cărăușu, cât 
și al preotesei Elvira Cărăușu, amintește cu nostalgie 
nepotul Marius Vasileanu: „Părintele Adrian Cărăușu 
a plecat când aș fi avut mai multă nevoie de el, căci 
abia descoperisem credința. În vizitele pe care i 
le făceam în copilărie scotoceam prin bibliotecile 
parohiale. Dar singurele cărți pe care le am de la el 

sunt: o Biblie, un volum din Filocalie și două cursuri 
bătute la mașină, pe o hârtie neînchipuit de subțire, 
ale Părintelui Stăniloae - prelegerile de mistică și 
ascetică creștină care au fost ținute la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din București (1947). Mi-au fost 
de-ajuns atunci. După alți 25 de ani de nevoințe și 
trai aproape monahal, zilele trecute (Ianuarie 2010) 
a plecat la Domnul și preoteasa Elvira Cărăușu. Se 
va întâlni din nou, întru Hristos, cu Părintele Adrian. 
Cei care i-au cunoscut au vorbit despre o exemplară 
familie creștină, cu viață sfințită”.
 Moștenirea pe care au lăsat-o în urmă 
Părintele Adrian Cărăușu și preoteasa Elvira Cărăușu 
se regăsește în sufletele tuturor celor care i-au 
cunoscut, iar această moștenire trebuie percepută 
în termenii credinței nestrămutate în Dumnezeu, ai 
nădejdii continue în răsplata mântuitoare a Domnului 
Hristos și ai iubirii nemărginite față de Dumnezeu și 
față de semeni. Ei rămân exemple vii, grăitoare, de 
viețuire creștină autentică, exemple atât de necesare 
într-o societate tot mai confuză. 

Mulțumiri nenumărate: 

· ÎPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit †ANDREI, 
· Adrian Nicolae Petcu – istoric și cercetător CNSAS, 
· Marius Vasileanu – istoric, nepot al preotesei Elvira 
Cărăușu, 
· Pr. Alexandru Pânzaru (Onești, jud. Bacău) – nepot 
al Părintelui Adrian Cărăușu, 
·Pr. Gheorghe Pânzaru (Caraclău, jud. Bacău) – 
nepot al Părintelui Adrian Cărăușu, 
·Pr. Iulian Cărăușu (Onești, jud. Bacău) – nepot al 
Părintelui Adrian Cărăușu, 
·Pr. Constantin Cărăușu (Dumbrava, jud. Bacău) – 
nepot al Părintelui Adrian Cărăușu, 
·Pr. Cristian Baciu – consilier eparhial Cluj, 
credincioșilor din Parohia Ortodoxă Hodișu.

Hodișu, 26 Martie 2017
Pr. Vlad Cornel Bob
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Biserica de lemn din satul Agârbiciu, 
Protopopiatul Huedin, județul Cluj

 Descoperindu-ne trecutul, vom începe să 
prețuim moștenirea culturală lăsată de strămoșii 
noștri. Acesta este și motivul pentru care, în acest 
an al centenarului Marii Uniri, ne propunem să 
promovăm patrimoniul religios și cultural din 
Protopopiatului Ortodox Huedin.
 Am ales să începem cu frumoasa biserică 
de lemn din localitatea Agârbiciu, punându-vă la 
dispoziție un scurt istoric al acestui monument 
istoric precum și câteva imagini sugestive.

  Biserica de lemn, monument istoric, cu 
hramul „Sfânta Treime și Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil”, din satul Agârbiciu, comuna Căpușu 
Mare, județul Cluj, este unul dintre cele două lăcașe 
de cult ale Parohiei Ortodoxe Române Agârbiciu 
(Protopopiatul Huedin). Biserica este înscrisă în 
L.M.I. la poziția CJ-II-m-B-07508. Anul edificării 
bisericii de lemn este 1792, conform inventarului 
averii imobile a Parohiei Ortodoxe Agârbiciu din 
anul 1872, document aflat în arhiva parohiei.  
 Actuala biserica înlocuiește o alta mai 
veche, tot din lemn, ce avea hramul „Adormirea 

Maicii Domnului”. Amplasată în cimitirul vechi al 
satului, biserica se înfățișează ca un edificiu mare, 
având proporțiile bine conturate. Biserica este 
construită pe o fundație de piatră brută din cariera 
locală, din bârne trainice de stejar dispuse orizontal 
în sistem Blockbau, încheiate în chetori în „coadă de 
rândunică”. Planul bisericii orientat pe direcția vest-
est, este dreptunghiular, încheiat cu absida altarului 
decroșată, retrasă simetric față de deschiderea 
navei și executată poligonal în cinci laturi. Pe 
laturile de sud și vest este înconjurată de un pridvor 
deschis.  
 Acoperișul realizat din șindrilă este străjuit 
de un turn clopotniță ce se înalță zvelt deasupra 
pronaosului, coiful acestuia fiind flancat de patru 
turnulețe. Pictura bisericii de lemn din Agârbiciu 
a fost realizată de către zugravul Dimitrie Ispas 
din Gilău, în doua etape: altarul și naosul în 
1801, iar pronaosul și fațada exterioară sudică în 
1818.  
 Acest lucru reise din cele două pisanii de 
deasupra porticulului despărtițor dintre naos și 
pronaos: ”Troiții s-au numit hramul ca să pazească 
tot neamul și s-au zugrăvit acesta sfântă biserică 
la anul de la Hristos 1801, în zilele preluminatului 
împărat Francisc al II-lea și fiind arhiereu 

17



pravoslavnic (...) și fiind protopop Ioan Popovici 
și fiind preot al satului popa Teodor Stanovici și 
s-au zugrăvit prin cheltuiala a tot satul prin mâna 
mea smeritul zugrav Dimitrie Ispas și eu nimănui 
pentru nimica (...) orice mi-au greșit eu pre toți îi 
iert. De la cela mare (...) și la toți le poftesc sănătate 
și viață îndelungată, iar în cealaltă lume le poftesc 

viața de veci. Amin”. „Slavă, cinste și închinăciune 
Unuia Dumnezeu slăvit în Sfânta Troiță Carele 
ne-a ajutat după începută de-am ajuns și sfârșitul 
și s-au zugrăvit aceasta sfântă tindă în anul de la 
Hristos 1818, în zilele Prealuminatului și pururea 
pomenitului împărat Franciscus al doilea și fiind 
arhiepiscop pravoslavnic (neunit s.n.) Vasile 
Moga și fiind protopop Ilie Fulea și fiind diac Ioan 
Stanovici și s-au zugrăvit prin cheltuiala a tot satul 
prin mâna mea a smeritului zugrav Dimitrie Ispas și 
fiind coratori: primcorator Sopon Ioan, Popa Gligor, 
Iancu Teodor, Iancu Ioan, 
Truta Gligoras, Truta 
Gligor, sfătul Iancu Ioan”. 
 P a t r i m o n i u l 
bisericii cuprinde o lucrare 
de o mare importanță 
pentru istoria picturii 
românești și anume un 
Triptic, datat 1555, acesta 
fiind opera unui meșter anonim, format într-unul din 
centrele de pictură ale Moldovei. Pe panoul central al 
tripticului este reprezentată scena Adormirii Maicii 

Domnului, iar pe chenarul inferior este o însemnare 
în slavonă: ,,Această icoană a facut-o robul lui 
Dumnezeu Domna și Steflu (Stefu) din Agârbiciu 
și pentru sufletul lui și pentru sufletul ei și pentru 
sufletul copiilor și pentru sufletul părinților să fie 
spre pomenire. Și a închinat acestă icoană hramului 
Adormirii Precestei. Valeat 7063 (1555) săvârșită”. 
 Șirul preoților cunoscuți, slujitori la altarul 
acestei sfinte biserici este următorul: Teodor 
Stanovici (1801), Vasile Veresiu (+1869), Ioan 
Vereșiu (1869-1898), Ioan Oprișiu (1901-1906), 
Petru Cadar (1908-1911), Cornel Buzura (1912-
1923), Ioan Drăgan (1923-1926), V. Simiganovschi 
(1926-1927), Traian Mocan (1928-1938), Alexandru 
Nicoară (1939-1940), Traian Mocan (1943-1948), 
Vasile Roșescu (1950-1956), Athanasie Popa (1957-
1959), Simion Crainic (1957-1972), Ionel Emil 
Morar (1972-1994), Dorin Ioan Martin (1995-
2000), Radu Procopie Cotuțiu (2000-2007), Vlad 
Vasile Pop (2007-prezent). 
 Dimpreună cu păstorii lor sufletești, 
credincioșii vrednici ai acestui frumos și străvechi 
sat românesc și-au înălțat rugăciunile în decursul 
veacurilor din acest sfânt lăcaș, rămânând, în ciuda 
vitregiilor vremurilor, strâns atașați de biserica 
strămoșească. 
 În acest sens, vrednicul de pomenire Episcopul 
Nicolae Colan, cu prilejul unei memorabile vizite 
pastorale efectuate în parohia Agârbiciu, în ziua de 3 
aprilie 1943, spunea: ,,Am fost și suntem un popor ce 

lângă Biserica strămoșească ne-am strâns la un loc. 
Ea, cu învățăturile Mântuitorului ne-a fost leagăn 
de naștere și pruncie. De la ea am primit bunătatea, 
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tăria și seninătatea sufletelor noastre, pentru a răzbi 
prin toate greutățile vieții acesteia, care nu sunt 
decât mijloace de pregătire pentru viața de dincolo, 
cea cerească. Sunt cu inima plină de bucurie, când 
în acest lăcaș vechi, făcut din lemn de strămoșii 
voștri, de la mic la mare, de la copilul de școală 
până la bătrânul încărunțit de mulțimea anilor, 
ați venit să-mi arătați alipirea strânsă la Biserica 
noastră. Într-adevăr numai în ea se dau și se 
primesc invățături care sunt nepieritoare. Rămâneți 
strâns legați de ea”. (Preot Dorel Man, Pastorație și 
istorie la Episcopul Nicolae Colan în Transilvania 
1940-1944, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2007) 
 Jertfelnicia și dragostea de Dumnezeu și de 
Biserică au făcut posibilă ridicarea de către strămoși 

a acestui admirabil monument de arhitectură și 
pictură bisericească, care este biserica de lemn 
din  Agârbiciu. Cu trecerea anilor, factorii externi 
au contribuit la degradarea treptată a acesteia, 
ajungându-se astăzi la o situație care impune 
intervenția de urgență pentru conservarea și 
restaurarea acestui monument istoric.  
 În prezent, deși este întocmit proiectul 
de conservare-restaurare a bisericii și toată 
documentația pregătită, lipsa resurselor financiare 
necesare face imposibilă realizarea acestuia . Rămâne 
în inimile iubitorilor și închinătorilor acestui sfânt 
lăcaș credința în Dumnezeu, Cel la care toate sunt cu 
putință, și nădejdea că prin ajutorul Maicii Domnului 
și ale Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, dar și 
prin implicarea umană, această smerită biserică de 
lemn să-și recapete în parte frumusețea cea dintâi și 
imaginea firească pentru un monument istoric. 
 Proiectul nostru va continua și în edițiile 
următoare ale revistei Glasul, cu prezentarea altor 
biserici monument istoric de lemn sau de piatră din 
arealul Protopopiatului Ortodox Huedin.

Pr.  Protopop Dan Ionuț Lupuțan
 Pr. Vlad Vasile Pop 
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 Poezii - Ligia Mureșan 
   Eu sunt
   un vas de lut
   peticit cu ceară,
   căci stelele
   nu mai mocnesc
   de multă vreme …
   Un loc pustiu
   prin care dansează 
   la orice oră 
   dintre nebunie și durere
   iele inocente
   o graniță veche
   cu porți de vânt
   un cufăr uitat
   în abisul unei mări
   de fildeș
   o ramă de-oglindă
   îmbrățișată de praful
   cioburilor…

  Synapsis
  Din mine crește un copac…
  Rădăcinile-i de abanos 
  îmi sfâșie carnea,
  ramurile-i îmi străpung ochii…
  În mine curge cerul, 
  la picioarele-mi obosite
  stă culcat un ocean
  de fluidități translucide…
  Din tălpi se revarsă
  roua dimineții,
  coastele mele sunt 
  o colivie 
  pentru păsările războiului 
  inimii de jad…
  Pasărea păcii se zbate acum
  pe pământul arzând,
  cu ultima-i suflare
  șoptește un cuvânt…
  -Profeția s-a-mplinit-



Un poet pentru eternitate
 
    Întâi și-ntâi l-am văzut pe străzile Clujului pe 
poetul Marcel Mureșeanu și am avut revelația marilor 
întâlniri. O figură bonomă, suflet ales, princiar, cu o 
directețe care poate însuma și o îndepărtare discretă 
spre alte sfere nebănuite, mai ales poetice. O 
inteligență vie, dinamică, o ironie înfrățită cu o tentă 
eufemistică, o diplomație premeditată, necesară 
pentru străbaterea cotidianului adesea sumbru.
    Mai apoi au fost întâlnirile la Uniunea Scriitorilor, 
cărțile sale cu autograf („împreună să ne amăgim 
că totul e altfel”), iar mai târziu originalele cărți 
poștale, ca un refuz al poștei electronice, pe care le 
primeam ca pe un dar divin („o iarnă blândă să se 
așeze pe umerii tăi…”). Un moment important l-a 
constituit primirea unui cadou sugestiv : un cântar. 
A trebuit să înțeleg că nu e bine să mă grăbesc, că 
trebuie să-mi aleg metaforele, cuvintele, expresiile. 
   Cu un zâmbet complex m-a invitat la o călătorie 

spre adâncul tensionat al apelor adânci.
    Numai Marcel Mureșeanu poate scrie despre 
adâncul lucrurilor atât de firesc, direct, de parcă 
poezia stă de când lumea în palmele poetului. Criticii 
afirmă că poezia sa e inconfundabilă, refuzând orice 
formule, catalogări, că e alunecoasă și că ludicul 
complotează cu metafizicul. În poezia sa clepsidra 
se umple mereu, sfidătoare. Moartea ? „Poate nici 
nu există altceva decât Viața Veșnică, iar eu, ca 
prostul, de moarte m-ascundeam”. Marcel se teme 
de memorie și nu înțelege „ce fel de timp se macină 
în fața ochilor mei, de unde vine și încotro merge?”.  
Istorisiri, fabule, călătorii, șerpi roșii, suprafețe în 
mișcare, un taur nătâng, pasărea timpului, roata 
norocului, păsări, singurătate…

Aș transcrie aici zeci de poeme ale lui Marcel, în 
care cuvintele flămânde te iau în hora lor tonică. Mă 
voi mărgini la un poem scurt, un testament uluitor, 
ca o sabie hotărâtă :

ÎNSCRIS 

Las totul 
Poeziei

- ei!-
celei ce    

credincioasă fiindu-mi
a murit

odată
cu mine !

 
(Marcel Mureșeanu)

 Alexandru Jurcan                 
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Interviu cu învăţătorii Livia şi Ioan Bota

 Învăţătorii Livia şi Ioan Bota sunt 
cunoscuţi, mai ales, prin ansamblul folcloric 
“Nepoţii Iancului” şi prin coordonarea festivalului 
de colinde “Noi umblăm să împlinim”, aflat, în 
9 decembrie 2017, la a  X-a ediţie, cu sprijinul 
financiar al Consiliului Judeţean Cluj,  al Palatului 
Copiilor Cluj şi al Centrului  Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea  Culturii Tradiţionale 
Cluj. 
 Învăţătorii Livia şi Ioan Bota  reprezintă 
viaţa, folclorul, obiceiurile populare din Fildu de 
Sus, respectiv, Bedeciu. Înv. Livia Bota recunoaşte 
că „vioara întâi” în cariera artistică este soţul ei 
care, prin formaţia mai sus-amintită, a dus faima 
Huedinului în SUA, Franţa, Germania, Polonia, 
Republica Moldova etc..

Ansamblul folcloric “Nepotii Iancului”

 Înv. Livia Bota ne-a vorbit despre cartea 
„Huedinul şi împrejurimile lui – geografie şi 
istorie locală”, Editura Dokia, 2011 (în două ediţii), 

autori: Nicolae Şteiu, Livia Bota, Ioan Bota. Acest 
volum a fost lansat cu ocazia Festivalului de colinde 
“Noi umblăm  să împlinim”, din 9 decembrie 2011, 
la Catedrala Moţilor din Huedin. Înv. Livia Bota 
ne-a mărturisit: “Este un opţional pentru geografie 
şi istorie locală, clasa a IV-a. M-am gândit de foarte 
mult timp să adun într-o carte istoria şi geografia 
locală. Am vorbit cu dl Şteiu într-o zi de vară, la noi 
pe terasă. Zis şi făcut”.  
 S-a mai editat o carte în 2008 despre 
tradiţiile populare româneşti de pe Valea Almaşului: 
“Noi umblăm să împlinim…” Tradiţie-Valoare-
Continuitate, Ed. Dokia, 2008, autor: Livia-Florica 
Bota.   
 În 2007, a apărut monografia Bedeciu-
Satul nostru de suflet, Ed. Dokia, autori:  Nicolae 
Şteiu, Ioan Bota.

 În anul 2016 a apărut volumul Obiceiuri de 
iarnă din zona Huedinului, coord. Livia Bota, Ed. 
Tradiţii clujene.                          
 Ce înseamnă „Nepoţii Iancului” într-un 
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CV personal? Mai ales că, la vârsta maturităţii 
depline, selectaţi lucrurile cele mai importante….
Înv. Ioan Bota: Lucrurile nu trebuie selectate, 
pentru că se cern ele. Ansamblul folcloric „Nepoţii 
Iancului” a însemnat, înseamnă şi va însemna pentru 
mine, la început, o stare de spirit, apoi o voinţă 
nemărginită, o împlinire parţială şi o realizare la 
care nu m-am aşteptat, în special, după Revoluţia 
din 1989.

Care era acea stare de spirit?
Înv. Ioan Bota: Prin 1981, în Huedin, deşi eram 
proaspeţi absolvenţi ai Liceului Pedagogic din Cluj, 
învăţământ de 5 ani, ne erau încă în minte repetiţiile 
interminabile şi participările noastre la Ansamblul 
folcloric de la Liceul Pedagogic, unde maestrul 
Cuteanu şi cu prof. de vioară, Miclea Anghel, erau 
într-adevăr fantastici prin felul în care au reuşit să-i 
facă pe nişte copii de la ţară, aşa cum eram şi eu, 
să cunoască tainele muzicii, ale frumosului, într-un 
timp atât de scurt, să simtă altfel tot ce se întâmplă 
în jurul lor, să vadă cu alţi ochi oraşul Cluj-Napoca, 
care nu mai era satul din care proveneam. Era ceva 
mai frumos decât mi-am putut închipui! Acumulările 
ce au avut loc timp de cinci ani în Liceul Pedagogic 
s-au confirmat la cei din generaţia mea: familia 
Abrudan, Nicolae Traica, Laze Teofil, Anicuţa Coş, 
cu care am fost colegi şi cu care am continuat multe 
proiecte împreună, familia Ionel şi Dorina Pop care 
ne sunt nişte oameni tare dragi nouă şi care au făcut 
şi fac multe lucruri frumoase.
Dar „Nepoţii Iancului” pentru mine este o amintire 
frumoasă. Când am participat cu Mariana Morcan la 
Festivalul „Cântarea României”, cum era în vremea 
aceea, prin anii ‘81-‘82, şi Mariana a cântat „Hora 
Iancului”,  un membru din juriul care era atunci la 
Casa de Cultură din Huedin, a întrebat: Care este 
dascălul care a pregătit-o pe această fată? Eu,  un 
dascăl de Cetatea Veche, de Bolic-sat, am ieşit în 
faţa unui impunător dascăl de la Cluj, elegant, cu 
multă prestanţă, destul de autoritar, Rus Alexandru, 
care mi-a fost profesor în clasa a VII-a, la Cojocna. 
În calitate de cunoştinţă mai veche, mi-a propus să 

înfiinţez un cerc de folclor la Huedin. Vă spun un 
lucru pe care nu l-am mai spus nimănui. În judeţul 
Cluj, precum şi în judeţele limitrofe, sunt prea puţini 
învăţători care s-au încumetat sau se încumetă să 
înveţe un copil la instrumente muzicale.  Sunt tot felul 
de ansambluri muzicale sau grupuri care se manifestă 
în fel şi chip şi îşi prezintă tradiţia locului într-un 
fel plăcut şi elegant. Dar a cunoaşte, a aprofunda, a 
stăpâni un instrument muzical înseamnă, în primul 
rând, o anumită cultură muzicală. În al doilea rând, 
presupune multe exerciţii prin repetiţii interminabile. 
Pot să vă spun că lucram la câte un pasaj 5-6 luni sau 
pregăteam cinci minute de spectacol într-un an de 
zile, lucru pe care cei din jur nu au cum să îl ştie. 
Dar partea interesantă este că viaţa cerne totul. Viaţa 
a selectat şi copiii, mai ales când au dat de greu. 
Foarte mulţi se opresc, iar cei talentaţi şi pasionaţi, 
susţinuţi de părinţii şi dascălii lor, merg mai departe 
spre o carieră artistică frumoasă.

Cu ce copii vă mândriţi că s-au realizat profesional 
din cei care au trecut prin mâna Dv.?
Înv. Ioan Bota: Mulţi au contribuit la formarea 
Marianei Morcan. Dar mă consider că sunt cel care 
i-am pus vioara în mână şi am stat lângă ea ani şi ani 
de zile. Am avut serii de copii cu care am luat totul 
de la zero. Ei nu au cunoscut ce este un instrument, 
fie că era vorba de vioară, acordeon, orgă, contrabas. 
Adică o iniţiere totală cu care apoi ajungi la grupe 
de avansaţi sau chiar la grupe de perfomanţă. Au 
fost foarte mulţi copii buni şi muncitori. Aici aş 
aminti câţiva din fiecare generaţie: fraţii Simona 
şi Marius Potra, Ioana şi Ionuţ Gligan care au fost 
foarte perseverenţi şi talentaţi, Florin Necula, care 
a moştenit un talent deosebit şi a evoluat alături 
de bunicul său, dascăl şi fost director al Casei de 
Cultură, dl Necula. I-aş aminti pe Ghiţă Bănuţ,  
Cristina şi Ciprian Mureşan, Alina şi Diana Gligan, 
Alex Păcurar, Marinel Moldovan, Ionuţ Mateş,  
Ionuţ Cortea, care acum este actor, Ilinca Ramona, 
Lehene Claudia, Abrudan Ciprian, Monica şi Natalia 
Groza care şi-a dus costumul şi vioara în Franţa, 
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Cozea Mugurel, surorile Dediu, Mihai Hanga, Mihai 
Lucuţa, Ioana Bota, surorile Coş, Cristina Toşa, 
Raluca Sabău, Cosmin Tripon, Nicuşor Paşca. Lista 
este foarte lungă şi nu am cum să-i amintesc pe toţi. 
Mulţi dintre ai au terminat şi Şcoala Populară de 
Artă. Alţii au activat în cadrul formaţiilor studenţeşti.
La ce intrumente îi învăţaţi?
Înv. Ioan Bota: La vioară. Eu mă bucur că am avut 
ocazia să studiez în liceu acest instrument alături 
de colegii mei, dascăli din Huedin şi din zonă. În 
ceeea ce priveşte „Nepoţii Iancului”, cine nu şi-
ar fi dorit atunci să-şi trimită copiii, din Huedin, 
într-o mulţime de ţări, aşa cum a mai făcut şi 
teatrul francofon „Assentiment”? Indiferent cine 
ce ar zice, începând cu anul 1991, am dus prima 
generaţie de copii huedineni în Franţa. La noi în 
oraş şi în judeţul Cluj, nu se putea vorbi de aşa 
ceva, pentru că pe lângă pregătirea strict necesară 
şi asiduă care s-a făcut pentru această ieşire, erau o 
mulţime de formalităţi înnebunitoare de îndeplinit 
pentru ca un grup aşa de mare să plece: 
acordul părinţilor, paşapoarte, vize la toate 
ambasadele ţărilor prin care am trecut. 
Am avut şi sprijinul material şi financiar 
din partea Ministerului Învăţământului 
de atunci, din partea Societăţii cultural-
patriotice „Avram Iancu”, din partea 
Inspectoratului Şcolar Cluj şi a Taberelor 
şcolare.

Mai există folclor şi tradiţii populare 
autentice? Dle Bota, aţi studiat mai mult 
zona Bedeciu, dna Bota a studiat zona 
Văii Almaşului...  
Înv. Livia Bota: Au mai rămas câteva. La noi, la 
Fildu de Sus, se păstrează, încă, obiceiul colindatului. 
Celelalte obiceiuri s-au stins în negura timpului. 
Noi am prezentat cu copiii, în spectacole, patru 
obiceiuri din zona noastră: şezătoarea, din care  nu 
se mai practică nici tors, nici depănat,  nimic din 
ceea ce era tradiţie atunci, desfăcatul mălaiului, 
o clacă specifică anotimpului toamna, care se mai 

organizează din când în când, dar nu aşa cum era 
mai demult, cu moşi, cu pancove, cu mălai fiert, 
obiceiul colindatului  şi un obicei de nuntă. În 
primul rând, nu au mai rămas mulţi oameni în sat 
care să se adune la o clacă sau la o şezătoare. Apoi 
nu se mai lucrează aşa de mult pământul, pentru că 
oamenii sunt bătrâni. Din păcate, tinerii s-au dus.
 Am stat de vorbă cu mama şi cu alte femei 
din sat care mi-au povestit cu atâta farmec despre 
ceea ce au însemnat copilăria şi tinereţea lor. Aşa am 
cunoscut şi eu ceea ce a mai rămas dintr-o şezătoare 
sau dintr-o clacă. În schimb, obiceiul colindatului se 
mai păstrează. La aceste sărbători mari satul e plin şi 
seamănă cu ceea ce era el odinioară şi de care mi-e 
atât de dor!
 Am dramatizat, astfel, aceste patru obiceiuri  
şi le-am publicat în cartea “Noi umblăm să 
împlinim...”, după numele unei colinde dragi  nouă,  
fildanilor, nume pe care l-a primit şi festivalul de 
colinde pe care îl organizăm an de an. Şi nu uit să 

spun că am dedicat această carte mamei mele care a 
fost sufletul şi stâmpărarea mea şi care s-a dus dintre 
noi chiar în anul 2008, anul apariţiei acestei lucrări!
 Dacă nu le mai povesteşti copiilor despre 
aceste obiceiuri, dacă nu le mai văd din când în când, 
nu au cum să ajungă şi să rămână  în sufletul lor.  
Festivalul de colinde «Noi umblăm să împlinim» 
şi Concursul «Costumul popular - istorie şi 
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autenticitate» Care este cel mai îndrăgit obicei 
din repertoriul personal?
Înv. Livia Bota: Aş putea să vă spun că am pus 
în scenă cel mai mult Şezătoarea şi Desfăcatul 
mălaiului. Sunt mai accesibile. Obiceiul colindatului 
nu l-am pus în totalitate, pentru că el presupune şi 
joc, iar tradiţia spune că în Postul Crăciunului nu 
se joacă. Am dramatizat doar frânturi: intrarea 
colindătorilor în casa gazdei, colindatul, alduitul 
colacului, alduitul banilor, dar jocul şi partea finală 
a acestui obicei le-am evitat din aceste motive.
 Al patrulea obicei pregătit pentru a fi pus 
în scenă şi descris în carte este un obicei de nuntă: 
chematul la nuntă şi chiperul. Acest obicei se 
pretează pentru copiii mai mari, iar eu lucrez numai 
cu cei mici. L-am pus în scenă o singură dată, când 
am fost în Franţa, în 2007, de Ziua Franţei.
Înv. Ioan Bota: Buletinul municipal al oraşului 
Manthelan, cu care Huedinul este înfrăţit, menţiona 
despre activitatea noastră “Sărbătoare franţuzească 
în tricolor românesc”.  Numai în Franţa au plecat 
din Huedin patru generaţii de copii. Alături de noi 
au fost şi membri ai Clubului Româno-Francez, 
dar şi părinţi. Am făcut un calcul: am dus în aceste 
deplasări din Franţa 184 de copii şi adulţi. 

Care este obiceiul Dv. cel mai îndrăgit?
Înv. Ioan Bota: Mi-amintesc cu plăcere de tatăl meu 
care cânta foarte frumos la vioară. La întrebarea mea 
despre actul  minunat de a cânta, mi-a spus că mama 
lui, fiind croitoreasă, tatăl lui, morar, au avut rând 
să trăiască bine. Bunica i-a cumpărat vioară, l-a 
dus la Gheorghe din Tiortelec, lângă Gălăşeni,  şi 
l-a învăţat să cânte la ceteră. Înainte de a merge la 
şcoală, ştiam să cânt la vioară, după ureche, aşa cum 
m-a învăţat tata. El ne vorbea foarte frumos de jocul 
de la şură. Ne spunea cum cântau, “cum urci pă 
scară, acolo deasupra, eram io, cu unu la contră şi cu 
unu la contrabas”. Era trioul transilvan. Ei cântau ce 
li să comanda şi îi plăteau  mai bine. Alteori cântau 
una româneşte, una ungureşte şi una domneşte. Ca 
dascăl, i-am înregistrat cu cântece şi cu strigături 

de la nunţi. Unele dintre ele le-am auzit când eram 
copil. Acum televiziunea română lucrează la un 
material despre aceste obiceiuri.
 Obiceiul colindatului din sat este cel mai 
important obicei. Feciorii satului mai mari sau 
valcazăii satului băgau muzica, iar pe cei mai mici 
ne luau să colindăm fetele. Colinda fetii era de a pune 
în valoare familia gazdă. Dar mai era obiceiul de a se 
aduna fetele din vecini, de la neamuri, de la apropiaţii 
lor. Crăciunul era o sărbătoare excepţională. În a treia 
seară, era jocul pentru tot satul la căminul cultural. 
Aveam un om din sat care se numea ciotârcău, unul 
mai bătrân care să-i călăuzească pe cei mai tineri, 
să nu facă vreo greşeală, să se scape la un pahar 
mai mult, iar bufonul satului era ales ca să adune 
de prin sat “câte un cot de cârnaţ, câte-o palmă de 
colbaz şi câte un picuţ de clisă sau o parte dintr-o 
coaste”. Toate acestea erau adunate la cei trei feciori 
care băgau muzica. În a patra seară, se întâlneau. Ei  
plăteau muzica pentru Crăciun, pentru Anul Nou şi 
pentru Bobotează. Mâncau şi se veseleau împreună 
cu toţi tinerii satului. Toată lumea trebuia să se 
bucure alături de ei. Era o armonie deplină între 
oamenii satului.  Colindatul rămâne unul dintre 
cele mai frumoase obiceiuri ale noastre care se mai 
păstrează încă, spre bucuria tuturor.
Înv. Livia Bota: Obiceiurile tradiţionale din satele 
româneşti, din zona Huedinului, seamănă  mult între 
ele. Se păstrează tradiţiile mult mai bine în satele 
care nu sunt foarte apropiate de oraş. Autenticul se 
află acolo unde influenţa oraşului este mică şi unde 
sunt oameni care se ocupă şi pun seamă, cu adevărat, 
pe folclor, pe tradiţie şi autentic.
 Dacă vorbim despre costumele populare,  ani 
de zile ne-am străduit să punem în valoare costumul 
popular românesc vechi, autentic. Nu i-am lăsat 
pe copii să vină în spectacol oricum, cu ii făcute şi 
cusute pe orice fel de material, cu orice fel de culori. 
Copiii au mers şi au căutat costume prin sate, pe la 
bunici şi neamuri. 

      Interviu realizat de prof. Dinu Bălan
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Portret la 90 de ani

Portretul care urmează a pornit de la o 
fotografie (acum, din păcate, pierdută) cu nenea 
Octavian instalat comod în „jilţul” din balconul 
corului „Catedralei Moţilor”.

E adevărat că mereu întârzie, lucru de înţeles 
la cei aproape nouăzeci şi unu de ani câţi are cel mai 
vârstnic corist. Îi mulţumeşte „Dragului, Înduratului 
Dumnezău” că l-a aşezat, asemeni biblicului Avraam, 
printre cei „plini de zile”, nu bătrân (căci, în fond, ce 
înseamnă să fii bătrân?). Şi, mai mult decât „etatea”, 
nenea Octavian are casă, găini, porci şi vacă, or, 
pentru un bun gospodar, animalele au întâietate.

Revenind. Când urcă scările de lemn, îl 
recunoşti după paşi. Deschide uşa de la „pod” încet 
şi se strecoară la locul lui, învăluindu-ne pe toţi cu 
o privire „vinovată”, dar blândă şi luminoasă, cu un 
zâmbet complice, cu care pare că-şi cere iertare că 
ne tulbură. Apoi spune o rugăciune, îşi face semnul 
crucii şi îşi amestecă vocea cu vocile celorlalţi tenori. 
Nu ştiu exact cum sună, dar bănuiesc că e firavă, cum 
e şi la trup. Dar într-un cor – nu-i aşa? – vocile n-ar 

trebui să fie orgolioase, nici să intre în competiţie, ci 
să se armonizeze cu celelalte.

Când l-am vizitat, într-o seară târzie din Postul 
Paştelui trecut, pentru „interviul” atipic realizat de 
Cristian Filip şi reprodus aici, am cunoscut şi o altă 
latură a omului care este nenea Octavian.

Fragilitatea lui e doar aparentă, are în el o forţă 
care vine, cred, din ştiinţa vieţii, din înţelepciunea 
vârstei şi, mai ales, dintr-o mare credinţă.

E recunoscător. Îi mulţumeşte Celui de Sus 

pentru darurile primite de-a lungul vieţii, bune şi rele.
E puternic. Puterea i-o dă tanti Tatiana, fetele, 

nepoţii, dar şi încrederea în nemărginita bunătate a 
lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Iisus Hristos. 
Nu face caz de aceasta, dar icoanele ce împodobesc 
pereţii frumoasei sale case spun totul.

Vorbeşte cu „har”, este un povestitor înnăscut, 
plin de farmec, încât nu te saturi să-l asculţi. De altfel, 
Cristian Filip îl provoacă, îi pune întrebări „ţintite”, 
ce mai, istoria orală se ţese şi ne prinde în mrejele 
ei. Iar tanti Tatiana, atotştiutoare, punctează şi ea 
confesiunea „omului” ei, nelăsându-l să scape vreun 
detaliu important.

A fost o seară de neuitat. Simt că ne-am 
îmbogăţit sufleteşte, şi multă vreme după aceea am 
fost prizonierii fără scăpare ai trecutului acestui om şi 
al oamenilor cu care şi-a intresectat destinul.

Aşa cum îl văd, peste zece ani, când va face 
„suta”, va fi acelaşi...

Meditez. Bătrâneţea lui nenea Octavian e 
„lucrătoare” şi luminoasă. Trăieşte aventura bătrâneţii 
nu ca o povară, nu încrâncenat, nu plin de mânie, 
ci, dimpotrivă, cu seninătate şi conştiinţa unei vieţi 
împlinite. Cred că este omul, dintre cei pe care-i 
cunosc, căruia i se potrivesc cel mai bine versurile 
lui Arghezi: „De ce-aş fi trist, că toamna târzie mi-e 
frumoasă?/(...) Că pacea duioasă şi blajină/Mă duce 
ca o luntre prin linişti de lumină?”.

Elena-Livia Bâlc
Dragu, Înduratu’ Dumnezău m-o ţânut 

până amu
Tulbure Octavian s-a născut la 1 mai 1927, 

iar împreună cu Elena-Livia Bâlc am dorit şi am 
realizat portretul acestui om de excepţie, care, 
la o vârstă înaintată, cultivă în continuare un 
sens al vieţii plin de optimism. Dar să îl lăsăm 
pe „nenea Octavian” să ni se dezvăluie singur.

M-am născut în Horoatul Crasnei, într-o familie 
de oameni ai bisericii, tata era cantor. Am fost 10 
fraţi, din care doi numa’ de mamă şi unu numa’ 
de tată, da’ în familie nu s-o ţânut cont de asta, tăţi 
aveam omenie la fel. Eu eram al treilea copil. Bunicu’ 
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era printre primii în sat, o fost în America un an-doi. 
Avea peste 10 hectare de pământ şi era birău (primar 
- n.n.) peste trei comune, la noi în sat era centrul. 
Bunicu’ o zâs să-mi pună numele Octavian, că era 
prieten cu Octavian Goga. Avea hinteu (caleaşcă – 
n.n.), merea pân’ tăt Sălaju’, venea şi pă la noi pân’ 
sat şi bunicu’ i-o trimis oameni ca să-l slujească. 

Patronul  ungur   o  vrut  să mă înfieze , da’ 
tata  nu  m-o lăsat .  La noi s-o înţeles foarte bine 
ungurii cu românii . Am avut vecini unguri, de mic 
am învăţat ungureşte. 

Când s-o întors frontu’ ne-o anunţat că vin 
ruşii, să fim duşi de-acasă. Unii s-o bucurat că 
Ardealu’ o fost dat iar la români, alţii mai puţân.

O venit comuniştii, erau în sat Keler, Rimili, 
Toutu, i-o declarat chiaburi şi le-o luat grajdurile, 
pământurile, utilajele şi iosagurile (animalele – n.n.), 
după care o continuat cu ceilalţi. Pă care o fost mai 
gazde i-o luat noaptea, i-o băgat în dubă şi i-o dus la 
Şimleu, i-o bătut până s-o înscris în colectiv. Pă un 
unchi cu un picior amputat din război, l-o dezbrăcat 
de chimeşă şi l-o bătut, că avea o batoză şi doi oameni 
care lucrau pântru el. Şi pă noi ne-o făcut chiaburi. Şi 
tata din cauza aceea (a colectivizării – n.n.) o murit. 
Bunicul avea 4 fete şi 2 băieţi. La o fată i-o murit 
bărbatu’ în război şi mergea prin ţară, pă la Constanţa, 
pântru trai. Băiatul pă care-l avea l-o lăsat la tata să-l 
crească. Băiatul, Ioanea, era secretar de partid şi i-o 
spus la tata să să înscrie în colectiv, că l-o acoperit, 
da’ nu-i mai poate ţâne spatele. Tata s-o supărat 
şi apoi o murit. Eu eram în armată la Comitetul 
Central în Bucureşti, nu m-o lăsat la înmormântare. 

După armată am lucrat pă munte, la pădure, 
pă la Poieni, era greu, că am măritat două fete 
(surori – n.n.). La colectiv ne-o luat şi o grădină 
unde vream să-mi fac casă. Am lucrat doi ani la 
colectiv ca să ne dee înapoi locu’. Acolo mi-am 
făcut casă, grajd, fântână săpată şi clădită de mine.

Lucram la pădure, ca fierar pă Valea Drăganului, 
pe Zărna, Zărnişoara, Neaşu, şi pe-acolo o pus mâna 
pă mine Tătiana. Ne-am căsătorit în 1954 şi în 1956 
ne-am mutat la Huedin, între ţâgani. Aici pă strada 

Fildului, numa’ două familii nu erau de ţâgani. „Am 
dat on drac pă doi” – intervine soţia, tanti Tatiana. 

Am avut împreună două fete. Ne-am făcut şi 
aici casă. Am lucrat la „Vlădeasa”, unde era director 
Moses. Când m-am dus ca să mă angajez, m-o 
întrebat: „Ce meserie cunoşti?”. Io l-am întrebat: 
„Ce meserie vă interesează?”. Am zâs: „Trei-patru 
meserii”. Moses o zâs: „De aieştia oameni îmi 
trebuie”. Am lucrat apoi la reparat cântare, o vreme 
cu Fejes baci. Ca să ţân viţei, aduceam câte un 
lipideu de fân de cătră Bicălat, în spate. Da’ ne-o 
pârât un vecin. O zâs cei de la colectiv că alţii duc 
cu căruţa şi nu-i vede nime. Am fost bine văzut la 
colectiv, că le reparam cântarele. M-am pensionat 
în 1987. După ce-am scăpat de comunişti mi-o 
fost cel mai bine, da’ baiu-i că eram bătrân. „Cele 
bune o trecut. Aşa o trecut tinereţea, ca vântu’ 
pân’ huluji” - întăreşte cele spuse tanti Tatiana.

Am fost prim-corator la biserică, după Ioan 
Matiş, când era protopop Petru Pop; am fost sfăt, 
lucrător. Când trebuia să fac foc, uneori dormeam în 
biserică. Şi la biserică erau cam 10 oameni. Femeile 
urcau în pod şi aşa o fost primu’ cor, când era cantor 
domnu’ Breşan. A fost apoi cantor Perţe, de lângă 
pod, da nu mai era cor. Apoi după revoluţie o vinit 
şi învăţătoarele la cor. Dirijor era domnu’ Ţârţan. 
Am fost o dată cu coru’ la Şimleu Silvaniei, iar când 
ne-am întors, ne-am oprit şi pân satu’ în care m-am 
născut. Aici glasul începe să-i tremure, emoţiile îl 
copleşesc, dar îşi revine, şi apoi continuă mărturisirile.

Pă vremea lui Pătru Pop am descoperit 
biserica de ciripuri (ţigle - n.n.) şi am acoperit-o cu 
tablă, cu unu’ din Izvoru’ Crişului. Când s-o făcut 
biserica la Bolic, s-o dat un clopot de la noi de la 
biserică. Erau trei, puse în linie. Când ploua, curgea 
apa pă păreţi şi m-am urcat pă biserică. Când lucram 
la citerne (jgheaburi – n.n.) s-o rupt schela şi am 
căzut de acolo de sus. Am scăpat numa’ cu o coastă 
ruptă. De la asta îmi vine durerea amu la umăr şi la 
mâna stângă. Da’ Dragu, Înduratu’ Dumnezău m-o 
ţânut până amu, patruzeci de ani am slujit biserica.

Cristian-Claudiu Filip
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 Evenimentele duhovniceşti, culturale şi 
sociale, care au avut loc în Protopopiatul Ortodox 
Huedin în anul 2017, în special cele prilejuite de 
prezenţa ÎPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei.

Pe plan MISIONAR
• Duminica după Botezul Domnului credincioșii 
parohiei Vânători din protopopiatul Huedin au primit 
vizita Înaltpreasfințitului Părinte Andrei. Toată 
comunitatea s-a adunat la biserica parohială  pentru 
a participa la Liturghia Arhierească. La finalul 
slujbei, Mitropolitul Clujului a binecuvântat noua 
casă parohială ridicată cu spirjinul autorităților 
comunei Ciucea. Tot în încheierea manifestărilor, 
Înaltpreasfințitul Andrei a sfințit și o troiță din lemn 
ridicată în curtea casei parohiale.
• 30 Ianuarie: Paraclisul din sediul Protopopiatului 
Huedin și-a serbat  ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei 
Ierarhi. În ziua sărbătorii programul religios a început 
cu slujba Acatistului Sfinților Trei Ierarhi, urmată 
de Sfânta Liturghie, la finalul căreia s-a săvârșit 
slujba Parastasului pentru toți părinții protopopi 
adormiți întru Domnul. Invitatul special al hramului 
a fost Preacuviosul Părinte Paisie Plic, duhovnicul 
Mănăstirii Crucea Iancului din Mărișel. 
• 4 februarie: ÎPS Părinte Andrei a slujit, în biserica 
Parohiei Vişagu, la slujba Botezului Mariei Apostol, 
fiica părintelui Ioan Apostol.
• 11 februarie: ÎPS Părinte Andrei a slujit în biserica 
Parohiei Berindu, la slujba Botezului Dariei Maria, 
fiica părintelui Pop Ioan Petru.
• 12 februarie: a avut loc întrunirea Cercului preoțesc 
Huedin, în biserica Sfântului Apostol Bartolomeu, din 
incinta Spitalului Orășenesc din Huedin. Întâlnirea a 
început cu săvârșirea slujbei Vecerniei, urmată de o 
meditație.
• 25 martie:  Protopopiatul Ortodox Huedin a organizat, 
pentru prima dată în orașul Huedin, Marșul pentru 
Viață. Marșul a început în sunete de tulnice, cântate de 
două tulnicărese din comuna Beliș, pe fundal de toacă 

și dangăt de clopote, de la Catedrala Moților până 
la biserica Sfânta Treime de pe strada Poștei. Aici, 
în altarul de vară, s-a săvârșit slujba Acatistului de 
mulțumire – Slavă lui Dumnezeu pentru toate. 
• 2 mai: ÎPS Părinte Andrei a slujit Taina Sf. Botez, 
în Parohia Someşul Cald, unde a botezat-o pe fiica 
preotului Cosmin Bucşa.
• 14 mai: Biserica parohiei din  Cornești, a fost sfințită 
în prezența mai multor ierarhi români, în frunte cu ÎPS 
Părinte Andrei. Alături de ierarhul clujean au slujit: 
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și 
Harghitei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul 
Tulcii și Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Ortodox Român al Ungariei, dar  și peste 100 de 
preoți. 
• 20 mai  Credincioșii filiei Arghișu, au avut bucuria, 
de a-l primi în satul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte 
Andrei, Mitropolitul Clujului. Ierarhul a fost 
întâmpinat de soborul de preoți și credincioși, apoi 
în jurul orei 9,00 a oficiat slujba de binecuvântare a 
lucrărilor făcute la locașul de cult și Dumnezeiasca 
Liturghie.
• 31 mai : la Detașamentul de Pompieri din Huedin 
a  avut loc o slujbă religioasă de sfințire a troiței 
amplasată în curtea instituției. Această troiță a fost 
ridicată la inițiativa comandantului detașamentului.
• 11 iunie: biserica de lemn din incinta Spitalului 
Orăşenesc Huedin şi-a serbat ocrotitorul spiritual, 
pe Sfântul Apostol Bartolomeu. Invitatul special a 
fost Preacuviosul Părinte Vartolomeu Bogdan – fost 
secretar al Institutului Biblic al Patriarhiei Române, 
inspector eparhial și membru în Comisia de Pictură 
Bisericească.
• 24 iunie : Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a slujit 
Sf. Liturghie la Mănăstirea Someşul Cald, cu ocazia 
hramului de vară.
• 25 iunie : Parohia Poiana Horea a organizat festivalul 
anual DOR DE HOREA.
• 1 august : ÎPS Părinte Andrei a săvârşit slujba 
Paraclisului Maicii Domnului şi slujba Sfeştaniei la 
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casa parohială, în Parohia Huedin II. 
• 5 august: la Mănăstirea Piatra Craiului, Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de Părintele Mitropolit 
Andrei, cu ocazia hramului. La finalul Sf. Liturghii 
ierarhul a vizitat Parohia Bucea.
• 13 august: Pcv. Pr. Benedict Vesa – secretar parhial 
a slujit Sf. Liturghie în Parohia Hodişu. După Sf. 
Liturghie a vizitat Mănăstirea Crucea Iancului de la 
Mărişel. Seara a săvârşit Paraclisul Maicii Domnului 
în Parohia Dealu Mare.
• 16 august: ÎPS Părinte Andrei a fost prezent la 
Mănăstirea Crucea Iancului de la Mărişel, de  hram.
• 26 august: a avut loc resfinţirea bisericii din filia 
Giurcuţa de Sus.
• 9 septembrie: cu ocazia hramului Mănăstirii de la 
Ciucea Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta 
Liturghie.
• 22 septembrie: s-au sfinţit noile antimise pentru 
Protopopiatul Huedin, în Catedrala Mitropolitană din 
Cluj-Napoca.
• 15 octombrie: a avut loc resfinţirea bisericii din 
Mărceşti, la care a participat ÎPS Părinte Andrei.
• 17 octombrie: a avut loc întâlnirea Cercului 
Preoțesc Huedin cu Cercul Metodic al profesorilor de 
Religie din zona Huedinului. Întâlnirea s-a desfășurat 
în Capela „Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor” a 
Liceului Tehnologic Vlădeasa din oraș. În debutul 
întâlnirii  a fost oficiată o slujbă de mulțumire  după 
care, atât preoții cât și profesorii de Religie, au 
participat la o ședință comună. S-au dezbătut probleme 
cu care se confruntă profesorii în școli, printre care 
frecventarea orei de Religie. De comun acord s-a 
hotărât o mai bună și strânsă colaborare între preoți și 
profesori dar și înmulțirea activităților comune.
• 27 noiembrie: capela școlară din cadrul Liceului 
Tehnologic Vlădeasa Huedin și-a serbat ocrotitorul 
spiritual, pe Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul 
copiilor. Preoții Dan Lupuțan și Tudor Petrovici, au 
săvârșit slujba Sfeștaniei. La finalul slujbei au fost 
rostite rugăciuni de binecuvântare pentru profesori 
și elevi apoi cei micuți au fost împărtășiți. Prin 
contribuția financiară a parohiilor care alcătuiesc 

Cercul pastoral-misionar Huedin, capela școlară a 
fost dotată înaintea hramului din acest an cu un video-
proiector și cu 30 de scaune, pentru desfășurarea 
orelor de Religie în capelă. 
• Cu ocazia hramului Catedralei Moţilor din Huedin, 
au slujit şi predicat mai mulţi invitaţi speciali: Pr. 
Prof. Ioan Bizău, Pcv. Arhim. Benedict Vesa şi Pc. Pr. 
Dan Hognogi – protopop de Cluj I.
• 17 decembrie: în Parohia Hodişu a avut loc 
instalarea noului paroh, în persoana Pc. Pr. Rus 
Paşcu Narcis.

Pe plan CULTURAL
• La iniţiativa Protopopiatului Ortodox Huedin o 
stradă din oraşul Huedin a primit numele fostului 
protopop al Huedinului, Dorel Puşcaş. Este vorba 
despre strada Stejarului, care începând cu data de 17 
octombrie 2017 se numeşte strada Protopop Dorel 
Puşcaş.
• 6 martie: a debutat, la sediul protopopiatului, 
proiectul Icoana – cuvânt în culori, ce vizează 
familiarizarea tinerilor cu icoana ortodoxă, atât cea 
pe sticlă, caracteristică spiritualităţii româneşti, cât şi 
cea pe lemn, realizată în stilul bizantin. Coordonatorii 
proiectului sunt: Pr. Tudor Petrovici, pentru icoanele 
pe lemn şi doamna preoteasă Mirela Lupuţan, pentru 
icoanele pe sticlă. 
• 9 martie: cu ocazia Zilei Deţinuţilor Politici 
Anticomunişti din Perioada 1944-1989 ( 9 martie ), 
Protopopiatul Ortodox Huedin a organizat o slujbă 
de pomenire a celor ce au avut de suferit în timpul 
regimului comunist, apărând credinţa creştină şi 
demnitatea poporului român. Slujba Parastasului 
a avut loc în faţa Monumentului Rezistenţei 
Anticomuniste din centrul oraşului Huedin. 
• 18 mai: În cadrul săptămânii „Şcoala altfel. Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!”, două clase ale 
Grupului Şcolar „Vlădeasa” din Huedin, împreună 
cu Profesoară Gabriela Greble, au venit în vizită la 
Protopopiatul Ortodox Huedin, unde cei mici au avut 
parte de o serie de activităţi.
• 27 mai: Asociaţia “ACTIVED 2013” Huedin si 
Protopopiatul Ort. Huedin au organizat spectacolul 
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de muzică populară românească „DE PE NISTRU 
PÂN’ PE CRIȘ”, activitate din cadrul proiectului 
„FOLCLOR ROMÂNESC ÎN CONTEXT 
TRANSFRONTALIER”, cu participarea unor tineri 
solişti din Republica Moldova, Ucraina şi România.
• 30 mai: a avut loc la Huedin conferinţa preoţească 
de primăvară. Conferința a început la ora 10:00 cu 
oficierea unui slujbe de Te-Deum în capela „Sf. 
Trei Ierarhi” a protopopiatului, la finalul căreia s-au 
acordat premii și diplome copiilor care au participat 
la proiectul Icoana – cuvânt în culori, desfășurat la 
sediul protopopiatului. După premiere, preoţii s-au 
îndreptat spre sala de conferinţe a protopopiatului, 
unde Pr. Prof. Ioan Bizău a susţinut o amplă prelegere 
despre sfintele icoane.
• 12 septembrie: La sediul Protopopiatului Ortodox 
Huedin a avut loc comemorarea Protopopopului 
Martir Aurel Munteanu, cu ocazia împlinirii celor 77 
de ani de la moartea sa martirică. De la ora 10, în faţa 
statuii protopopului martir, un sobor de preoți a săvârşit 
slujba Parastasului, sobor din  care a făcut parte şi 
Arhim. Dumitru Cobzaru – exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Clujului. După slujbă, cei prezenţi au 
participat la simpozionul intitulat: PROTOPOPUL 
AUREL MUNTEANU ŞI DOCTORUL EUGEN 
NICOARĂ – LUPTĂTORI PENTRU CREDINŢĂ ŞI 
NEAM. În cadrul simpozionului a avut loc şi lansarea 
cărţii „Eugen Nicoară – doctorul ancestronic din loja 
Regelui Carol al II –lea”, scrisă de jurnalistul Robert 
Mihai Matei din Reghin, medicul care participat la 
înhumarea protopopului martir, fiind cel care a ales 
locul de veci. La finalul simpozionului , părintele 
exarh Dumitru Cobzaru  şi jurnalistul Robert 
Mihai Matei au primit din partea Protopopiatului 
Huedin Distincţia PROTOPOP MARTIR AUREL 
MUNTEANU. 
• 10 octombrie: a avut loc la sediul Protopopiatului 
Ortodox Huedin conferinţa de toamnă. Sf. Sinod a 
declarat anul 2017 ca anul comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în perioada 
comunistă. Preacuviosul Părinte Grigorie Benea – 
stareţul viitorului Memorial de la Gherla, a susţinut 
o deosebită prelegere despre apărătorii Ortodoxiei în 

perioada comunistă.
• 23 noiembrie: s-a desfăşurat etapa pe cercuri 
metodice a Festivalului Concurs Episcop Nicolae 
Ivan, în capela şcolară din Huedin.
• 1 decembrie: Ziua Națională a Românilor de 
pretutindeni a fost marcată și în orașul Huedin. 
Începând cu ora 9:00 a fost săvârșită Sfânta Liturghie 
în Catedrala Moților din Huedin. După terminarea 
Sfintei Liturghii, cei prezenți au  pornit în procesiune 
spre centrul orașului unde a avut loc un Te-Deum 
urmat de alocuțiunile rostite de protopopul de Huedin 
și primarul orașului.
• 3 decembrie: Corala mixtă Glasul Apusenilor a 
Protopopiatului Huedin, a susţinut un concert de 
colinde în Parohia Beliş.
• 6 decembrie: cu ocazia hramului Catedralei Moţilor 
din Huedin protopopul de Huedin a oferit distincţia 
Protopop Martir Aurel Munteanu, domnului Demea 
Sabin şi doamnei Lazea Maria, ambii doctori 
pensionari, pentru întreaga activitate dar şi pentru 
prezenţa regulată la sfintele slujbe. 
• 6 decembrie: Corala mixtă Glasul Apusenilor a 
Protopopiatului Huedin, a susţinut un concert de 
colinde în Parohia Naşterea Domnului din Cluj-
Napoca, la invitaţia Pc. Pr. paroh Nicolae Buda.
• 9 decembrie: Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropoit 
Andrei a participat la cea de-a X-a ediție a Festivalului 
de colinde „Noi umblăm să împlinim” și la cea de-a 
VI-a ediție a Concursului „Costumul popular - istorie 
și autenticitate”, organizate de Clubul Copiilor din 
Huedin în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox 
Huedin și Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tra diționale Cluj, 
desfășurate la Casa de Cultură a orașului Huedin. 
Pentru implicarea în organizarea festivalului şi ca o 
recunoaştere a meritelor sale în promovarea tradiţiilor 
şi obiceiurilor populare, Ioan Bota – directorul 
Clubului Copiilor din Huedin şi consilier judeţean, 
a primit Ordinul „Sfântul Pahomie de la Gledin”. În 
deschiderea programului a concertat corala mixtă 
„Glasul Apusenilor” a Protopopiatului Ortodox 
Huedin. 
• 16 decembrie: Elevii Liceului Tehnologic Vlădeasa 
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din Huedin, coordonați de doamna Bota Livia, au 
obținut LOCUL I la secțiunea Obiceiuri, în cadrul 
Festivalul de Colinde Episcop Nicolae Ivan, organizat 
de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
• 16 decembrie: Catedrala Moților din Huedin a 
fost gazda unui impresionant concert de colinde, 
susținut de Grupul Bizantin „Theologos” al 
Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. 
Concertul a fost organizat de Protopopiatul Ortodox 
Huedin în colaborare cu Parohiile Ortodoxe Huedin 
I și Huedin III. În deschidere a cântat Corala 
mixtă „Glasul Apusenilor” a Protopopiatului Ortodox 
Huedin, formată din preoți și preotese, dirijor părintele 
Ștefan Tataru. Grupul Bizantin „Theologos”, dirijat 
de părintele arhid. Adrian Dobreanu, i-a încântat pe 
cei prezenți cu un repertoriu vast, format din cântece 
patriotice și colinde. Arhid. Adrian Dobreanu a 
primit din partea protopopului de Huedin Distincția 
Protopop Martir Aurel Munteanu, pentru promovarea 
muzicii psaltice. 
• 17 decembrie: Corala „Glasul Apusenilor’’ a 
Protopopiatului Ortodox Huedin, a susținut un recital 
de colinde la Negreni.
• 20 decembrie: Corala mixtă „Glasul Apusenilor” a 
Protopopiatului Huedin, a fost primită de ÎPS  Andrei, 
pentru a-i aduce vestea Naşterii Mântuitorului.

Pe plan SOCIAL
• S-a amenajat biroul de asistenţă comunitară 
din cadrul Protopopiatului Huedin şi s-a obţinut 
certificatul de acreditare pentru biroul de asistenţă 
comunitară.
• 24 octombrie: a avut loc o amplă acţiune de 
donare de sânge, organizată de Parohia Ortodoxă 
Română Bucea, în colaborare cu Centrul Regional de 
Transfuzie Sanguină Cluj.
• Fundaţia Cultural Filantropică „Protopop Aurel 
Munteanu” din Huedin, oferă zilnic, prin Cantina 
Socială „Protopop Dorel Puşcaş”, o masă caldă 
persoanelor cu situaţii financiare precare din zona 
Huedinului. În perioada Postului Crăciunului din 
anul 2017, fundaţia, cu sprijinul mai multor instituţii 
din ţară și din străinătate precum şi cu sprijinul 
autorităţilor locale şi centrale, a reuşit să le facă 

copiilor beneficiari ai cantinei sociale cadouri 
frumoase. Unul dintre principalii susţinători ai 
Fundaţiei Cultural Filantropice „Protopop Aurel 
Munteanu” şi a mai multor fundaţii din ţara noastră, 
este Fundaţia germană „Diakonie”, reprezentată de 
domnul Christian Muke din Berlin. Prin programele 
pe care Fudaţia „Diakonie” le desfăşoară se numără 
şi programul „Vereinigte Aktion fur Rumanien” 
care este destinat ajutorării copiilor proveniţi din 
familii cu situaţii financiare problematice, sau a 
copiilor proveniţi din familiile de etnie rromă, 
pentru sprijinirea creşterii şi educării lor. Fundaţia 
„Diakonie” prin intermediul programului menţionat 
mai sus, sprijină de doi ani de zile proiectele Cantinei 
Sociale „Protopop Dorel Puşcaş” din Huedin, 
cu ajutor material, fie în bani, fie în bunuri. Anul 
trecut, fundaţia din Germania a oferit unui număr 
de 16 copii înscrişi în programul cantinei, burse în 
valoare de 40 de euro. Astfel, cei 16 copii din clasele 
V-IX, de la Grupul Şcolar „Vlădeasa” Huedin, care 
primesc în fiecare zi o masă caldă la cantina socială, 
au primit îmbrăcăminte în valoare de 40 de euro. Tot 
Fundaţia „Diakonie” asigură zilnic caserolele în care 
se transportă hrana caldă pentru copiii din clasele 
primare de la Şcoala „Cetatea Veche” din Huedin. În 
data de 19 decembrie 2017, Filiala „Crucea Roşie” 
Cluj, reprezentată de doamna director Simona Bratu 
şi de preşedintele filialei Părintele Mircea Dejeu, a 
oferit beneficiarilor cantinei, alimente în valoare 
de 1700 lei precum şi 80 de pachete consistente, 
conţinând dulciuri şi produse de curăţenie. De 
asemenea, unii credincioşi din orașul Huedin și din 
cuprinsul Protopopiatului Ortodox Huedin, alături 
de preoţii parohi, au oferit familiilor aflate în situaţii 
de risc, pachete cu ajutoare constând în alimente 
şi îmbrăcăminte. Parohiile: Huedin III, Brăişoru, 
Buteni, Corneşti, Dângău Mic, Mărgău, Mănăşturul 
Românesc, Păniceni, Poieni, Vişagu, şi Mănăstirea 
„Crucea Iancului” din Mărişel, s-au ostenit pentru a 
face o bucurie aproapelui lor.   

Pr. Protopop Dan Ionuț Lupuţan
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