
Din Blaj spre
Obreja

pe urmele psihologului 
Nicolae Mărgineanu

și a Fericitului Ioan Suciu.



Jocul de pistă

• Vă plac natura și sportul, vreți să 
descoperiți poieni pline de flori în 
împrejurimile Blajului și să vă 
redescoperiți pe voi în liniștea naturii, dar 
să aflați și care sunt resorturile interioare 
ca să depășești situații extreme – cum a 
fost pentru cei din generația bunicilor 
voștri confruntarea cu persecuția 
comunistă, atunci traseul Blaj-Obreja 
este pentru voi!



Doi colegi, 
două destine

• Porniți pe urmele a doi colegi de clasă, doi
tineri care au trăit împreună momentul Unirii și
care au ajuns amândoi în închisoare, în timpul
persecuției comuniste: psihologul Nicolae
Mărgineanu și episcopul Ioan Suciu.



CÂMPIA LIBERTĂȚII



CÂMPIA LIBERTĂȚII

• Începeți traseul într-un spațiu emblematic pentru istoria Blajului, a Transilvaniei şi a
României: Câmpia Libertății, locul unde s-au ținut două adunări naționale în timpul
Revoluției de la 1848, în luna mai și apoi în septembrie. În data de 15 mai 1848 s-a ținut
aici Adunarea de la Blaj, cu participarea a 30.000-40.000 de oameni.

• La 15 mai 1948 a fost sărbătorit cu mare fast, în prezența lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a
lui Petru Groza, centenarul Adunării de la Blaj, fapt care avea să coincidă cu ofensiva
explicită a guvernului Groza împotriva Bisericii Române Unite. Episcopului unit Ioan Suciu,
administrator apostolic al Mitropoliei, nu i s-a îngăduit să vorbească. În octombrie a
aceluiași an, Biserica Română Unită era desființată și episcopii arestați. Șapte dintre ei au
murit în închisoare, printre care și episcopul Ioan Suciu.
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Papa Francisc la Blaj

• În data de 2 iunie 2019, Papa Francisc a celebrat
euharistia duminicală pe Câmpia Libertății, un eveniment
marcant pentru istoria orașului și a Bisericii Române
Unite.

• În cadrul acestei sfinte liturghii, Papa a proclamat
beatificarea a șapte episcopi.
• „Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit

Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu
Hossu, ”episcopi şi martiri ai Bisericii din România şi
păstori după inima lui Hristos, mărturisitori eroici ai
Evangheliei iertării şi a păcii să fie de acum înainte
numiţi Fericiţi şi să li se poată celebra sărbătoarea în
locurile şi după legile prevăzute de dreptul canonic,
în fiecare an la 2 iunie.”

• Papa Francisc, 2 iunie 2019, Blaj



Papa Francisc la Blaj
• Acești păstori, martiri ai credinței, au redobândit și au lăsat poporului

român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două
cuvinte: libertate și milostivire.

• Un alt aspect al moștenirii spirituale a noilor fericiți este milostivirea.
Tenacitatea în a mărturisi credința în Cristos se îmbina în ființa lor cu o
acceptare a martiriului fără cuvinte de ură la adresa prigonitorilor, față
de care au demonstrat o blândețe extraordinară.

• Să fiți mărturisitori ai libertății și ai milostivirii, făcând să aibă
întâietate fraternitatea și dialogul asupra diviziunilor, punând accent
pe fraternitatea de sânge care își găsește originea în perioada de
suferință în care creștinii, divizați de-a lungul istoriei, s-au descoperit a
fi mai apropiați și mai solidari. Frați și surori preaiubiți, să vă
însoțească pe drumul vostru ocrotirea maternă a Fecioarei Maria,
Sfânta Maică a lui Dumnezeu, și mijlocirea noilor fericiți.

Fragment din discursul Papei Francisc, 2 iunie 2019, Blaj
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7 minute pe 
Câmpia 
Libertății

• Găsiți pe Câmpie – sau pe Google Maps – cele 7 indicii care vă
trimit spre 7 evenimente care s-au petrecut în acest loc
emblematic, descrise în șapte minute din seria Blaj într-un
minut.

• Vizionați-le pe google my maps
• Faceți o fotografie, reproducând o direcție de filmare din

materialul de arhivă (ex: intrarea pe Câmpie, tribuna, statuile,
din direcția fostului hangar...)

• Aveți 1 minut să răspundeți la o întrebare surpriză!

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1t_raQvZTEIYmo8ZrLWKB7lLLMBKhOHyt&usp=sharing


1918
Dintre toate, Unirea din 1918 a reprezentat materializarea unui

vis pentru toţi românii şi, cu atât mai mult, pentru cei care au
învǎțat la școlile Blajului, unde mereu acest ideal național a
înflăcărat sufletele. Nu e de mirare că liceenii blăjeni, între care se
numărau, în acel an, Ioan Suciu și Nicolae Mărgineanu, colegi de
clasă, simțind cǎ momentul istoric la care năzuiau se apropia, au
încins o horǎ, ca expresie a bucuriei pe care o trăiau.

“La cîteva săptămîni a și izbucnit revoluția, mai întîi la Viena și
apoi la Budapesta. Soldații au depus armele şi se retrăgeau
acasă... Într-o seară ne-am adunat toți elevii în piaţa din faţa
catedralei şi (am încins) o horă.... La 1 Decembrie a avut loc
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, care a hotărît alipirea
Transilvaniei la patria mamă.”

Nicolae Mǎrgineanu, Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p.22



Hora Unirii

• Începeți periplul urmându-le exemplul şi porniţi Hora Unirii pe
Câmpie, convingând și alți colegi blǎjeni sǎ vi se alǎture – dacă
e posibil.

• Imortalizaţi momentul, trimiţând o fotografie pe contul de
Instagram viascriptorum, însoţitǎ de un hashtag care sǎ vǎ
sintetizeze starea de spirit.

• Puteți crea un flash-mob, anunțând prietenii prin Instagram
sau creând un eveniment cu maxim 20-30 de persoane, jucând
o horă creată de voi – păstrând distanța minimă de 1,5 metri
între participanți.

• Respectați pe tot parcursul traseului măsurile de distanțare
socială și de prevenție împotriva COVID-19!



Prin Blaj: 
un tânăr elev vine prima oară în oraș



Blajul de 
altǎdatǎ, 
Blajul de 
acum

Ioan Suciu şi Nicolae Mǎrgineanu au fost 
colegi la școală în Blaj. Oraşul de la 
confluenţa Târnavelor le-a fost cǎmin şi
prieten. Dar dacă primul s-a născut în Blaj, 
în 1907, cel de-al doilea, născut cu doi ani 
mai devreme,  descoperea școlile de aici 
de-abia în anul 1916, la vârsta de 11 ani.

Gǎsiţi, în Blajul de azi, reperele 
emblematice ale Blajului de odinioarǎ. 

Având ca suport poze din perioada 
interbelicǎ ale acestora, gǎsiţi locurile 
indicate şi faceţi câte o fotografie cu fiecare 
dintre ele, expunând, în fotografia voastrǎ, 
şi imaginea de odinioarǎ a locului respectiv. 

Fotografiile vor fi trimise pe contul de 
instagram viascriptorum şi vor fi însoţite de 
informaţii despre utilizarea actualǎ a 
clǎdirilor respective. 

• Catedrala ”Sfânta Treime”

• Liceul de bǎieţi, „Gimnaziul 
superior”

• Curtea Liceului de bǎieţi

• Seminarul teologic

• Şcoala normalǎ de 
învățători/Preparandia

• Internatul Vancean

• Cancelaria mitropolitană

• Librăria

• Casa canonicului Ioan Micu 
Moldovan – Biblioteca 
mitropolitană



Mărturii asupra unui veac zbuciumat
“Odată strada prea bine cunoscută –
căci lungimea ei nu depăşea două sute
de metri – ne-am aventurat şi în piaţa
largă din faţa şcolilor şi a catedralei,
planificată astfel chiar de Inocenţiu Micu
Klein, primul vlădică al Blajului, mort în
surghiun la Roma din cauza luptei sale
dîrze din dieta ţării pentru apărarea
iobagilor români din care se trăgea şi
el...

În stînga catedralei, deci înspre Tîrnava,
era liceul sau „gimnaziul superior“,
deoarece avea opt clase, nu numai
patru. În dreapta, deci înspre „hulă“, era
Seminarul teologic.

Alături de el era Şcoala civilă de fete cu
patru clase, un amestec de gimnaziu
inferior şi de şcoală de gospodărie, care
pregătea viitoarele „preotese“.

În stînga liceului era Şcoala normală sau
Preparandia, care pregătea învăţătorii.
Venea apoi sala de gimnastică a liceului
şi a preparandiei, care servea şi drept
sală festivă, precum şi de teatru! În
continuarea ei venea Internatul elevilor,
clădit de mitropolitul Vancea,
predecesorul lui Victor Mihali de Apsa,
vlădică în funcţiune. Tot Vancea a clădit
şi aripa nouă a liceului, precum şi şcoala
civilă de fete, cred...”

(Mărgineanu, 2002, 16)



Mărturii asupra unui veac zbuciumat
„Episcopul Pavel Aron – urmaşul lui Inocenţiu
Micu – ridicase catedrala, împreună cu liceul şi
teologia.
Clădirea din spatele catedralei, care lega liceul
de seminar, adăpostea chiliile călugărilor, care
îndeplineau funcţiunea de profesori la ambele
instituţii.
Cu această aşezare mănăstirească, catedrala cu
cele două turnuri ale sale, apărea, în adevăr,
foarte impunătoare, mai ales că în restul pieţii
clădiri cu etaj nu mai erau decît primăria, în care
se găsea şi pretura, pe de o parte, şi casa lui
Moldovănuţ, pe de altă parte.

Mîndra casă a canonicului Moldovănuţ
adăpostea biblioteca lui Cipariu, dascălul său, a
cărui memorie venerabilul „prepozit
consistorial“ – care prezida sfatul canonicilor – a
ţinut să o cinstească. Membru al Academiei
Române era şi el. Cipariu fusese şi vice-
preşedintele ei.”

Nicolae Mǎrgineanu, Mǎrturii asupra unui veac
zbuciumat, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 2002, p.16



Blajul de 
odinioarǎ

Refaceți fotografiile!

Fiecare echipă - câte 
trei locuri de 
identificat!





Blajul de odinioarǎ
Refaceți fotografiile! Trei echipe – trei locuri de identificat!



Grădina 
Botanică

Gǎsiţi în grǎdinǎ urmǎtoarele

plante: 

• ginkgo biloba, copacul lalea, 

• salcâm japonez, 

• scoruş,  tei, dud,

• magnolie. 

• Alcǎtuiţi un ierbar/ mic atlas 

botanic în care sǎ le desenaţi şi, 

dacǎ este posibil, sǎ presaţi câte 

o frunzǎ a acestora (numai dacă e 

căzută).

• Însoţiţi desenul vostru de numele 

speciilor vizate şi, eventual, de 

câteva particularitǎţi ale acestora.

Grǎdina botanicǎ era una dintre oazele de liniște ale orașului,
mândria liceului de bǎieţi. Aceasta a fost reorganizată științific de
Alexandru Borza, profesor de biologie şi, ulterior, întemeietorul
geobotanicii şi al Grǎdinii Botanice din Cluj-Napoca, profesor
universitar şi, post-mortem, membru al Academiei Române. Tânărul
Mărgineanu a rămas entuziasmat atât de profesor, cât și de cum arăta
locul, când a ajuns aici prima oară.



Grădina botanică

“Ce surpriză agreabilă a fost grădina! Şi cît de
minunată! Mai frumoasă decît „logoj“-ul mitropolitan!
La o seamă de straturi – cu numele florilor sau
plantelor ori arborilor scrise pe latineşte – lucrau deja
unii elevi, dornici să le pună la punct înainte ca şcoala
să înceapă. Un tînăr profesor trecea de la un strat la
altul, dînd cuvenitele indicaţii: – De unde ai adus
voinicii aceştia, Laţiule? – a întrebat el, iar după ce
prietenul nostru proaspăt a dat răspunsul cerut,
profesorul a venit la noi, ne-a mîngîiat blînd obrazul cu
mîna şi ne-a spus: – La anul o să aveţi şi voi stratul
vostru. După plecarea sa, Laţiu ne-a spus că e
profesorul de ştiinţe naturale, Alexandru Borza,
directorul Grădinii, ulterior profesor de botanică la
Universitatea din Cluj, unde a înfiinţat o altă Grădină
Botanică, mai mare şi mai frumoasă, cunoscută azi de
toate universităţile mari din lume. Ne-am iubit primul
profesor, pe care l-am cunoscut, de la început.”

Nicolae Mǎrgineanu, Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, 
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p.18 



FOTBAL
Ce altceva poate să bucure un tânăr mai mult decât să descopere
unde poate juca fotbal?

“Pe terenul de fotbal din apropierea Pieţei Libertăţii o parte din
elevii din cursul superior al liceului băteau cu înflăcărare mingea
[…] Mai la o parte de jocul de fotbal, trei tineri de vîrsta lui Laţiu,
Oniga şi a mea, băteau şi ei mingea lor cu pasiune. Oniga şi eu îi
zărisem pe strada noastră, între locuinţa lui şi a mea. Iar Laţiu îi
cunoştea. Erau băieţii părintelui Suciu, directorul tipografiei şi
librăriei arhidiecezene.

Cel mai mare, Ghiţă, era coleg cu Laţiu. Profesor universitar de
chimie a ajuns şi el. Al doilea era Casiu, ulterior medic. Cel mai
tînăr era Ionel, care aştepta să înceapă şi el prima clasă de liceu, la
fel ca şi Oniga şi eu.“

Nicolae Mǎrgineanu, Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p.18



Fotbalul

• Pentru Ioan Suciu, fotbalul a rǎmas o pasiune, cunoscute fiind
meciurile pe care le disputa, cu veselie şi entuziasm, mai ales
cu copiii din comunitatea de romi a oraşului. Chiar și atunci
când a devenit episcop.

• Urmaţi-i exemplul şi jucaţi fotbal cu reverenda suflecatǎ,
asemenea tânǎrului vlǎdicǎ. Jocul va avea loc în locul unde se
disputau, odinioarǎ, partidele de fotbal ale elevilor din cursul
superior al liceului.



Fotbal
“Pǎrintele, întors de la Roma, în
urma terminǎrii studiilor şi a
hirotonirii sale, a fost numit un
timp profesor de religie la liceul
Comercial de Bǎieţi din Blaj, apoi
la Liceul “Sfântul Vasile” şi, dupǎ
un timp, director la Internatul de
Bǎieţi, Internatul Vancean, cum
era cunoscut.

Blǎjenii din acea vreme îl puteau
vedea cum în pauzele mai lungi
de la şcoalǎ juca fotbal cu copiii.
Îşi sufleca reverenda şi juca în
rând cu ei. Copiii l-au îndrǎgit şi-l
socoteau ca pe un frate mai
mare. Îl iubeau, îl ascultau şi

încercau sǎ nu-l supere, sǎ nu-i
iasǎ din vorbǎ…”

“Odatǎ a fost surprins jucând
fotbal de un străin poposit la Blaj:
Ce faceţi, pǎrinte? Vǎ cǎutǎm ca
pe un ac şi dumneavoastrǎ, aici?
Cu dragǎ inimǎ, a rǎspuns
Pǎrintele, mǎ reîntorc în
copilǎrie, jucând fotbal…”

Sr. Elena Moldovan, Copila mea,
ce-ţi mai face sufleţelul? în Ioan
Moldovan, Episcopul Ioan Suciu.
Mǎrturii, Editura Buna Vestire,
Blaj, 2013, p.77



Căutați indiciile

Trei călăuze vor ghida fiecare grup în parte spre o altă destinație, unde se află, desigur, 
cărți:

Locul unde a petrecut Ioan Suciu anii 
tinereții, retras în pod, în casa unde 
era și editura, condusă de tatăl său.

Filiala Bibliotecii Academiei sau 
Biblioteca Institutului, unde se află 
întreaga colecție a ziarului Unirea.

Biblioteca Municipală „Școala 
Ardeleană”.

Împărțiți echipa în 2-3 grupe, fiecare cu câte 3-5 participanți. 
Vă regăsiți în parc în 30-40 min. 



1. Cărțile vremii

“La librăria arhiedezană au 
apărut cărţile de literatură şi
cultură română. Înainte nu 
erau decît romanul 
Arhanghelii al lui 
Agârbiceanu, poveştile lui Ion 
Pop Reteganul, nuvelele lui 
Alexandru Ciura, studiile 
literare ale lui Ion Raţiu. 
Acum erau şi poeziile lui 
Alecsandri, Eminescu, Coşbuc, 
Goga, Vlahuţă, cît şi romanele
lui Duiliu Zamfirescu, 
Rebreanu, precum şi Cîntarea
României de la Alecu Russo 

şi Românii sub Mihai Viteazul
de Nicolae Bălcescu. Apoi 
Povestea vorbei de Anton 
Pann, povestirile lui Ispirescu 
şi Creangă etc.  Ce cărţi
minunate toate! Luni 
dimineaţa aşteptam cu 
nerăbdare deschiderea 
librăriei la ora opt fără un 
sfert pentru ca să cumpăr cu 
„bănuţii“ primiţi de la părinţi
tot ceea ce ochisem în cursul 
săptămînii.” 

Mǎrturii asupra unui veac 
zbuciumat, p. 24



Cărțile vremii

• La biblioteca municipală, alegeţi cǎrţile a patru autori care
şi-au pus amprenta asupra lui Nicolae Mǎrgineanu pe când
era elev.

• Împrumutați-le şi cǎutaţi să identificați două-trei elemente
comune acestor titluri. Oare tematica istorică, snoavele sau
poezia erau preferatele viitorului psiholog?

• Rețineți o poveste amuzantă sau o poezie pe care să o
spuneți celorlalți în călătorie. Dacă aveți timp, căutați
descrierea unui obiect de îmbrăcăminte specific începutului
de secol XX, pe care să-l confecționați rapid și să-l purtați în
călătoria voastră. Indiciu: răsfoiți Cântarea României de
Alecu Russo!



2. Consacrarea unui episcop

• Ziarul blǎjean “Unirea” a jucat un rol foarte important în
viaţa oraşului. Subintitulat “Foe bisericeascǎ-politicǎ”, ca
publicaţie a Bisericii Române Unite cu Roma (Biserica Greco-
Catolicǎ), acesta, pe parcursul existenţei sale (1891-1945), a
reflectat pulsul religios, social, economic, cultural şi politic al
Transilvaniei.

• Mergeţi la Biblioteca Academiei sau la biblioteca
Institutului teologic şi citiţi articolul din numǎrul din data de
27 iulie 1940, articol referitor la numirea, ca episcop, a lui
Ioan Suciu (articol intitulat “Solemnitatea dela Oradea.
Consacrarea întru episcop a P.S. Sale Dr. Ioan Suciu”).
(Sursa:http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/38207/1/BCU
CLUJ_FP_P2628_1940_050_0030.pdf).

http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/38207/1/BCUCLUJ_FP_P2628_1940_050_0030.pdf




Unirea

• Citiți articolul despre consacrarea episcopului Ioan Suciu.
• Intrați pe blog și postați un articol despre călătoria în care

porniți pe biciclete spre Obreja, incluzând un pelerinaj la
Capela “Fecioara Sǎracilor”, din pǎdurea Cǎrbunari, un loc
special, destinaţie a multor drumeţii organizate de Ioan Suciu.

• Includeți informații citite în articolul precizat.



3. În chilia 
tânărului Suciu



Episcopul Ioan Suciu obişnuia sǎ îi
încurajeze pe copii sǎ completeze
un caiet cu rolul de oglindǎ a unui
credincios, caiet în care sǎ-şi
evalueze faptele. 

Pornind de la aceastǎ iniţiativǎ, 
creaţi propriul caiet de provocări și
obiective. În acesta punctați
evoluţia echipajului pe parcursul
probelor jocului.

Mergeți la întâlnirea din parc.

• „Dar mai aveam un caiet tipǎrit, dreptunghiular, împǎrţit în
mici pǎtrate pe 12 luni; fiecare lunǎ, pe 31 de zile. Acesta era
oglinda unui credincios cu dorinţa sǎ devinǎ mai apropiat de
Dumnezeu, mergând spre calea desǎvârşirii...

• În prima rubrică mare, erau enumerate urmǎtoarele:
trezirea la timp, oferta, rugǎciunile de dimineaţǎ, meditaţia,
ascultarea Sfintei Liturghii, cuminecarea, rozariul
Preacuratei, mortificaţii, fapte bune, alte devoţiuni,
rugǎciunile de searǎ, examinarea conştiinţei.

• Se nota pe acest formular cu o cruce partea pozitivǎ, adicǎ
împlinirea, cu semnul minus erau cele îndeplinite pe
jumǎtate şi cu semnul zero cele care nu s-au fǎcut, dar,
pentru partea negativǎ, trebuia sǎ scrii, separate, pe o
hârtie, motivul care te-a împiedicat.”

Sr. Elena Moldovan, Copila mea, ce-ţi mai face sufleţelul? în Ioan
Moldovan, Episcopul Ioan Suciu. Mǎrturii., Editura Buna Vestire,
Blaj, 2013, p.67-68



Supranumit “episcopul tinerilor”, având un simţ aparte de a înţelege fenomenele contemporane sieşi, 
admirat pentru predicile sale încǎrcate de entuziasm şi prin cuvintele venite din inimǎ, Ioan Suciu era un bun orator, 

gǎsind cǎile prin care vorbele sale sǎ ajungǎ la sufletele celor care îl ascultau. 



Oratorul

Fericitul Ioan Suciu nu avea numai un picior de
aur, ci și o gură aurită!

“Talentul oratoric îl moştenise pe linia mamei,
sora profesorului de la Seminarul teologic, Ion
Coltor, botezat „Ion, Gură de Aur”, deoarece
vorbea tot aşa de strălucit ca şi ierarhul, după
care – tocmai de aceea – a fost poreclit.”

Nicolae Mǎrgineanu, Mǎrturii asupra unui veac
zbuciumat, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 2002, p.18



Dicția
Cum o pronunţare corectǎ şi clarǎ stǎ la baza oricǎrui
discurs reuşit, sunteţi provocaţi la o probǎ de dicţie.
Fiecare membru al echipajului va extrage din borcan câte
un exerciţiu de dicţie, va avea la dispoziţie 10 secunde sǎ
citeascǎ textul, în gând, cu atenţie, şi apoi va dispune de 3-
5 secunde sǎ îl citeascǎ în faţa arbitrilor, care vor evalua
prestaţia fiecǎrui orator în devenire.

Exemple de exerciţii de dicţie:
• Șase sași în șase saci. - 3
• Capra calcă piatra, piatra crapă-n patru, crăpa-i-ar capul 

caprei, precum a crăpat piatra-n patru. - 15
• Luni la lumina lumânării luminată de lună prin 

luminator
i-a luminat o luminiţă în lumina ochilor. - 2

• Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se 
descocostârcăreau şi alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, 
ca să se descocostârcărească de cocostarcâria lui. -5

• Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi sasul coseşte. 
Şi-s sus şi-n jos de casa sa, coseşte sasul şi-n şosea. -3

• Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, 
auzind de întamplarea tâmplarului de la tâmplarie a 
venit şi s-a lovit cu tâmpla de tâmplǎria tâmplarului cu 
întâmplarea. - 3

• Balaban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe 
negândite. - 2

• Am o prepeliţă pestriţă cu paisprezece pui de prepeliţă 
pestriţi. E mai pestriţă prepeliţa pestriţă decât cei 
paisprezece pui de prepeliţă pestriţi, iar mai pestriţ 
decât prepeliţa cea mai pestriţă este prepeliţoiul cel 
pestriţ. - 5

• Primprejur plimbările prin ploaie prilejuiesc plăceri 
proprietarilor provinciali. - 2

• Cupă cu capac – capac cu cupă – cupa capacului –
capacele cupei. - 1



Asumare



Discursul

“Oniga m-a condus şi în grădina mitropoliei sau în „logoj“, cum i se
spunea pe atunci. S-ar părea un nume mai vechi pentru grădină!”
(Nicoale Mǎrgineanu, Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p.17)

Deoarece aţi exersat deja dicţia, este momentul sǎ o folosiţi
pentru a vǎ dovedi talentul oratoric.
• Veţi primi o reproducere a scrisorii pe care Ioan Suciu, în

calitate de episcop, le-a adresat-o tinerilor, în nefastul an
1948. Colaboraţi şi elaboraţi un discurs care sǎ constituie un
rǎspuns, peste timp, la scrisoarea lui Ioan Suciu.

• Fiecare dintre participanți spune un cuvânt, astfel încât să
formați un discurs coerent.

• Alegeţi un membru al echipajului care să rosteascǎ discursul în
“logoj”, locul unde blǎjenii şi-au gǎsit rǎgazul, atât în
perioadele dificile, cât şi în cele de linişte şi împlinire.



Iubiţi tineri, dragi inimii mele,

Cetatea Bisericii lui Cristos pe 
pǎmântul românesc e lovitǎ de fiii 
întunericului. Dar nu vǎ înfricoşaţi, nu 
şovǎiţi…

Sǎ nu scrieţi pe paginile istoriei 
cuvintele “laş” şi “trǎdǎtor”! Luptaţi, 
deci, pentru ce avem mai scump pe 
acest pǎmânt. Luptaţi pentru 
patrimoniul de adevǎr veşnic şi de 
Luminǎ; luptaţi pentru singurul mijloc 
de mântuire, Biserica lui Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu. Rǎspândiţi evlavia 
cǎtre inima neprihǎnitǎ a Maicii 
Domnului! Înmulţiţi altarele ei în 
familii, duceţi mai departe vestirea ei. 
Rugaţi-vǎ Sfântul Rozar şi faceţi pe 
alţii sǎ se roage. Providenţa ne oferǎ
un prilej unic de eroism, de sfinţenie, 
de mǎrturisire a convingerii creştine.

Sǎ nu refuzǎm lui Dumnezeu şi patriei 
aceastǎ glorie sfântǎ. Dupǎ aproape 
douǎ mii de ani ne-a ajuns şi nouǎ
rândul… Eu însǎ nu pot crede cǎ
neamul acesta şi fiii Bisericii lui Cristos 
între români sǎ formeze un sinistru 
iarmaroc de trǎdǎtori…

Istoria dǎ mǎrire, sângele lui Cristos 
şi al martirilor va striga sǎ nu fiţi
absenţi şi Domnul vǎ cheamǎ! În 
aceste umiliri, în aceste dureri şi
batjocuri, ameninţǎri şi lovituri, în 
aceste rǎni vor fi înmormântaţi
vrǎjmaşii lui Dumnezeu, iar, dacǎ va fi 
nevoie, îi vom îneca în sângele 
nostru...

Blaj, 13 octombrie 1948

Semnat, Ioan, Episcopul sufletelor 
voastre 

(Sursa: www.bru.ro)



Porniți în pelerinaj!



Pelerinajul

PROVOCĂRILE: acceptaţi
provocǎrile care vǎ aşteaptǎ pe 
acest drum:

• compuneţi propriul cântec de 
drumeţie şi intonaţi-l cu toţii.

• adunaţi deşeurile care polueazǎ 
natura sau reveniți într-o altă zi, 
împreună cu prieteni, pentru 
asta.

IERBARUL: completaţi ierbarul cu 
plante interesante pe care le gǎsiţi
în calea voastrǎ. 

• Asociaţi fiecǎrei plante un 
sentiment/o senzaţie/o emoţie şi
notaţi-le, încât, atunci când îl veţi
finaliza, ierbarul sǎ fie 
“fotografia” stǎrilor voastre de 
spirit

POPASUL: faceţi un popas, când vǎ
simţiţi obosiţi,  şi încercaţi sǎ vǎ
cunoaşteţi mai bine. 

• Extrageţi, fiecare, dintr-un
sǎculeţ, numele unui coechipier,
scrieţi pe un bilet o întrebare
pentru acesta, dar şi un gând
despre el. Pe bilet scrieţi doar
numele coechipierului cǎruia îi
este destinat, nu și numele
vostru.

• Amestecaţi apoi biletele şi
rǎspundeţi, fiecare, la întrebarea
care v-a fost adresatǎ.

• Citiţi cu voce tare gândul primit
în dar.

Porniți spre Capela 
“Fecioara Sǎracilor”. 
De acolo, puteți continua 
spre Obreja sau să ajungeți 
la capelă când reveniți. 
Priviți drumul drept un 
pelerinaj al descoperirii şi al 
autodescoperirii. 



Cărbunari

“Adeseori Pǎrintele cu elevii fǎceau
excursii în Pǎdurea Cǎrbunari unde se
aflǎ Capela Fecioarei Sǎracilor. Se
rugau, cântau, hoinǎreau prin pǎdure.”

Sr. Elena Moldovan, Copila mea, ce-ţi
mai face sufleţelul? în Ioan Moldovan, 
Episcopul Ioan Suciu. Mǎrturii., Editura
Buna Vestire, Blaj, 2013, p.82.



Adevăr sau minciună

• Episcopul Ioan Suciu avea o relație specială cu tinerii, fiind iubit de aceștia. Multe dintre
acțiunile episcopului pentru ghidarea tineretului blăjean pe calea credinței se derulau în
cadrul Reuniunii Mariane, ținând exerciții spirituale elevilor de liceu.
• „Pr. Ioan Suciu este, de altfel, preşedinte de onoare al reuniunilor Mariane. Pornind de la

suferinţa Mântuitorului, ţine exerciţii spirituale elevilor de liceu, care, mai apoi, au stat la baza
volumului Rǎnile Domnului, din anul 1943.” (Adrian Podar, Episcopul Ioan Suciu, Editura Galaxia
Gutenberg, Târgu-Lǎpuş, 2012, p. 15).

• Reconstituiţi o astfel de întânire în care tânărul episcop era înconjurat de adolescenți și
realizați o fotografie sau un desen care să o ilustreze. Apoi, în curtea Capelei „Fecioara
Sǎracilor”, răspundeți întrebărilor și jucaţi jocul două minciuni și un adevăr.



Două 
minciuni 
și un 
adevăr

• Grupul se așază în cerc. O călăuză explică jocul, 
astfel încât toți să-l înțeleagă și exemplifică:
• Am fost în China.
• Am câștigat o cursă de ciclism.
• Am urcat pe Ceahlău. 

• Fiecare din grup formulează despre sine trei 
afirmații, din care două sunt minciuni și una un 
adevăr.

• Ceilalți trebuie să voteze care dintre afirmații este 
adevărată. 

• La final, cel în cauză spune dacă grupul a ghicit sau 
nu.

• Nu uitați, să răspundeți acum și la întrebările de la 
proba Popasului.



ADEVĂR SAU MINCIUNĂ

„Mǎ prezentam la spovadǎ şi de fiecare datǎ
spuneam: Am minţit, n-am spus adevǎrul în anumite
situaţii. Îmi arǎta cât este de urâtǎ minciuna, cât
este de neplǎcutǎ Domnului, care este Adevǎrul. Îmi
spunea cǎ minciuna poate da în viclenie.[…] Dupǎ
câteva spovedanii cu mǎrturisirea cǎ am minţit, nu
mi-a spus nimic, dar, drept canon, mi-a zis: Ca şi
canon sǎ te duci la persoanele pe care le-ai minţit,
sǎ-ţi ceri iertare şi sǎ le spui adevǎrul.”

Sr. Elena Moldovan, Copila mea, ce-ţi mai face sufleţelul? în 
Ioan Moldovan, Episcopul Ioan Suciu. Mǎrturii., Editura 
Buna Vestire, Blaj, 2013, p.71

1948 pe Câmpia Libertății –
Adevăr sau minciună?



Din copilărie până în perioada închisorii: un adevăr față-n față cu minciuna



Dăruind până la capăt
Ascultați mărturia despre episcopul Ioan Suciu 

și despre sfârșitul avut la închisoarea din Sighet, unde a murit la 46 de ani.
• https://vimeo.com/316638962

https://vimeo.com/316638962


Continuați călătoria spre Obreja.
Nu uitați de ierbar! 



LOCALIZARE
• Când vă apropiați de sat, găsiți Obreja
pe harta iosefină a Transilvaniei, marcați
cu roșu localizarea.

• Faceți o poză hărții astfel marcate, pe
care trimiteți-o pe contul de Instagram
viascriptorum, alegând hashtagul care vi
se pare potrivit.

• Dacă veți cerceta cu atenție harta
actuală, veți găsi indicii care sǎ vǎ
conducă spre casa construită de
psihologul Nicolae Mărgineanu, în satul
natal.



Localizare

• “Satul meu, Obreja, aproape
de vărsarea Tîrnavei în Mureş.
La încrucişarea rîurilor e
Mihalţul, unde a izbucnit
revoluţia din 1848, desigur, tot
pentru stăpînirea pămîntului”.

(N. Mărgineanu, Mǎrturii
asupra unui veac

zbuciumat, 2002 p. 10)



LA CASTEL

Satul Obreja se dinstinge prin existența unui castel!
Gǎsiţi castelul Wesselény şi rǎspundeţi la întrebǎrile
baronului. 
• Cum se numește satul Obreja în maghiarǎ şi în 

germanǎ/sǎseşte?
• În ce stil arhitectonic este realizat castelul 

Wesselény?
• În ce roman autobiografic evocǎ Nicolae 

Mǎrgineanu copilǎria petrecutǎ în Obreja şi
evenimente din istoria satului?

• Cine locuiește acum în castel și cine este 
proprietarul?



La castel

“Scăpați de iobăgie, țăranii din Transilvania au
început să cumpere cîte un petec de pămînt ca să
înjghebe o gospodărie proprie.... Uneori se asociau
un sat sau două ca să cumpere o parte din moșia
foștilor stăpîni, care pierduseră peste noapte la
jocul de cărți averi întregi. Așa s-a întîmplat chiar
baronului Wesselényi din satul meu, Obreja,
aproape de vărsarea Tîrnavei în Mureş.”
(N. Mărgineanu, Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, Ed. 

Fudației culturale române, București, 2002 p. 10)



VERSURILE ÎN 
MAGHIARǍ

Baronul Wesselenyi și-a pierdut o parte 
din avere la un joc de cărți. 
• Porniți în căutarea pachetului de cărți 
ascuns în curtea castelului; 
• jucați o partidă în echipă

• pierzătorul trebuie sǎ recite o strofǎ
dintr-o  poezie în maghiară sau – temă
mai dificilă – să traducă utilizând
tehnologia modernă textul scris de
Mărgineanu și să-l citească în maghiară!



PSIHOLOGUL
• „Flămînzi şi goi, făr’ adăpost“, au fost destul! Am
plecat astfel la liceul din Blaj, în timpul stăpînirii
austriece şi ungare, nu numai cu sentimentul că
împlinesc un vis al meu şi al familiei mele, ci şi cu dorinţa
satului meu de a avea un preot sau învăţător din sînul
său. Profesiunea mi-a schimbat-o doar România Mare –
cum s-a numit în acele zile de măreaţă sărbătoare ţara
întregită – care mi-a deschis alte perspective, cu totul
nevisate înainte. Destinat să plece la învăţătură fusese,
de fapt, fratele meu, eu urmînd să rămîn la gospodăria
de acasă fiindcă alt frate sau soră nu aveam. Izbucnirea
Războiului mondial în vara din anul 1914 a făcut însă
imposibilă plecarea lui. Tata mersese pe front, iar fratele
urma să ajute pe mama, căci mai mare fiind, el putea
ţine coarnele plugului, eu puteam merge doar cu oile şi,
mai tîrziu, cu vitele la păscut.”

(Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, 2002, p. 10)



RECONSTITUIREA 
UNUI DESTIN

• Căutați locul unde a fost casa natală a psihologului. Actuala
clădire a fost construită de fratele psihologului, la indicațiile
acestuia – proaspăt reîntors din Statele Unite. Obervați un
element dinstinctiv!
• Când aţi gǎsit casa Mǎrgineanu, obţineţi mǎrturii despre
marele psiholog, discutând cu rudele acestuia rǎmase în sat.
(Cu acceptul persoanelor în cauzǎ, înregistraţi video sau audio
aceste mǎrturii).



• Destinul lui Nicolae Mǎrgineanu nu a fost blând. Născut în Obreja în 1905, anul 1918 i-a deschis orizonturile.

• Format ca psiholog la Cluj, devenit profesor universitar, a călătorit în lume pentru a se specializa. A ajuns și în Statele
Unite, unde a beneficiat de o bursă Fullbright. Apoi a venit războiul. Era profesor la Universitatea din Cluj.

• După război, situația lui Nicolae Mărgineanu s-a răsturnat. România era sub influența rușilor. Relațiile cu americanii
păreau totuși să fie un avantaj. Guvernul i-a cerut să informeze partea americane din cadrul Comisiei Aliate de Control
despre situația Transilvaniei, ruptă prin Tratatul de la Viena, din 1940. Pacea s-a încheiat, dar la scurt timp a fost arestat.

• Nicolae Mărgineanu a fost închis în anul 1948 pentru activitatea sa în Asociația Româno-Americană (A.R.A.), cu alte
cuvinte, a ajuns în închisoare fiindcă și-a folosit talentul persuasiv pe lângă americani pentru ca Transilvania să revină
României. Acuzat de înaltă trădare, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare (din care a executat 16). A trecut prin
infernul pușcăriilor: Malmaison, Jilava, Pitești, Aiud și Gherla.



ELIBERAREA
“Pronunţarea sentinţei a avut loc în după masa zilei de 2
noiembrie 1948. În sală însă cei în cauză nu am fost duşi, dar
procurorul adjunct a venit în camera fiecăruia pentru a ne
comunica sentinţa. Au intrat întîi doi soldaţi cu arme
automate la umăr; au luat poziţie de drepţi; au desprins
armele de la umăr; le-au îndreptat spre mine şi au simulat
introducerea cartuşului în ţeavă. Nu am priceput ce se
întîmplă deoarece pedeapsa cu moartea la acea oră nu
exista. În clipa următoare a intrat şi procurorul Călin, grav şi
plin de sine, care mi-a citit cele şapte sau opt condamnări.”
(Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, p. 203)

• Sunteţi captivi. Urmaţi indiciile, folosiţi-vǎ intuiţia şi
câştigaţi-vǎ libertatea! Un singur participant are la dispoziție 30
min. Ceilalți îl vor urmări pe zoom și îl pot ajuta eventual!



LA RÂU
• Toatǎ viaţa, Nicolae Mǎrgineanu a pǎstrat în minte sfatul mamei
sale, dat înainte ca acesta sǎ plece la Blaj, la şcoalǎ.
• Când ajungeți la râu, la sosire sau la plecare, spǎlaţi cǎmaşa de
duminicǎ, încât albul ei sǎ vǎ reflecte curǎţenia sufletului.

“Sufletul să ţi-l porţi curat, ca şi cămaşa albă 
pe care ţi-o spăl cu mîinile mele ca să mergi 
Dumineca la biserică.
În drum spre noul meu „sălaş“ – cum l-a 
numit mama – cuvintele sale m-au urmărit 
mereu, sunîndu-mi viu în urechi. De duioşia
lor, lăcrimam.”

(Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, p.14)



OINA

În sat la mine jucam „coţca“, un fel de oină.” 
(Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, p.18)

• La marginea satului, oferiţi-vǎ un moment de relaxare şi jucaţi
“coţca”. Pentru a putea juca, trebuie sǎ vǎ confecţionaţi singuri
mingea. Aveţi la dispoziţie: nisip, pânzǎ de sac, sfoarǎ, ac.



LA STÂNĂ

• “Înainte mi-a plăcut să scot şi oile la păşune
deoarece tare mă distra jocul mieilor. Ca
plăcerea lor – şi a mea – să fie mai mare, le
legam zurgălăi la gît. Precum şi ciucuri tricolore!
Clopote la gît şi ciucuri tricolore în coarne
purtau de altfel şi boulenii cînd cărau snopii de
grîu acasă pentru a fi aşezaţi în stog. Cît necaz
nu era atunci cu jandarmii cu pene, care
umblau prin sat şi se legau de oameni din cauza
ciucurilor tricolori!”

(Nicolae Mărgineanu, Mǎrturii asupra unui veac 
zbuciumat, Ed. Fundației Culturale Române, 

București, 2002 p. 11)

Sunteți liberi! Acum e vremea să reveniți în
jocurile copilăriei și să mergeți la stână!
• Duceţi mieii la pǎscut şi, pentru cǎ, uneori, 
afirmarea identitǎţii naţionale e cel mai 
potrivit gest de frondǎ:
• confecţionaţi ciucuri tricolori şi agǎţaţi-i la 
gâtul mieilor. 
• faceţi un selfie care sǎ vǎ ateste priceperea 
şi îndrǎzneala! 
• Apoi cǎraţi snopii şi aşezaţi-i în stog. 
• Atenţie! Nu aveţi timp de pierdut! Proba 
este contracronometru!



PRÂNZUL
“Ca să mă satur, am fript şi slănina din traistă şi
am mîncat-o cu ceapa verde, adusă din grădina
noastră. Iar ca să-mi astîmpăr setea, am băut
apa proaspătă de la izvor.”

(Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, p. 11)

Dupǎ atâtea eforturi, aveţi nevoie de odihnǎ.
Slǎnina friptǎ sau brânză, pâinea proaspǎtǎ
şi ceapa verde vǎ vor ajuta sǎ vǎ recǎpǎtaţi
forţele.

• Rǎspundeţi corect la ghicitori şi veţi primi 
indicii pentru a gǎsi traista cu prânzul! 

• Aduceţi apǎ de la izvor pentru a vǎ
astâmpǎra setea.



GHICITORI

Propuneri de ghicitori: 
• Mintea o investigheazǎ,/Sentimente

analizeazǎ/Este cel mai priceput/La-nţeles
şi cunoscut/Omul aşa cum este el,/ Cu
adâncimi fel de fel. ( _ _ _ _ _ _ _ _)

• De actori e ascultat,/ De public e
respectat,/ Pentru cǎ, prin efortul lui,/ Se
naşte lumea filmului. (_ _ _ _ _ _ _)

• Sat de lângǎ Târnavǎ/ Cu mulţi oameni de
ispravǎ/ Nu sunt prea multe ca el,/ Fiindcǎ
are un castel. (_ _ _ _ _ _)

• Chin, zǎbrele, nopţi prelungi,/ Gânduri
negre, dureri adânci/ E pedeapsǎ şi amar/
Pentru nimeni nu e-un  dar.

(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )



ȘCOALA ATUNCI ȘI 
ACUM

• Imaginați-vă o oră de curs la școala din Obreja a 
elevului Nicolae Mărgineanu cu învățătorul Părduțiu. 
Echipa se împarte în două și fiecare grup 
improvizează: 

• ilustrați desfășurarea unei ore de curs în
acea perioadă și a unei ore online în
perioada pandemiei de Covid-19; prezentați
fiecare scenetă și apoi, fiecare echipă pune
întrebări celorlalți.

• Improvizație de „mașinărie”: căruță versus 
tractor, pană versus stilou;

• Improvizație de situație/ atitudine: clasă din 
trecut versus clasă de acum;

• Realizați un material video urmărind reacția
elevilor de la începutul secolului XX la întâlnirea cu
tehnologia prezentului. Câștigă echipa care are cele
mai multe vizionări pe Tik-tok.

“După doi ani, cînd am terminat 
şcoala primară confesională din sat, 

s-a pus astfel problema plecării 
mele. La fel de bine, de altfel, 

învăţam şi eu, iar cele două cărţi de 
învăţătură – Abecedarul şi

Catehismul – le ştiam pe dinafară. 
Pe deasupra pricepeam bine şi

socotelile la tablă. 
Şcoala confesională din sat se 

reducea, de fapt, la o singură clasă, 
în care învăţam toate cele patru 

clase, cu un singur învăţător, bunul 
nostru dascăl Părduţiu.”

(Mǎrturii asupra unui veac 
zbuciumat, p. 10)



CĂLUȘERII

“– Mă, comanda noastră, a țăranilor, e una singură:
sus, opincă, sus! Jocul călușerilor, despre care unchiul
a pomenit este susținut de 12 feciori chipeși, în frunte
cu un vătaf. Dar mai la o parte este și „prostul“, care
joacă pe dos, executînd mișcările invers pentru ca
jocul desăvîrșit al celorlalți să apară și mai frumos.

Pare că văd şi acum în fața mea călușerii din
Obreja, conduși de tatăl meu la Blaj cu ocazia
sărbătoririi semicentenarului Asociațiunii Române de
Limbă şi Cultură în 1911. De falnici ce erau, fotografia
lor este reprodusă în frumosul volum de peste 300
pagini, tipărit de „Comitetul aranjator“, în fruntea
căruia era avocatul Mitropoliei, deputatul românilor
de la Vinți în parlamentul de la Budapesta.

Pentru jocul lor măestrit, pe vătaf l-a sărutat Vlaicu,
iar celor 12 călușeri le-a strîns călduros mîna,
îmbrăţișîndu-i şi pe ei. La „prost“ s-a uitat mai lung,
dar pe urmă l-a îmbrăţişat şi pe el, rîzînd.[…]

După treburile de peste zi seara jucam şi
noi. Uneori chiar călușerul. Dar nu numai ca să ne
arătăm puterile, ci şi ca să strigăm „sus opinca sus.”
(N. Mărgineanu, Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat, 
2002, p.14-15)

Regăsiți energia obrejenilor de altădată 
Și încheiați ziua jucând călușerii!



Călătoria s-a terminat sau… poate continuă!



Dacă vă întoarceți cu 
trenul, veți trece podul 

spre gară....

• Ascultați impresionanta 
poveste din perioada detenției 
psihologului Nicolae 
Mărgineanu, când trenul cu 
prizonieri s-a oprit în gara din 
Cistei. Mărturia fiului său, 
regizorul Nicolae Mărgineanu, 
în vizită la Obreja, în noiembrie 
2019.
https://vimeo.com/374045288

https://vimeo.com/374045288


„La Podul Mureş un om s-a prezentat la fereastra dubei şi
mi-a strigat: „Domnule profesor, eu
sînt un om din Cisteiu“.
– Mama trăieşte? – am întrebat eu.
– Da.
– Fratele meu s-a întors?
– Da.
– Despre familia mea de la Cluj ştii ceva?
– Sînt bine şi sănătoşi şi vă aşteaptă cu toţii.
– Îţi mulţumesc din toată inima frate dragă, şi să ştii că nu 
te voi uita viaţa întreagă pentru
binele pe care mi l-ai făcut că de opt ani nu mai ştiu nimic 
despre ei. Spune-le şi lor că sînt bine şi
sănătos.
– Să trăiţi, domnule profesor, şi păstraţi-vă încrederea în 
dreptatea care trebuie să vină, a mai
spus el în momentul plecării trenului.
În gara de la Teiuş vagoanele noastre au fost ataşate la alt 
tren, iar operaţia aceasta a durat
peste o oră. Omul meu de omenie a venit din nou la 
vagon cu toată primejdia de a fi observat.

– Să ştiţi, domnule profesor, că ceea ce v-am spus e 
adevărat. Sînt toţi bine şi sănătoşi şi vă
aşteaptă să vă întoarceţi sănătos şi dumneavoastră.
Emoţionat de omenia pămînteanului nostru, mitropolitul 
Rusu a venit la geamul invizibil al
dubei şi i-a spus:
– Sînt mitropolitul Rusu de la Blaj. Mă aflu aci cu cei patru 
vlădici ai mei. Dumnezeu să te
binecuvînteze pentru binele pe care l-ai făcut 
profesorului.
De fapt, mama nu mai trăia, iar fratele nu se întorsese, ci 
era şi el sub pămînt ca alţi cinci
ţărani din Galda şi Mihalţ, ucişi în curtea închisorii din 
Aiud de către colonelul Crăciun. Omul însă
şi-a dat imediat seama de durerea pe care mi-ar fi 
provocat-o şi de aceea nu a ezitat o clipă să-mi
spună că sînt în viaţă. Mi-a făcut – cum i-am spus după 
eliberare – numai bine căci vestea morţii lor
m-ar fi îndurerat profund, a fratelui mai ales.”

Nicolae Mărgineanu, Mărturii asupra unui veac zbuciumat, Ed. 
Fundației Culturale Române, București, 2002, p. 235



FINALUL ÎL POVESTIȚI VOI!



Program sugerat
- două zile-

Ziua 1 :
10:30-12:30 Probe în Blaj, din piața 1848 la școală!

Ziua 2:
08:00 - 08:30 Întâlnire pe Câmpie și pornire în pelerinaj
08:30-10:30 Pelerinaj la Cărbunari și probe la Cărbunari

10:30-12:30 Drum spre Obreja
12:30-14:00 Probe la Obreja

14:30-16:00 Pauză de masă și probele de la stână
16:00-17:00 Atelier de teatru
17:00-19:00 retur spre Blaj

În cadrul proiectului, în 1 august, vor fi două grupuri de 10 
bicicliști cu un traseu ușor decalat, iar oprirea la stână va fi în 
Valea Vezii și nu la Obreja.



Resurse 
bibliografice

• Mǎrgineanu, Nicolae - Mǎrturii asupra unui veac zbuciumat,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002

• Moldovan, Ioan - Episcopul Ioan Suciu. Mǎrturii., Editura Buna
Vestire, Blaj, 2013

• Podar, Adrian - Episcopul Ioan Suciu, Editura Galaxia Gutenberg,
Târgu-Lǎpuş, 2012

Sitografie:
• www.bru.ro
• http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/38207/1/BCUCL

UJ_FP_P2628_1940_050_0030.pdf
• http://www.margineanu.ro/

Surse foto:
• Colecţia Iulius Mihu
• Biblioteca Centralǎ Universitarǎ “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
• Arhiva Bisericii Române Unite cu Roma

http://www.bru.ro/
http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/38207/1/BCUCLUJ_FP_P2628_1940_050_0030.pdf
http://www.margineanu.ro/


Echipa de creație:

Profesori coordonatori: Ana-Maria Comșa și Iulia Tarko, Colegiul Național „I.M. Clain”, Blaj 
• Andreea Voina – clasa a X-a C, Colegiul Naţional “I. M. Clain”, Blaj
• Diana Furcǎ – clasa a XI-a A, Colegiul Naţional “I. M. Clain”, Blaj
• Denisa Ţântea – clasa a X-a C, Colegiul Naţional “I. M. Clain”, Blaj
• Tania Prainer – clasa a IX-a C, Colegiul Naţional “I. M. Clain”, Blaj
• Andreea Oniga – clasa a XI-a A, Colegiul Naţional “I. M. Clain”, Blaj

• Coordonator proiect: Anca Berlogea-Boariu, regizor
• Profesori-coordonatori ai probelor sportive: Marius Iorga și Cornelia Mărginean, 

Running&Cycling Club Blaj



Via Scriptorum
Un proiect cultural coordonat de Signis România, 
alături de Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
Asociația Running&Cycling Club Blaj, 
Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană”, Blaj, 
Primăria Municipiului Blaj
Școala gimnazială Ion Agârbiceanu, Cenade, 
Școala gimnazială „Ioan Maiorescu”, Bucerdea Grânoasă
Liceul greco-catolic Sf Vasile Blaj, 
Liceul tehnologic Ștefan Manciulea, Blaj
Liceul greco-catolic Timotei Cipariu, București;  
Liceul greco-catolic Inochentie Micu, Cluj; 
Asociația Zileos Oradea 
Co-Finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului 
Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului 
sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt 
în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.




