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CONVORBIRI CU LUCIA BUNACIU

 
(11 ianuarie 2002)

 Cine sunteåi Dumneavoastrã, Doamnã Lucia Bunaciu?
 Eu fac parte din familia Mureæenilor. Sunt urmaæa acestei familii prin mama mea, Lucia

Mureæianu, care a fost fiica lui Iacob Mureæianu, compozitorul, fiu, la rândul sãu, al lui Iacob
Mureæianu, directorul „Gazetei Transilvaniei“, primul ziar românesc din Ardeal. Înaintaæii mei,
plecaåi din Maramureæ, localitatea Biserica Albã, s-au aæezat la Bistriåa-Nãsãud, comuna Rebriæoara.
Existã la Rebriæoara un basorelief care aminteæte de existenåa lor pe acele meleaguri. Cele trei
personaje ale monumentului sunt Ioan, Iacob æi Andrei Mureæanu. 

Strãbunicul meu Iacob Mureæianu a venit la Braæov ca profesor la liceul
latino-german de aici æi ca redactor al „Gazetei de Transilvania“, condusã atunci de Gheorghe Bariå. S-a
cãsãtorit aici cu Sevastia Nicolau, fiica unui negustor braæovean æi, ca zestre, printre altele, a primit æi casa
în care astãzi se aflã Muzeul memorial „Casa Mureæenilor“. 

 
Când v-aåi nãscut, Doamnã Bunaciu?
M-am nãscut într-o comunã din judeåul Arad, Pecica – astãzi oraæ, în anul 1922, unde tatãl

meu era medic. A primit acel post dupã întoarcerea de pe front. Tatãl meu a luat parte la primul rãzboi 
mondial ca medic æi s-a întors cu corpul de voluntari români, dupã ce a fost prizonier în lagãrul de la
Dalnic din Rusia. Am stat puåin la Pecica, cãci familia mea s-a mutat la Cluj, unde am rãmas pânã în
anul 1940, când, în urma Dictatului de la Viena, ne-am refugiat la Braæov. Pe tatãl meu l-am pierdut
când fratele meu æi cu mine eram mici, aæa cã am fost crescuåi de mama noastrã. La aceastã plecare
silitã din Cluj am ales Braæovul, acesta fiind leagãnul familiei Mureæenilor, ca sã zic aæa, æi unde atât
mama, cât æi surorile ei au considerat de bine sã ne aæezãm. 

Cred cã ar fi potrivit sã vorbesc puåin despre bunicul meu, care a fost o personalitate
marcantã a familiei, compozitor înaintaæ, întemeietorul primei reviste muzicale din Ardeal, „Musa
Românã“, æi profesor al multor muzicieni din Transilvania. Dupã studiile fãcute la Viena æi Lipsca, la
dorinåa tatãlui sãu s-a întors acasã æi a fost numit profesor de muzicã la æcolile din Blaj. Acolo s-a
cãsãtorit cu Otilia Brânduæianu, fiicã a unui avocat foarte renumit din Blaj. Acesta avea o
„cancelarie“ mare, unde îæi fãceau stagiul mulåi avocaåi tineri, printre care a fost æi Iuliu Maniu.
Datoritã soåiei sale, precum æi a faptului cã a avut o familie grea cu mulåi copii, Iacob Mureæianu a
rãmas în micul æi provincialul Blaj, deæi, dupã cum mi s-a spus de cãtre mama mea, ar fi dorit sã treacã 
în România, unde ar fi avut, datoritã pregãtirii æi talentului sãu, alte perspective de realizare. Se pare
cã în cele din urmã s-a complãcut totuæi în patriarhala atmosferã a Blajului. Aici a dus o activitate
foarte susåinutã din punct de vedere muzical: creaåia componisticã, cea de editor æi redactor al revistei 
menåionate mai sus, avea ore la toate æcolile blãjene – liceu, Æcoala normalã æi Facultatea de teologie,
precum æi conducerea corului mitropoliei.
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Se spune cã avea 40 de ore sãptãmânal!
O normã foarte mare, avea o serie de elevi particulari, fie la pian, fie la alte instrumente.

Cunoætea æi instrumentele de suflat, iar în ce priveæte pianul era un adevãrat virtuoz. Astfel, cu elevii
sãi a creat diverse formaåii camerale, care aveau violoniæti, pianiæti, care toåi erau elevii sãi. În afarã
de formaåiile camerale a înfiinåat o orchestrã valoroasã, cor mixt, cor de copii, muzicã vocalã,
soprane, tenori, alto, baritoni, baæi, descoperiåi printre meseriaæii din Blaj æi soåiile lor, cu care a
înfiinåat Societatea meseriaæilor æi a pus în scenã o serie de opere æi vodeviluri compuse de el pe texte
de Vasile Alecsandri. A jucat astfel cu aceastã trupã a meseriaæilor din Blaj – erau destul de mulåi, æi
toåi aveau oarecare studii, unii chiar la Viena în diferite ateliere, æi soåiile lor de asemenea aveau voci
bune – æi i-a învãåat æi i-a strunit æi a pus în scenã aceste operete: „Scara mâåei“, „Florin æi Florica“ etc. 
Din pãcate, o parte din aceste partituri s-au pierdut, n-au fost publicate, însã totuæi mai existã o parte
dintre note, dovadã cã atunci când a fost comemorarea a 125 de ani de la naætere, aici în Braæov,
Teatrul de Operetã a pus în scenã aceste operete. Ele sunt destul de reuæite, sigur, au doar un act,
pentru cã aæa îi permitea personalul pe care îl avea la vremea aceea.  Pentru ei le-a scris, dar aæa le-a
scris æi Vasile Alecsandri. La Blaj – dupã cum scrie A. T. Bãnuå, care a fost elevul lui Iacob
Mureæianu æi care a scris æi despre Dima –, a fost muzicolog al Societãåii de Teatru din Ardeal. 

Venind în pãråile acestea, el a fost impresionat de limba care se vorbea, pentru cã
la Blaj se vorbea o limbã româneascã destul de dialectalã.

Ca în Ardeal . . . 
Vorbã ardelenescã. A. T. Bãnuå spune cã el vorbea o limbã româneascã curatã, æi, pentru

asta, blãjenii, care erau aæa de batjocoritori în general, l-au botezat „Vocea“. Ei îi spuneau „Voace“
æi li se pãrea aæa de curios cã Iacob Mureæianu nu folosea asemenea palatalizãri æi expresii
dialectale. A. T. Bãnuå, Tiberiu Brediceanu æi cu Domide au fost dintre elevii sãi mai talentaåi, au fost 
foarte bucuroæi sã audã pe cineva vorbind limba aæa curatã cum se vorbea æi aici, în Åara Bârsei. Tot
el (Bãnuå – n.n.) îl descrie pe Iacob Mureæianu ca fiind foarte elegant, întotdeauna foarte frumos
îmbrãcat, cu o comportare destul de blândã, deæi cu o foarte finã ironie la adresa elevilor æi
profesorilor care îl înconjurau æi cu o dãruire nemaipomenitã pentru ceea ce æi-a pus în gând sã facã.
Poate æi acest lucru, fiind un om mai fragil ca sãnãtate, a fãcut sã moarã destul de curând. Nu
împlinise încã 60 de ani când s-a stins æi aceasta pentru cã, în 1917, intelectualii blãjeni au fost
deportaåi la Beiuæ de autoritãåile austro-ungare æi drumul a fost fãcut iarna, în vagoane de vite, æi a
rãcit. Pe urmã, la Beiuæ, a fost grav bolnav. Venea sã-l vadã acolo Béla Bartók, pe care îl cunoætea
încã dinainte, de la Budapesta. La întoarcerea la Blaj, pe urmã, a æi murit. Din pãcate pentru el, – æi
mie îmi pare foarte rãu pentru el –, n-a ajuns sã vadã România Mare. 

 Visul Mureæenilor . . . 
 Visul tuturor Mureæenilor: Unirea æi libertate æi o åarã mare æi glorioasã sã fie! 

 Doamna Bunaciu, apropo de Iacob Mureæianu æi de trãsãturile sale de caracter, am citit în
lucrarea lui Mircea Gherman, un alt urmaæ al Mureæenilor, despre prietenia lui Iacob Mureæianu Jr.
cu Ion Luca Caragiale, cu Gheorghe Dima, cu Béla Bartók æi, din nou, despre trãsãturile frumoase
de caracter pe care le avea. Aæ dori totuæi sã revenim la studiile D-voastrã, anii de liceu, de facultate. 
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Am fãcut studiile de liceu la Cluj, la liceul „Regina Maria“. Pe urmã am continuat la Braæov, 
pentru cã eram elevã când am venit aici, æi am terminat la liceul „Principesa Ileana“. Dupã terminarea 
liceului aæ fi vrut sã fac litere æi filosofie, æi dacã aæ fi rãmas la Cluj probabil cã asta aæ fi æi fãcut, mai
ales cã una dintre rudele noastre prin alianåã, Sextil Puæcariu – care era din Braæov æi care era un bun
prieten al bunicii æi al mamei mele, æi al lui Aurel A. Mureæianu, unchiul meu –, spunea mereu „lasã
cã o sã fii studenta mea“. M-a interesat întotdeauna nu atât literatura, cât partea ætiinåificã a limbii,
unde un savant de clasã mondialã era Sextil Puæcariu.

Deci lingvistica propriu-zis?
Lingvistica m-a interesat mai mult, dar Universitatea s-a mutat la Sibiu. La Braæov a venit

Academia Comercialã. Condiåiile materiale ale mamei nu erau suficiente sã mã întreåinã într-un alt
oraæ, æi atunci am rãmas aici æi am fãcut Academia Comercialã. M-am înscris æi la Facultatea de
Drept, pentru cã, atunci, dacã urmai douã facultãåi nu era nevoie de frecvenåã, frecvenåa pe vremea
mea nu era obligatorie. Având frecvenåa la una dintre facultãåi, la cealaltã puteai sã te prezinåi numai
la examene. Am primit aceastã aprobare. Decanul Facultãåii de Drept din Sibiu era Camil Negrea,
unul dintre elevii lui Iacob Mureæianu. A fost profesor de drept civil, dar, totodatã, un foarte bun
muzician. A fost elevul lui Iacob Mureæianu la pian, la vioarã, aæa a fãcut parte æi din corul de la Blaj
æi din orchestra de camerã.  Deci Camil Negrea mi-a dat aceastã aprobare sã pot urma facultatea la
fãrã frecvenåã, veneam numai la examene. Tot la facultatea aceea era un alt urmaæ al Mureæenilor,
Aurelian Ionaæcu, care era profesor de drept acolo æi care era nepot din partea sorei lui Iacob
Mureæianu-tatãl, Maria. Aceasta a fost mãritatã cu preotul Lazãr din Nãsãud, æi a avut o fatã care s-a
mãritat cu profesorul Ionaæcu, de la Universitatea din Iaæi. Deci Mureæenii au fost rãspândiåi în toate
provinciile româneæti … M-am înscris la Academia Comercialã æi am fãcut Facultatea de Drept la
Sibiu. Alegând aceastã nouã profesiune am renunåat, bineînåeles, la dorinåa mea de a face lingvisticã
æi am fãcut o altã specialitate. Am dorit sã urmez o secåie consularã, de aceea am fãcut æi dreptul, æi sã
intru în Ministerul de Externe. Pentru cã aæa cum au fost toåi Mureæenii, toåi am învãåat de mici limbi
strãine, æi una dintre condiåiile ca sã lucrezi acolo ar fi fost examenul de limbi strãine. Din pãcate, am
terminat în momentul când au venit comuniætii. 

Atunci mi s-a tãiat orice cracã de sub picioare! Nici originea mea socialã, cu toate
cã mama a fost destul de necãjitã æi ne-a crescut destul de greu, nici condiåiile care erau nu mi-au
permis sã ajung în nici o instituåie, darãmite în Ministerul de Externe. Când spuneam cine sunt, ce
sunt, toate acestea erau împotriva mea. Trebuia neapãrat sã gãsesc un serviciu, pentru cã în acel an
mama mea s-a pensionat, nu împlinise vârsta de pensionare, dar tot datoritã faptului cã era cine era a
fost pensionatã, cu toate cã avea un post de funcåionar destul de mãrunt. Pe urmã ceilalåi membri ai
familiei, dintre care unchiul meu Dr. Joe Gherman a fost arestat æi dat afarã din Ministerul de Interne.
Celãlalt unchi al meu, care era comandor de aviaåie, comandorul Pârvulescu, a fost dat afarã din
armatã, fãrã pensie. Fratele meu era încã student; vãrul meu Mircea Gherman abia terminase liceul
„Andrei Æaguna“. Nu i s-a dat voie sã se înscrie la facultate decât cu mare greutate, dar pânã la urmã
tot a fost dat afarã æi de acolo, æi atunci eu æi cu mãtuæa mea mai tânãrã, cea mai micã dintre fetele lui
Iacob Mureæianu, care era profesoarã, eram singurele care puteam câætiga ceva, pentru cã, altfel, nu
exista nici un venit în familie. Scurt timp dupã ce a venit guvernul Groza, cele douã partide, ale lui
Maniu æi Brãtianu, au primit câte un minister, unde erau doi secretari de stat, la liberali era
Romniceanu æi la åãrãniæti era Haåieganu. Fiindcã îl cunoæteam, domnul Romniceanu a intervenit

7

Convorbiri cu Lucia Bunaciu



aici, la fabrica care pe urmã a devenit uzina Brainer Béla, æi acolo îl cunoætea pe director æi mi s-a
oferit un post. Sigur, m-am prezentat imediat, am fost angajatã, dar pentru puåin timp, pentru cã
ulterior s-au desfiinåat acele ministere, pe urmã a venit Gheorghiu-Dej, tot cu Petru Groza, dar din ce
în ce se strângea æurubul æi am fost datã afarã æi am rãmas din nou fãrã serviciu. 

Directorul liceului „Meæotã“ era un profesor de matematicã, care æi el era refugiat
de la Cluj, æi fusese conducãtorul cercetãæiei în Åara Româneascã. Æi eu æi fratele meu am fost
cercetaæi. Pe urmã am fost strãjeri, atunci toåi elevii au devenit strãjeri, æi tot domnul Goia era
conducãtor. Cunoscându-mã de acolo, æi fiindcã mãtuæa mea a primit o catedrã de francezã la acest
liceu, mi-a dat æi mie o catedrã de suplinitor. Am funcåionat între anii ’47 æi ’48 ca profesoarã de
francezã la liceul „Meæotã“, æi, totodatã, tot domnul Goia a vorbit cu directorul liceului „Æaguna“,
unde am primit æi acolo un numãr de ore. Aæa cã anul acela … 

V-aåi întors la litere, aæa cum v-aåi dorit … 
Da, dar în ’48 … Eu la Academia Comercialã am fãcut franceza, mai ales cã ultimul nostru

rector a fost chiar profesor de francezã, æi am fãcut francezã comercialã, æi chiar ca studentã am avut
ore la Liceul Comercial. Era un liceu comercial de fete aici. Cum am ajuns acolo … Mai întâi, asta era 
încã în perioada rãzboiului … Directoarea Liceului Comercial era domniæoara Cârstea, profesoarã de 
englezã. Eu la Cluj am fãcut la Liceul englez. Venind aici, la liceul „Principesa Ileana“, se fãcea
limba germanã. Fiind la sfâræitul liceului, nu puteam sã recuperez æi atunci liceul a fãcut o cerere cãtre 
Liceul Comercial de fete unde, cum am spus, era directoare domniæoara Cârstea. Toåi elevii refugiaåi,
veniåi din alte pãråi, care la æcolile lor fãcuserã englezã, au fost supuæi aceluiaæi regim. Deci, urmam
engleza în particular la Liceul Comercial, cu teze trimestriale æi probe orale, o datã sau de douã ori pe
sãptãmânã. Notele erau transmise apoi la liceele de unde venea fiecare elev. Prin urmare, am ajuns sã
predau æi eu la Liceul Comercial fiindcã domniæoara Cârstea mã cunoætea de când îi fusesem elevã.
Mi-a dat niæte ore pentru cã ætia cã aveam nevoie de bani. Dar aæa am fãcut æi seminarul pedagogic (ca 
sã pot sã predau) æi am terminat æi cu o diplomã de profesor.

În ’48 a venit reforma învãåãmântului, au fost scoase absolut toate limbile, æi latinã æi
greacã æi francezã æi germanã æi aæa am rãmas doar cu limba rusã. Toåi profesorii care fuseserã profesori
de latinã, de germanã, profesori de greacã, toåi au trecut ca profesori de românã, sau care au avut
secundar de istorie au trecut pe istorie, æi de aceea toate catedrele s-au ocupat, æi n-a mai fost loc pentru
mine.  N-au avut cum sã mã treacã suplinitor la românã pentru cã erau mult mai mulåi profesori decât
era nevoie, ore erau puåine pe atunci, æi am rãmas din nou fãrã servici. În ’48, naåionalizarea a fost în
iunie. Am terminat anul æcolar, examenele, æi am rãmas fãrã nici un fel de venit. Fratele meu era încã
student, la Medicinã la Cluj, fiindcã între timp redobândisem Ardealul de Nord. Un cunoscut al
unchiului meu, care a fost aviator, æi a fost instructorul sãu de zbor, evreu, æi pe care l-a salvat (s-a dus la
generalul Antonescu æi i-a cerut sã-l elibereze din lagãr fiindcã a fost aviator), avu o cunoætinåã, un
comunist, care era directorul unei fabrici foarte mici. A vorbit cu acela æi am fost angajatã la acea
fabricã ca tãbãcar (!). Era o fabricã de tãbãcãrie. Eram æi tânãrã æi slabã, ce sã mã pricep eu ca tãbãcar …

Aveaåi altã pregãtire … 
Poate cã lumea nici nu ætie, tãbãcãria este o meserie foarte grea, pieile acelea de ridicat.

Sigur, erau æi meæteri, dar eu fusesem angajatã ca muncitor necalificat. Acel director, care sigur era
comunist, fãcuse Æcoala de Arte æi Meserii. Aceste licee de arte æi meserii erau licee cu niæte
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standarde foarte ridicate. De exemplu, Brâncuæi n-a fãcut un liceu teoretic, a fãcut aceastã Æcoalã de
Arte æi Meserii, æi erau numai câteva în åarã. Fie cã ieæeau foarte buni meseriaæi: electricieni,
strungari, fie, cei mai talentaåi, treceau la Belle-Arte, ca æi Brâncuæi æi alåi mulåi care au terminat
aceastã æcoalã. Ei, acest om, Ieremia se numea, terminase ca electrician. El a intrat de fapt în Partidul
Socialist, dar pe urmã s-au comasat, æi a trecut la comuniæti. Soåia lui era foarte mare militantã
comunistã æi aæa s-a ridicat æi el. 

În primul rând cã nu îi eram de nici un folos ca muncitor tãbãcar, nici nu puteam sã
ridic o piele din acelea.  Atunci a fãcut o adresã la Foråele de Muncã, cã aæa era atunci, cã are nevoie
neapãrat de o secretarã-casierã, adicã de cineva care sã se ocupe de treburile acestea. Æi m-a învãåat sã 
spun aæa … cã nu am nici un fel de pregãtire, am declarat cã am 7 clase primare, æi mi-a fãcut o adresã
cu care m-a trimis acolo. Era foarte multã lume. Erau mulåi æomeri, era venitã lumea din rãzboi, era o
situaåie destul de disperatã … æi m-a trimis acolo cu aceastã adresã, în care se spunea cã doreæte sã fie
o persoanã mai tânãrã, adicã mi-a pus vârsta, æi pregãtire sã fie 7 clase, aæa ca sã fie sigur cã nu au un
contracandidat. Întâmplãtor am vãzut cã æefa acestui Birou de Braåe de Muncã era o fostã servitoare a
unor prieteni de-ai noætri. Aceea, când m-a vãzut, m-a poftit imediat înãuntru. Era o unguroaicã, nici
nu putea scrie æi citi, semna numai prin punere de deget, æi i-am spus, Maria o chema, „uite, Maria,
trebuie sã fiu angajatã neapãrat …“, „da, d-rã!“. Mi-a fãcut imediat recomandarea, a pus degetul …
æi aæa am fost angajatã. 

Æi am rãmas la aceastã micã fabricã, care, pe urmã, a fost comasatã. Aæa cum
acuma dorim sã facem o privatizare cu fabrici mici, cu randament mare, atunci era tocmai invers. S-a
naåionalizat tot, s-a luat tot, patronii daåi afarã, fabricile toate le-au unit. În Braæov erau multe
tãbãcãrii, pentru cã saæii erau mari specialiæti în treaba aceasta, æi au unit toate aceste fabrici într-o
singurã întreprindere, „Timpuri Noi“. 

Am lucrat la preå de cost, la financiar, mã rog. În cele din urmã am ajuns æef de
serviciu, æi pe urmã, în ’62-’63, m-am pensionat pentru cã eram mioapã. Boala mea s-a agravat,
lucram mult, æi ziua æi noaptea, aveam rãspundere foarte mare, æi atunci am fost pensionatã de boalã. 

Eram deja cãsãtoritã, aæa cã nu era nici o problemã. 

În ce an v-aåi cãsãtorit cu regretatul domn Bunaciu?
În ’49 … Deci, nu mai aveam aæa probleme materiale, æi de atunci am rãmas pensionarã,

n-am mai profesat. 
Dacã aæ fi ætiut cã bietul meu vãr o sã se prãpãdeascã aæa de curând, poate aæ fi

fãcut Facultatea de Istorie, ca sã pot folosi acestui muzeu … 

Este vorba de Mircea Gherman?
Da, este vorba despre Mircea Gherman, pentru cã el a rãmas la muzeu, dupã ce tatãl sãu a

murit. Aurel A. Mureæianu murise în ’50, æi ce sã spun, nu m-am gândit niciodatã cã o sã trebuiascã sã 
mã ocup de acest muzeu. Moartea vãrului meu, care a fost foarte rapidã … æi nu a avut timp sã mã
sfãtuiascã ce sã fac. El a ales-o pe d-na Sanda Maria Buta sã-i urmeze, a cunoscut-o foarte bine æi
foarte bine a fãcut, pentru cã într-adevãr este un om care a fãcut pentru muzeul acesta ce nu ætiu dacã
ar fi putut face altcineva, æi ea dacã m-a rugat s-o ajut, sigur cã m-am angrenat. Aæa a trebuit sã citesc
mult mai mult, sã ætiu mult mai mult despre familie. Ce ætiam eu numai din familie era puåin, trebuia
sã studiez documente æi aæa astãzi sunt oarecum în mãsurã sã fiu de folos Casei Mureæenilor. 
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Sigur sunteåi de folos! Stimatã Doamnã Bunaciu, care consideraåi cã este rolul familiei
Mureæenilor în istoria localã, în istoria regionalã, a Transilvaniei, æi în istoria åãrii?

Rolul familiei Mureæenilor a fost în trecut foarte important. Cred cã aæa æi trebuie sã rãmânã. 
Iacob Mureæianu s-a cãsãtorit cu o braæoveancã æi a venit aici tânãr æi a rãmas braæovean æi el. Deci
pentru Braæov a fãcut tot ce a fãcut. 

Æi ca profesor, æi ca publicist … 
Ca publicist, ca director de liceu æi ca susåinãtor æi sponsor al înfiinåãrii Liceului „Andrei

Æaguna“; ca ziarist, ca cel care, prin „Gazetã“, a fost alãturi de Rãzboiul de Independenåã din ’77.
Fiului sãu, Dr. Aurel Mureæianu, i-a cerut sã renunåe la orice carierã ar fi putut avea în Apus, sã vinã æi 
sã se ocupe de „Gazetã“. Deci ei toåi au fost luptãtori, au fost dãruiåi cu totul acestui neam. Dr. Aurel
Mureæianu a fost apãrãtor în procesul Memorandului; „Gazeta“ a luat o amploare foarte mare în
timpul lui, æi-a fãcut o tipografie ca sã aibã control asupra „Gazetei“, sã nu poatã fi împiedicat de un
tipograf strãin. 

Este unul dintre fondatorii Partidului Naåional Român. 
În afarã de asta, împreunã cu Gheorghe Bariå, care era director comercial, a preluat fabrica

de hârtie de la Zãrneæti pentru ca sã aibã hârtia necesarã „Gazetei“. Sigur cã autoritãåile austro-ungare 
nu susåineau în nici un caz acest ziar românesc, care nu numai cã era românesc, dar era un organ de
luptã, în primul rând, pentru ridicarea românilor. Asta i-a interesat foarte mult pe înaintaæii mei, æi
åineau o legãturã foarte strânsã cu Åara Româneascã æi cu Moldova. Æi acolo erau Mureæeni. La
Bucureæti era sora lui Dr. Aurel Mureæianu, æi activa în societatea „Principele Mircea“, era în
anturajul Reginei Carmen Sylva. Cealaltã sorã, Elena, de asemenea, mãritatã cu generalul Moise
Groza, corespondent al „Gazetei“, care a luptat în rãzboiul din ’77, æi mai pe urmã a fost în Ministerul
de Rãzboi. Deci toatã familia a fost angrenatã în aceastã luptã a åãrii, nu numai a Braæovului. 

Iacob Mureæianu, tatãl, s-a cãsãtorit cu Sevastia Nicolau. Aceastã familie, Nicolau, a fost o
familie de negustori, dar totodatã æi de cãrturari. Din partea mamei ei, fãcea parte din familia Cepescu 
– alåi cãrturari æi oameni de vazã, care au avut toate casele din Prund, de la Biserica Sf. Nicolae, tot ce
este acuma clãdit erau casele lor, æi aceæti Cepeæti, la moartea lor au lãsat testamentar totul Bisericii
Sf. Nicolae. De asemenea, familia Nicolau – a unui negustor aæa de bogat – erau rude æi foarte
apropiaåi de celebrele familii Ciurcu æi Nica. Aceætia toåi sunt înrudiåi cu familia Dima, apropiatã de
familia Mureæenilor. 

Negustori æi sprijinitori ai culturii braæovene …
Da, pentru cã ei au fost cei care l-au adus aici pe Gheorghe Bariå, aceæti negustori care au

format o asociaåie, la „Casina Românã“, asociaåie care se numea foarte interesant, Gremiu, æi acest
Gremiu a fost numai cu negustori români, pentru cã aici au fost æi negustori greci æi între negustorii
români au fost desigur æi mulåi macedoneni. 

Un alt negustor cu foarte mare importanåã – æi tot rudã cu Mureæenii prin familia
Ioan, pentru cã una dintre fetele Nicolau a fost cãsãtoritã Ioan – este Rudolf Orghidan, alt negustor de
vazã. Toåi aceæti negustori au dat bani la Blaj ca sã poatã sã vinã cei mai bine pregãtiåi profesori
recomandaåi de Timotei Cipariu. Timotei Cipariu era preæedintele Academiei Române, era un
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lingvist æi un erudit de talie mondialã, aæa cã negustorii au avut un rol foarte, foarte important pentru
cultura românilor de aicea. 

Æi ca sã revin la importanåa Mureæenilor, ei toåi au considerat cã este datoria lor sã renunåe la
orice veleitãåi, faimã personalã sau la îmbogãåire pentru a fi în slujba norodului lor, care era umilit æi
asuprit, æi care avea aæa de multã nevoie de intelectuali. 

Inclusiv testamentul lui Iacob Mureæianu …
Aæa, Iacob Mureæianu a fãcut acest celebru „Lãsãmânt“, prin care a dorit ca tot ceea ce a

strâns æi ce vor mai strânge urmaæii, casa lui æi totul sã rãmânã pentru ca sã se formeze un Institut,
pentru români. Vã daåi seama cã se lupta pentru Unire, dar nu se ætia æi când o sã se ajungã,
considerând cã totuæi Transilvania o sã rãmânã încã sub stãpânire strãinã. Acest institut sã poatã
folosi tinerilor români, tinerilor de la åarã, tinerilor care meritau æi care aveau dorinåa de a învãåa æi
care nu aveau toåi posibilitatea fie sã plece în strãinãtate, fie sã urmeze æcoli, pentru cã pãrinåii lor erau 
sãraci lipiåi pãmântului æi oropsiåi de cârmuire. 

De aceea sunt importanåi Mureæenii, pentru istoria neamului, consider eu. 

Doamna Bunaciu, ar mai trebui amintiåi: ultimul fiu al lui Iacob Mureæianu, Traian
Mureæianu, vestit sculptor, apoi Elena Mureæianu, fostã Popovici, pictoriåã. Putem vorbi, deci, de
aceastã veritabilã dinastie culturalã a Mureæenilor?

Da. Traian Mureæianu a fost sculptor, a fãcut Belle-Arte la Viena, æi tot acolo a fost cântãreå
la Opera din Viena. A murit destul de tânãr. A avut o voce excepåionalã. Toåi Mureæenii au fost foarte
„muzicali“. Începând cu Andrei Mureæanu, Iacob Mureæianu, bãtrânul, care a compus æi el, de Iacob
Mureæianu junior nu mai vorbesc, toåi au fost foarte talentaåi muzical æi toåi au avut foarte frumoase
voci, de tenor, de bariton. Traian Mureæianu a fost bariton, æi ceilalåi copii au fost foarte talentaåi,
urmaæii lor. Mama mea a fost o foarte bunã pianistã. Mãtuæile mele, de asemenea, unchiul meu, Iuliu
Mureæianu, un compozitor de seamã. 

Fiul Dr. Aurel Mureæianu, Aurel A. Mureæianu, a fãcut la Paris Litere æi filosofie æi a
studiat æi istorie. Conform lãsãmântului bãtrânului Iacob Mureæianu, totdeauna un urmaæ trebuia sã
rãmânã, sã se ocupe de patrimoniul strâns, în vederea realizãrii acestei dorinåe de a se forma institutul
istoric respectiv. Dupã moartea lui Aurel Mureæianu, care a murit æi el înainte de Unire, în 1909, æi care,
dupã cum ai spus, fusese cãsãtorit cu Elena Popovici, o pictoriåã bunã a epocii, fiul lor, Aurel A.
Mureæianu, a rãmas în casa strãmoæeascã æi s-a ocupat în mod deosebit de biblioteca æi arhiva strânse
de-a lungul a aproape 100 de ani. A fost un publicist foarte apreciat, a fãcut parte din viaåa culturalã a
Braæovului, a fost colaborator æi fondator la „Åara Bârsei“, a fost colaborator al „Gazetei“, care nu mai
era a familiei, æi care a apãrut pânã târziu. În 1940 a trecut la ASTRA æi director a fost Dr. Nicolae
Cãliman. A colaborat la „Boabe de grâu“, a scris la foarte multe publicaåii din åarã … 

La „Adevãrul“, la „Dimineaåa“, la „Glasul Bucovinei“ … 
Peste tot în Åara Româneascã, din Moldova, din Bucovina. A avut æi o serie de lucrãri

personale. A fãcut o foarte frumoasã monografie a bunicului sãu Iacob Mureæianu, cu multe
cercetãri, fiind un om de ætiinåã foarte bine documentat. Din pãcate, a murit æi el foarte repede, la 60
de ani neîmpliniåi, rãpus de o boalã cumplitã, dar înainte, împreunã cu soåul veriæoarei lui primare,
Sevastia Mureæianu, mãritatã Gherman, a fãcut un act prin care s-a fãcut donaåia acestui imobil, a
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patrimoniului æi a tot ce se gãseæte în muzeul actual: mobilier, tablouri, arhiva Mureæenilor, alte
lucruri de valoare æi biblioteca. 

Dar dupã ce a murit, foarte curând, nu ætiu dacã au trecut 48 de ore, s-au prezentat
organele securitãåii, dorind sã ridice tot ceea ce este tipãriturã. Dr. Joe Gherman, care era desemnat ca 
reprezentant al familiei în vederea acestei donaåii æi a tot ce era acolo, a reuæit sã amâne cu 24 de ore
ridicarea patrimoniului. Atunci a apelat la un alt mare român, care nu era rudã cu Mureæenii, dar era
foarte apropiat în special de Aurel A. Mureæianu, cu care a colaborat foarte mult, æi la „Åara Bârsei“ æi 
la alte publicaåii, profesorul Ion Colan, care era atunci directorul Bibliotecii. Æi, cu ajutorul lui, s-a
fãcut o preluare de cãtre Bibliotecã a arhivei æi a bibliotecii care avea mii de volume æi era de o foarte
mare valoare. Dacã ar fi sã menåionez numai una dintre cãråi, despre care scrie æi Sextil Puæcariu, o
ediåie foarte importantã, cumpãratã încã de Teodor Nica de la Viena, a Iliadei, æi care, cu aceastã
ocazie, a dispãrut. Pãcat, cãci era o ediåie rarã, tipãritã în condiåii excepåionale. Sextil Puæcariu o
vãzuse la Aurel A. Mureæianu. Erau alte foarte multe lucruri de valoare. Într-o singurã noapte a
trebuit sã cãrãm totul, sã ducem biblioteca, s-a dus cu rafturi cu tot, æi Ion Colan a fãcut un proces
verbal de preluare, în care îæi lua angajamentul ca, în cadrul bibliotecii, sã se facã o camerã a
Mureæenilor, cu mobilierul, cu cãråile, plus arhiva. Arhiva am cãrat-o noi, toåi membrii familiei, o
noapte întreagã, ajutaåi de prieteni. De la Mureæeni am cãrat-o în coæuri la Bibliotecã æi a rãmas acolo.
Pe urmã, de acolo a fost preluatã de Academie æi apoi, cu chiu, cu vai, a revenit. Au fost fel de fel de
avataruri. Sigur cã s-au mai pierdut, s-au mai stricat. Sigur, biblioteca æi colecåia „Gazetei
Transilvaniei“ æi astãzi se gãsesc la Bibliotecã, pentru cã au venit vremurile când au fost diveræi
directori care n-au mai åinut cont, au împrãætiat cãråile, le-au repartizat în alt fel æi astãzi e foarte greu
sã mai identificãm, cel mult colecåia „Gazetei“, eventual. Au rãmas toate în patrimoniul Bibliotecii, æi 
e foarte bine cã au rãmas æi acolo, cã n-au ajuns la Securitate ca sã fie arse ca alte lucruri, ca, de pildã,
lucrarea fostului meu profesor de economie politicã, Victor Jinga, despre istoria Transilvaniei, o
lucrare monumentalã care a fost acum editatã din nou, æi care atunci a fost arsã ca un lucru otrãvitor
pentru neamul românesc. Æi atunci ar fi avut aceeaæi soartã æi Arhiva aceasta. Cã doar nu era sã se
ocupe cineva de ea.  Aurel A. Mureæianu æi-a fãcut datoria cât a putut, prin actul acela notarial pe care
l-a fãcut, din pãcate a murit, dar a rãmas Dr. Joe Gherman, care timp de æaptesprezece ani a luptat în
fel æi chip ca sã se înfiinåeze muzeul. A reuæit târziu, a început în ’50 aceastã acåiune, æi s-a reuæit în
’68. Dar el, în ’67, a murit la rândul lui, însã înainte de asta i-a cerut fiului sãu (este vorba despre
Mircea Gherman – n. n.) sã-l urmeze. Deæi el fãcuse o facultate economicã æi a fãcut æi el facultatea de 
drept, i-a cerut sã urmeze æi facultatea de istorie, ca sã rãmânã acolo un specialist, aæa cum se
prevãzuse în acel „lãsãmânt“. A æi rãmas, a lucrat, Casa a funcåionat în cadrul Muzeului de Istorie,
sigur n-a putut sã facã niciodatã tot ce a vrut. Un singur exemplu sã dau: la o aniversare importantã i
s-a interzis sã se cânte „Deæteaptã-te, Române!“, când s-au împlinit 130 de ani de la înfiinåarea
„Gazetei Transilvaniei“. Nu i s-a dat voie sã vorbeascã despre procesul Memorandului, nimic ce ar fi
atins coarda comunistã. Secretarul de partid de atunci a hotãrât ce æi cum sã se facã. Cu toate acestea
el, muncind foarte mult, a reuæit sã facã o foarte frumoasã expoziåie despre voluntarii români, care
s-au întors în 1917 din Rusia, din prizonierat, au venit æi s-au înrolat în armata românã, ca sã lupte pe
front alãturi de România æi aliaåi. A muncit foarte mult, dar ca urmaæ nu i s-a dat voie sã vorbeascã aæa 
cum æi-ar fi dorit el sã prezinte lucrurile, cu privire la „Gazetã“. 

Mircea Gherman a rãmas la Muzeu pânã în 1990, când s-a îmbolnãvit æi a murit æi el.
Atunci, dupã cum v-am spus, din fericire, un noroc al Mureæenilor ajutaåi de bunul Dumnezeu, a venit 
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Sanda Maria Buta, care timp de 12 ani a muncit æi a luptat, obåinând æi autonomia Casei memoriale,
obåinând spaåii, obåinând fonduri pentru renovare, æi astãzi este într-adevãr un muzeu cu totul æi cu
totul deosebit. Nu ætiu dacã în åarã sunt multe case memoriale, cel puåin din câte cunosc eu nu ætiu cu
care s-ar putea compara (nu vorbesc de palatul lui Cantacuzino – „Nababul“ –  unde se aflã Muzeul
Enescu). 

Sunt uitate æi de autoritãåi, æi de Ministerul Culturii …
Chiar dacã nu sunt uitate, sunt destul de modeste. Poate casa lui Vasile Alecsandri de la

Mirceæti sã fie mai … dar … totuæi este numai un conac de åarã, pe când aici este o casã în centrul
oraæului, frumos aranjatã cu mobilier de valoare, acum adãposteæte æi pe Gheorghe Dima, care, aæa
cum am spus, este æi el o rudã, æi care a avut æi el un rol foarte important în viaåa culturalã a
Braæovului. 

Doamna Bunaciu, în perioada interbelicã, deæi eraåi adolescentã æi probabil la Braæov
veneaåi mai mult în vacanåe, cum aåi receptat Braæovul, mai ales din punctul de vedere cultural, apoi
dupã 1940 æi în perioada comunismului?

Înainte de a veni aici definitiv, în ’40, veneam într-adevãr în vacanåe foarte mult. Eu veneam 
de la Cluj. Clujul era un oraæ mare, un oraæ universitar, un oraæ cu institute, un institut francez, unul
italian, consulate, mã rog, o viaåã culturalã efervescentã. Conferenåiari din toatã åara … Era Operã,
era teatru … Noi, la liceu, eram tot timpul åinuåi la curent cu tot ce era culturã în Åara Româneascã.
Carol al II-lea a fãcut celebrul colegiu „Carol al II-lea“ de lângã Universitatea din Cluj, unde s-a
format apoi Filarmonica, deci erau concerte, altfel era viaåa. 

Braæovul era un oraæ mic, un oraæ de provincie, cu 40.000 de locuitori, înconjurat de … 

 Important din punct de vedere industrial …
Important pentru cã avea industria de rãzboi, în special armament, important ca oraæ

industrial, însã un oraæ mai restrâns. Cu douã licee de bãieåi æi cu un liceu de fete, douã licee
comerciale, un liceu sãsesc. Saæii în majoritate stãpâneau industria, nu vorbesc de cea de armament,
care era a românilor; Astra æi Tohanul, Metrom … dar æi industria uæoarã sau de altã facturã era
stãpânitã în special de saæi.

Saæii erau într-adevãr æi ei foarte muzicali, dar erau foarte închiæi. Aveau cercurile
lor restrânse, se fãcea muzicã în familie de obicei, erau buni instrumentiæti, dar mai puåin deschiæi faåã 
de români. Cu toate cã erau legãturi destul de strânse, mai ales între intelectuali. 

Aici, la Braæov, Tiberiu Brediceanu a fãcut un conservator, æi în acest Conservator
a reuæit sã prezinte viaåa muzicalã, æi sã o ridice. La Redut se mai dãdeau æi spectacole. Cât a fost
Dima în Braæov, de asemenea, corul lui a fost foarte important, pânã când a plecat la Sibiu, pe urmã a
plecat la Cluj, unde a fost rectorul Conservatorului æi directorul Operei. 

Aæa cã viaåa culturalã a Braæovului era reprezentatã de profesorii de liceu, de o
serie de medici, destul de buni æi de valoroæi, cum a fost æi Radu Puæcariu, bãiatul lui Sextil Puæcariu,
æi istorici de asemenea care se ocupau cu istoria Primei Æcoli Româneæti din Æchei, de care s-a ocupat
Ion Colan, el æi cu Sterie Stinghe au fost cei care au avut o valoare, æi cu toate cã oraæul era apropiat de 
Bucureæti æi ar fi fost cazul sã fie mai mare emulaåia culturalã, totuæi influenåa aceasta sãseascã de
închidere, restrângere, rãcealã a fãcut ca sã nu fie chiar aæa o viaåã culturalã nemaipomenitã.
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Era familia Cãliman, care scriau æi publicau, dar în general nu pot sã spun cã am gãsit aici o viaåã
culturalã deosebitã. 

În ’40, venind aici Academia Comercialã, cu profesorii sãi, oameni de mare
calitate, oameni care au reprezentat ceva în economia româneascã, Jinga, Tãtaru, pe urmã
Condeescu, Rãducanu de la Bucureæti, în fine, s-a format aæa un nucleu. Exista aici Institutul de
Culturã Italianã, al cãrui director era profesorul Palmieri din Italia, de asemenea æi el om de mare
culturã, unde erau æedinåe literare, erau concerte; Institutul francez de asemenea a luat un avânt foarte
mare, avându-l pe profesorul Dunogier, care era trimis de Misiunea francezã. Acolo am fost la o serie
de conferinåe cu diapozitive, adicã un fel de filme propriu-zis, cã pe vremea aceea nu era aæa avansatã
aceastã industrie video, a fost o serie de conferinåe foarte importante, cu castelele de pe valea Loirei.
Erau conferinåe de istorie, literaturã æi muzicã. Erau poeåi, literaåi de valoare, de exemplu
Gherghinescu-Vania æi Ætefan Baciu. Aurel A. Mureæianu, care era un publicist cunoscut, æi în a cãrui 
casã într-adevãr, eu copil fiind, încã înainte chiar, la 12, 14-15 ani, am întâlnit oameni importanåi în
cultura româneascã. L-am întâlnit pe Iorga, l-am întâlnit pe Titulescu, nu vorbesc de Sextil Puæcariu,
care, când venea la Braæov (venea permanent), erau în relaåii de prietenie, se cunoæteau încã de la
studiile din strãinãtate fãcute la Paris, deæi era mai în vârstã decât Aurel A. Mureæianu. 

Stimatã Doamnã Bunaciu, vã mulåumim!
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