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„Istoria ne dovedeºte cã Europa se
apropie din ce în ce mai mult de unitate.“
A. A. Mureºianu:
PROBLEMA EUROPEANÃ ªI ROMÂNII

Iacob Mureºianu, tânãrul profesor de latinã venit de la Blaj la Braºov, s-a cãsãtorit în scurt
timp aici cu Sevastia Nicolau, fiica înstãritului ºi cultivatului negustor Dimitrie S. Nicolau,
întemeindu-ºi o frumoasã ºi numeroasã familie.
În Muzeul memorial „Casa Mureºenilor“ din Braºov, imobil primit ca zestre de Sevastia
Mureºianu, se pot vedea astãzi o parte din mobilierul, obiectele de artã ºi documentele ce alcãtuiesc
fondul „Mureºeni“, reconstituind, în mare, locul în care a trãit aceastã importantã familie a
Transilvaniei.
Pregãtirea superioarã a mamei ºi spiritul pedagogic doct al tatãlui au determinat o educaþie
de înalt nivel de care s-au bucurat fiii ºi fiicele Mureºenilor. De asemenea, li s-a inoculat un spirit
familial de dragoste ºi înþelegere frãþeascã ce i-a unit întreaga lor viaþã, chiar ºi dupã ce, fie datoritã
profesiunilor deosebite, fie prin cãsãtorii, au plecat din Braºov, rãspândindu-se prin alte oraºe din
Transilvania, Austria sau Þara Româneascã. Singurul rãmas în casa pãrinteascã a fost Dr. Aurel
Mureºianu, care a urmat tatãlui sãu la conducerea „Gazetei“.
Acest spirit de familie l-au transmis ºi ei mai departe copiilor pe care i-au avut, astfel încât
unitatea familiei a fost pãstratã de-a lungul anilor. Pentru ca aceastã apropiere sã fie cât mai
consolidatã, pãrinþii, care corespondau între ei, îºi aranjau de asemenea manierã vacanþele încât sã se
poatã întâlni cu toþii în staþiuni balneare din regiunile în care locuiau: Bãile Bazna în Transilvania,
Bãile Herculane sau Lacul Sãrat din Þara Româneascã. Sigur cã se mai vedeau ºi în timpul anului,
vizitându-se unii pe alþii, dar atunci reuºeau sã se întâlneascã doar douã sau trei familii dintre fraþii ºi
surorile Mureºianu; însã legãtura se pãstra cât puteau de des, în dragoste ºi înþelegere deplinã. Din
fericire, ºi cei intraþi în familie prin cãsãtorii (neveste sau soþi) au reuºit sã fie prieteni cu toþii între ei,
sã se iubeascã ºi sã-ºi sarã în ajutor la nevoie.
Aurel A. Mureºianu a fost unul din verii primari ai mamei mele – Lucia Mureºianu, ºi,
datoritã faptului cã erau apropiaþi ca vârstã ºi preocupãri, încã de mici copii s-au înþeles nespus de
bine, continuând aceastã prietenie ºi în tinereþe ºi dupã ce s-au cãsãtorit, formându-ºi fiecare propria
familie: Aurel A. Mureºianu la Braºov ºi Lucia Mureºianu la Arad ºi apoi la Cluj.
Dupã puþini ani de la cãsãtorie, mama mea a rãmas vãduvã, cu doi copii – mai am un frate –
ºi cu o situaþie materialã destul de modestã, cãci pregãtirea ei de pianistã nu era aducãtoare de cine
ºtie ce venit, iar pensia ce o primeam noi, copiii, dupã tatãl care fusese medic, era micã, moartea lui
survenind când era foarte tânãr, cu puþinã vechime în activitatea sa.
Pentru a-ºi ajuta veriºoara, pentru care avea atâta afecþiune încã de când erau copii, ºi a ne
oferi nouã, celor mici, pe care ne iubea ºi-i plãcea sã ne aibã în preajmã, ne invita verile la Braºov, în
primitoarea lui casã, unde împreunã cu soþia lui nu ºtiau ce sã ne mai ofere, de la mâncare pânã la
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distracþii, potrivit vârstelor noastre. Bineînþeles cã venea întotdeauna ºi mama, care i se adresa cu
diminutivul din copilãrie – Riculeþ, aºa cã ºi pentru noi era „încântãtorul Nenea Riculeþ“.
Aºteptam cu nerãbdare vara, sã venim la Braºov. Dupã ce am început ºcoala, nici nu ne
puteam închipui o vacanþã fãrã sãptãmânile petrecute la Nenea Riculeþ ºi Tante Helen, unde rãsfãþul
era pe primul plan. Cred cã ºi pentru mama era o destindere binevenitã dupã munca de peste an cu
slujba, casa ºi cu educaþia noastrã. Odihna, societatea celor doi soþi, belºugul din casã îi dãdeau puteri
noi pentru a înfrunta încã un an greu.
Înainte de a povesti felul cum se desfãºura viaþa în minunata casã a unchiului meu, mi se
pare potrivit a-i face un portret, aºa cum l-au vãzut ochii mei de copil, cãci ºi dupã ce am ajuns om
mare Nenea Riculeþ nu mi s-a pãrut niciodatã cã s-ar fi schimbat. Voi încerca totuºi ca acest portret sã
fie cât mai real ºi cât mai puþin influenþat de sentimentele ce-i port pânã astãzi.
Nenea Riculeþ a fost un om frumos: înalt, voinic, atletic chiar, cu ochi de un albastru senin ca
cerul de varã ºi tenul alb, de tipul numit de englezi „fair complexion“1. Era întotdeauna nespus de
îngrijit îmbrãcat, chiar cu o eleganþã oarecum cãutatã (aº spune cã era o moºtenire mureºeneascã,
deoarece toþi membrii familiei erau preocupaþi de eleganþa vestimentarã ºi comportamentalã).
Hainele erau de stofã finã, cãmãºile întotdeauna albe ºi scrobite, ca ºi batista din buzunarul de la
piept, la cravatã avea un ac cu o perlã veritabilã care mã fascina cu irizãrile ei.
În buzunarul de la vestã – fãcutã uneori din materialul costumului, iar în zilele calde de varã,
din mãtase imprimatã „ton sur ton“ – purta un ceas cu un lanþ gros de aur, ceas pe care, dacã-l apãsai
pe un buton – ºi ne dãdea voie s-o facem –, cânta primele mãsuri din „Deºteaptã-te române“. Era un
dar comandat în Elveþia de tatãl lui, probabil recompensa de dupã bacalaureat.
Mâinile îi erau nefiresc de albe, subþiri, cu degete lungi, mâini care nu au þinut niciodatã alte
unelte decât cele ale scrisului sau þigaretul de chihlimbar. Pe degetul mic al mâinii drepte, cred, avea
un inel masiv, o ºevalierã, iar alãturi de verighetã, pe inelarul celeilalte mâini, unul cu diamante în
formã de rozetã.
Apariþia lui într-un grup, la cafenea sau la Cazinoul din Sinaia, la teatru sau în orice fel de
manifestare publicã, era remarcatã ºi admiratã. ªi copil fiind, ºi când eram mai mare, îmi plãcea
nespus când mã lua cu el ºi mã prezenta diverºilor sãi cunoscuþi, unii dintre ei celebritãþi pe care îi
ºtiam chiar din cãrþile de ºcoalã ºi mã impresionau peste mãsurã.
În ceea ce priveºte firea lui, trebuie sã spun cã era un om nemaipomenit de calm, cu o voce
blândã ºi totdeauna egalã, iar cu noi avea o rãbdare pe care nu o mai întâlnisem la alþi oameni mari, aºa
cã nu ne sfiam sã-i cerem sã ne spunã poveºti, sã ne cânte la pian sau la vioarã, sau sã ne explice diverse
lucruri pe care nu le înþelegeam. În fiecare dimineaþã lucra în biroul sãu plin de documente ºi cu pereþii
cãptuºiþi cu rafturile pline de cãrþi. Mult mai târziu mi-am dat seama cât îl deranja vijelioasa noastrã
intrare în acest sanctuar, dar nu se enerva niciodatã, gãsea totdeauna timp sã ne satisfacã cererile. Poate
cã acestor curiozitãþi copilãreºti le dãdea explicaþii cam prea ºtiinþifice pentru a putea fi înþelese de
minþile noastre. Poveºtile spuse de el nu erau nici cu zmei, nici cu Feþi-Frumoºi sau Ilene Cosânzene, ci
cu Domnitori, Regi, Cruciaþi, ori noi nu eram încã nici la ºcoala primarã. ªi cu toate acestea, mi le
reamintesc ºi astãzi. Un singur exemplu, ºi nu cel mai puþin edificator, sunt cele ce ne-a povestit despre
misteriosul Ordin al Cavalerilor Templieri, subiect atât de la modã, astãzi întors ºi pe faþã ºi pe dos de
cãtre istorici, romancieri, documentariºti ºi tot felul de cercetãtori, fãrã a-i da de capãt.
1

Ten de culoare deschisã.
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A fost un om pentru care cel mai de preþ bun – spre care fiecare trebuie sã nãzuiascã – era
libertatea. Dacã mã gândesc bine, a exagerat oarecum aceastã „libertate“, cãci, nesuportând nici mãcar
gândul unei cât de mici constrângeri, nu s-a angajat niciodatã în vreo slujbã, deºi, pentru pregãtirea ce
avea ºi puterea-i de muncã, desigur cã a avut multe oferte, preferând sã trãiascã din veniturile închirierii
spaþiilor neocupate de familie din casa pãrinteascã ºi din renta dupã banii depuºi în bãnci.
Nu ducea un trai foarte îmbelºugat, fiind extrem de ponderat, dar casa lui era deschisã
tuturor – cei care-l vizitau erau opriþi la masã, invitaþi la ceai sau la cinã, iar cunoºtinþele sale
enciclopedice, biblioteca cu atâtea cãrþi de valoare ºi arhiva moºtenitã ºi îngrijitã de el cu multã
osârdie erau piese la îndemâna tuturor celor interesaþi.
Aprecierea de care se bucura în lumea intelectualã a vremii era unanimã. Nu numai
cãrturarii braºoveni – ºi erau destui –, ci ºi cei mai luminaþi oameni ai epocii din Cluj, Bucureºti, Iaºi
sau Cernãuþi (ca sã menþionez doar marile oraºe) veneau la el pentru informaþii sau ca sã-i afle pãrerea
în varii probleme sau teorii istorice, literare ori gazetãreºti.
Aºa se face cã, atunci când eram la Braºov, am întâlnit în casa lui pe Nicolae Iorga, fraþii Ion ºi
Alexandru Lapedatu, Sextil Puºcariu, Victor Jinga, Nicolae Titulescu, Dionisie Pippidi ºi pe mulþi alþii.
Pentru toþi aceºtia Nenea Riculeþ era un erudit, cercetãtor împãtimit de cãrþi ºi documente, gata sã
împãrtãºeascã tot ceea ce ºtia ºi sã-ºi susþinã interesantele sale teorii istorice, chiar în contradictoriu, dar
fãrã patimã, „sine ira et studio“2 cum spuneau strãmoºii noºtri romani, ca un veritabil savant ce era.
Importanta lui activitate ca istoric, cercetãtor, publicist, concretizatã în bogata bibliografie
ce a lãsat, este detaliat analizatã în cuprinzãtoarea lucrare a istoricului „Casei Mureºenilor“, Valer
Rus, cu titlul Dinastia Mureºenilor, sau douã secole din istoria românilor transilvãneni, publicatã
parþial în revista „Historia“ din luna martie 2005, ºi anume: „Este vorba despre aproximativ 270 de
articole, studii, lucrãri, recenzii, scrisori datate în intervalul 1912-1950. Acestea reflectã preocupãrile
istoricului pentru o gamã largã de subiecte, concretizate în tot atâtea proiecte de cercetare“.
Din cele ce mi-a dat sã citesc ºi mi-a povestit, trebuie sã mã opresc asupra interesului sãu
pentru genealogie, în special pentru o serie de importante familii transilvãnene, dintre care unele
înrudite cu Mureºenii.
A fost de asemenea foarte interesat de studiul Evului Mediu, epocã ce l-a fascinat ºi despre
care ne povestea cu multe detalii, aºa cum am arãtat ºi mai înainte, în exemplul cu Templierii.
Întrucât la Paris a urmat ºi cursurile ªcolii Libere de ªtiinþe Politice (celebrul IEP de astãzi),
s-a preocupat de probleme economice ºi diplomatice. De aceea a fost atât de mult solicitat, pentru a
þine cursuri, de cãtre Academia de Înalte Studii Comerciale Mihai I, refugiatã din Cluj la Braºov în
anul 1940. Dar el, datoritã firii sale independente ºi dorinþei de a fi „liber“, cum am mai menþionat, a
refuzat propunerea. Cu toate acestea, generozitatea lui a fãcut sã fie mereu la dispoziþia profesorilor
Academiei prin cunoºtinþele pe care le avea, cu documentele valoroase din Arhivã ºi cu tot ce-i putea
sprijini. Era foarte des vizitat de profesorii Jinga, Micu, Moga, ºi-mi amintesc cum prin anul 1943,
parcã, atunci când a venit la Braºov celebrul profesor italian, jurist ºi economist Delgiudice, l-am
întâlnit la el la masã.
Eram atunci studentã la Academie ºi tocmai de aceea m-a chemat ºi pe mine sã cunosc o
asemenea personalitate. Am fost atât de emoþionatã ºi impresionatã, cã nici nu ºtiu dacã am deschis
gura în tot timpul mesei. În schimb Aurel A. Mureºianu, bun cunoscãtor ºi al limbii italiene, cu vocea
2

Fãrã mânie ºi pãrtinire.
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lui domoalã ºi totuºi sonorã, a fãcut o adevãratã expunere din istoria þãrii noastre, deosebit de
apreciatã de oaspete.
ªi acum, fiindcã am pomenit de cât de frumos vorbea limba italianã, trebuie sã spun cã
Nenea Riculeþ era un poliglot. Cunoºtea, ca orice intelectual ardelean, germana ºi maghiara, dar
stãpânea la perfecþie franceza, italiana cum am mai spus, citea curent în englezã, ºi nu mai vorbesc de
limbile clasice: latina ºi greaca veche, care nu aveau secrete pentru el. Poate tocmai de aceea a iubit
aºa de mult istoria anticã ºi pe cea a Evului Mediu. Cunoaºterea limbii latine care stã la originea
limbii noastre l-a ajutat mult în studiile sale asupra strãmoºilor noºtri.
Datoritã influenþei slave asupra poporului nostru, cãci aveam din nefericire o aºezare
geograficã neprielnicã alãturi de marele imperiu rus, a încercat chiar sã studieze limba rusã la un
moment dat. Nu ºtiu în ce mãsurã a reuºit.
Sã revin la anul 1940, pomenit mai sus. Dacã pânã atunci ºederile mele în Braºov erau de
câteva sãptãmâni în verile când ne invita la el unchiul meu, în acel cumplit an am fost siliþi sã plecãm
de la Cluj, în urma Dictatului de la Viena, ºi ne-am stabilit la Braºov.
Aurel A. Mureºianu a primit cu braþele deschise pe iubita lui veriºoarã ºi pe copiii ei.
Desigur cã acum nu am mai locuit în casa lui, am închiriat o locuinþã în cartierul Blumãna. Pomenesc
acest nume pentru cã între amintirile mele sunt ºi cele pe care mi le-a spus Nenea Riculeþ despre acest
vechi cartier.
Veniþi la Braºov, legãturile noastre cu unchiul nostru au fost ºi mai strânse. Mergeam la el în
vizitã des, ne vizita ºi el împreunã cu Tante Helen la noi acasã ºi relaþiile noastre familiale au fost
strânse ºi calde pânã la plecarea lui de pe aceastã lume.
Când am ajuns studentã ºi trebuia sã fac anumite lucrãri sau sã particip la unele concursuri cu
subiecte ce mã interesau, gãseam tot ce aveam nevoie la documentare nu numai în marea ºi atât de
preþioasa bibliotecã a lui Aurel A. Mureºianu, ci ºi în cunoºtinþele pe care mi le împãrtãºea cu dragã inimã,
fãcând ca lucrãrile mele sã fie întotdeauna notate cu „bilã albã“, iar concursurile câºtigate de fiecare datã.
Pentru completarea portretului sãu, aºa cum a rãmas
în amintirile mele, trebuie sã vorbesc de Aurel A. Mureºianu
ca muzician. A fost desigur un amator, dar un amator cu vaste
cunoºtinþe în domeniu, cu studiul aprofundat al viorii ºi cu
dragoste neþãrmuritã pentru muzica „reginã între arte“, cum se
spune.
Toþi Mureºenii, de la Iacob ºi Andrei, au fost mari
iubitori ºi pricepãtori în ale muzicii, ca apoi urmaºii lor sã
devinã profesioniºti, ca talentaþii compozitori Iacob
Mureºianu junior ºi fiul sãu Iuliu Mureºianu, interpreþii
virtuozi Traian Mureºianu, tenor, ºi mai apoi Lucia Mureºianu,
pianistã – cea care, foarte tânãrã, a cântat la una din seratele
muzicale ale Reginei Carmen Sylva, împreunã cu George
Enescu, sonata Kreutzer. Astfel, e oarecum normal ca Aurel
A. Mureºianu sã fi iubit ºi studiat muzica încã din familie. De
altfel ºi sora lui, Aida, a fost o excepþionalã violonistã, care a
dat concerte la Monte Carlo. Din pãcate, o cumplitã boalã a
împiedicat-o sã se mai afirme în vreun fel în aceastã viaþã.
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Fratele ei a îngrijit-o cu devotament ani de zile, suferind s-o vadã cum starea ei se degrada de la an la
an, neprecupeþind nici un sacrificiu ca sã-i asigure tot ceea ce-i era necesar. Pentru el ºi pentru Tante
Helen, boala Aidei a fost o pedeapsã nemeritatã.
Sã mã întorc la preocupãrile muzicale ale lui Aurel A. Mureºianu. De copil a luat lecþii de
vioarã la Braºov. Dupã bacalaureat, trimis la Lipsca pentru a studia dreptul la dorinþa tatãlui sãu, a
continuat lecþiile de vioarã cu profesori celebri, perfecþionându-se. Lipsca (astãzi Leipzig) era oraºul
muzicii ºi existau acolo un conservator cu tradiþie, operã, filarmonicã, mai multe orchestre
profesioniste, coruri bisericeºti ºi laice, cu minunate concerte de orgã – doar Lipsca este oraºul lui
Bach ºi al celebrei sãli „Gewandhaus“. Bineînþeles cã multe manifestãri au fost audiate de
împãtimitul muzician care a fost Aurel A. Mureºianu. ªi în Italia sau la Paris a audiat mult, dar eu am
pomenit de Lipsca pentru cã amintirile mã duc spre evocarea pe care ne-a fãcut-o despre „Visul unei
nopþi de varã“ a lui Mendelssohn-Bartholdy. Eram elevã de liceu când a rulat la noi ecranizarea
minunatei opere shakespeariene cu acelaºi titlu, care m-a entuziasmat peste mãsurã. Am vãzut filmul
într-una din verile noastre „braºovene“ ºi Nenea Riculeþ, uºor amuzat de acest entuziasm, mi-a
povestit, în maniera lui ºtiinþificã, subiectul tratat mai superficial în film, analizând fiecare personaj,
punând accentul asupra nãzdrãvanului spiriduº Puck, ºi fãcând legãtura între personajele piesei ºi
istoria anticã a Greciei, mai bine spus, mitologia ei. Vãzuse opera în tinereþea lui la Lipsca ºi, cu toatã
trecerea anilor, evocarea fãcutã era vie ºi spiritualã datoritã formidabilei lui memorii.
Aº mai putea spune multe despre acest unchi al meu, dar, aºa cum sper cã am reuºit sã-l aduc
în faþa celor ce citesc aceste rânduri, oricine poate sã-ºi dea seama de excepþionala lui personalitate.
Vremurile nefericite – care au trecut peste noi toþi – au fãcut sã se aºtearnã uitarea peste
istoricul ºi cãrturarul care a fost Aurel A. Mureºianu, deºi cultura noastrã ar avea numai a se mândri
cu el. Am menþionat mai sus marele numãr de lucrãri pe care le-a scris (unele publicate în „Þara
Bârsei“, „Gazeta Transilvaniei“, „Boabe de Grâu“, „România Viitoare“, „Revista Vremei“,
„Carpaþii“ ºi altele), însã mai sunt ºi broºuri, un album despre bunicul sãu, Iacob Mureºianu, ºi multe
manuscrise ce se aflã ºi azi necercetate în Arhiva Mureºenilor.
Nu sunt eu în mãsurã sã mã implic în studierea lor, neavând o pregãtire adecvatã – eu sunt
economist –, dar sunt sigurã cã pe viitor se va gãsi cine s-o facã, Aurel A. Mureºianu fiind din ce în ce
mai adus la luminã de cãtre istoricii de la „Casa Mureºenilor“.
Deoarece azi problema intrãrii României în Uniunea Europeanã – o problemã ºi economicã
de altfel – este tot ceea ce este mai important pentru þara mea, mi s-a pãrut potrivit sã mã opresc ºi
asupra lucrãrii sale Problema Europeanã ºi Românii, studiu social-politic ºi diplomatic, publicat în
1919 la Braºov, din care am extras mottoul de la începutul acestor rânduri.
Ideea europeanã l-a preocupat încã din tinereþe pe Aurel A. Mureºianu ºi a studiat-o în
amãnunþime, demonstrându-ºi astfel gândirea de vizionar în ale istoriei. El afirmã în lucrarea
menþionatã mai sus: „Ca putere de sine stãtãtoare un stat mic ca România nu poate însemna mult în
concernul european; într-o federaþiune europeanã însã ea ar putea juca un mare rol. Istoria ne
dovedeºte cã Europa se apropie din ce în ce mai mult de unitate“. Dupã cele ce se întâmplã astãzi,
chiar aºa ºi este, ºi nu peste mult timp ceea ce a dorit, visat ºi prevãzut Aurel A. Mureºianu se va
realiza, spre binele tuturor.
Nu pot sã închei ceea ce am spus fãrã sã amintesc faptul cã înfiinþarea Muzeului memorial
„Casa Mureºenilor“ se datoreazã, în afara altor membri ai familiei, ºi lui. La sfârºitul vieþii sale,
destul de scurte de altfel, a þinut sã fie îndeplinit „Lãsãmântul“ bunicului sãu, Iacob Mureºianu, ºi
140

Amintiri despre Aurel A. Mureºianu

anume: ca întreg patrimoniul adunat cu atâta râvnã de Mureºeni, precum ºi imobilul primit ca zestre
de Sevastia Mureºianu sã fie dãruite statului român, pentru ca în acest spaþiu sã ia naºtere o instituþie
de culturã. Fiind bolnav ºi simþindu-ºi obºtescul sfârºit, a comunicat prevederile acestui „Lãsãmânt“
tuturor membrilor familiei, numeroºi încã la acea datã (1950) ºi cu toþii, de comun acord la sugestia
lui, au ales, pentru a îndeplini aceastã sarcinã, pe Dr. Joe Gherman (ginere al lui Iacob Mureºianu jr).
Dupã o muncã susþinutã de 18 ani, „Casa Mureºenilor“ a fost inauguratã în anul 1968.
Nu ºtiu dacã tot ce am spus despre Aurel A. Mureºianu a fost suficient de sugestiv ca sã
trezeascã interesul pe care-l meritã acest om de mare valoare al Braºovului ºi al neamului nostru.
Inteligenþa, pregãtirea superioarã, distincþia, modestia ºi eleganþa sa atât de puþin ostentativã, am
credinþa cã vor fi puse la loc de cinste în istoria noastrã europeanã.
Înaintea ochilor îl am ºi astãzi pe unchiul cel admirat de mine, ºi poate de aceea tot ceea ce
am scris despre el e prea subiectiv, dar dacã þinem seama de valoarea lui umanã, aº dori sã mi se ierte
aceastã subiectivitate, nu puteam sã-l prezint altfel.
Sunt sigurã însã cã se va gãsi acela care sã vadã în Aurel A. Mureºianu pe istoricul ºi omul
de ºtiinþã a cãrui operã meritã sã fie scoasã la luminã, aºa cum considerã Tacit: „Maior e longinquo
reverentia est“3 (Annales I, 47).

3

Depãrtarea (trecerea timpului) sporeºte prestigiul/respectul.
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