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CULTURÃ ªI POLITICI CULTURALE ÎN VIAÞA
ªI OPERA ELENEI ACIU (1875-1955)

În anul 1875, în comuna Bârsana – judeþul Maramureº, vedea lumina zilei Elena Fabian, una
dintre cele mai de seamã reprezentante ale miºcãrii feministe transilvãnene din prima jumãtate a
secolului al XX-lea.

Era cea de-a doua fiicã a inimosului dascãl ºi mare patriot Nicolae Fabian, de la care a moºtenit
predispoziþia spre cariera pedagogicã. Dupã cum îºi aminteau bârseneºtii, Nicolae Fabian a fost un
exemplu de muncã, caracter ºi onestitate.

Cele trei surori ale Elenei Fabian – Maria, Ana ºi Marta – au urmat ºi ele cariera pedagogicã. De
asemenea, avea un frate profesor ºi unul, Petru Fabian, canonic papal.

„Lenuþa învãþãtorului”, cum îi spuneau consãtenii, a absolvit ºcoala primarã în comuna natalã,
Bârsana, iar ºcoala secundarã la Sighetul Marmaþiei. A urmat, apoi, cursurile ªcolii Normale din Cluj
ºi pe cele ale Institutului Pedagogic Superior din Budapesta, între anii 1894 ºi 1897. S-a distins atât
prin capacitatea remarcabilã de studiu, cât ºi prin calitãþile sale nobile sufleteºti. Ea s-a specializat în
ºtiinþele pedagogice, limbi strãine, istorie ºi geografie.�

Dupã absolvirea studiilor superioare a intrat în învãþãmânt. Era o perioadã în care se înfiinþau tot
mai multe ºcoli de stat, la care limba de predare era limba maghiarã. Tentaþia era mare pentru orice
absolvent de studii superioare, deoarece salariul era mult mai bun decât la catedrele din cadrul
ºcolilor confesionale. Fiica dascãlului ºi marelui patriot român de pe plaiurile voievozilor
maramureºeni a dat o dovadã eclatantã a naþionalismului neînduplecat ºi dus pânã la sacrificii,
neacceptând o catedrã la ºcolile de stat.

Tânãra profesoarã ºi-a început cariera pedagogicã la 1 septembrie 1897, la ºcoala civilã românã
din Beiuº, transformatã, mai târziu, în liceu de fete.� Aceastã renumitã ºcoalã a fost înfiinþatã prin
strãdaniile episcopului diecezei de Oradea, Mihail Pavel. Aici, la Beiuº, ºi-a început Elena dr. Aciu�,
împreunã cu încã trei profesoare, prodigioasa ei carierã pedagogicã.

ªcoala din Beiuº a fost un centru unde s-au format mai multe generaþii de învãþãtoare care, dupã
terminarea studiilor, s-au rãspândit în toate judeþele din Transilvania cu nobilul scop de a educa alte
generaþii de fete.

În orãºelul de la poalele munþilor bihoreni, Elena dr. Aciu s-a dovedit a fi o profesoarã dedicatã
pânã la sacrificiu idealului sãu de educare sufleteascã a femeii române. Dupã cum îºi aduceau aminte
fostele sale eleve, Elena dr. Aciu ºi colegele sale „ºtiau sã fie surori ºi prietene elevelor, împãrtãºind
cu ele bucurii ºi supãrãri, râzând cu ele, plângând cu ele”. Astfel de sentimente credem cã nu le
poate avea decât un dascãl dedicat nobilului scop de a educa tinerele vlãstare ale unei naþii.

Pe lângã activitatea pedagogicã, ea a desfãºurat o prodigioasã activitate ºi în cadrul Reuniunii
Femeilor Române din Beiuº. A avut numeroase iniþiative, între care aceea a înfiinþãrii bibliotecii
Reuniunii.�

Au venit anii de restriºte ai Primului Rãzboi Mondial. La sfârºitul acestei mari conflagraþii
românii au reuºit, cu mari jertfe omeneºti, sã-ºi realizeze idealul de veacuri mult visat, la 1 Decembrie
1918.
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Partea de nord-vest a þãrii a mai avut, din nefericire, de îndurat încã 5 luni de teroare, din cauza
liniei demarcaþionale care-i despãrþea de fraþii lor.

În timpul încercãrilor grele prin care a trecut armata românã în anul 1919, când a avut loc
campania de rãsturnare a regimului bolºevic de la Budapesta, condus de Béla Kun, Elena dr. Aciu se
înroleazã ca misionarã din partea Reuniunii Femeilor Române din Beiuº. A depus o muncã
istovitoare, zi ºi noapte, îngrijind soldaþii români rãniþi în lupte, în spitalele din Oradea. Ca o
recunoºtinþã a acestor eforturi a primit, din partea Regelui Ferdinand, medalia Crucea Regina Maria,
clasa a II-a.�

Dupã rãzboi, în luna septembrie a anului 1920, se transferã la ªcoala medie de fete din ªimleu
Silvaniei. Aici se cãsãtoreºte cu fruntaºul politic naþional-român dr. Alexandru Aciu, una din marile
personalitãþi sãlãjene ale perioadei interbelice. El ºi-a susþinut soþia în toate acþiunile pe care le-a
iniþiat, fiind, de altfel, amândoi principalii animatori ai vieþii culturale din ªimleu, care era denumit în
epocã „Braºovul Vestului” sau „Micul Braºov”.

Între anii 1924 ºi 1934, Elena dr. Aciu a îndeplinit funcþia de preºedintã a Reuniunii Femeilor
Române Sãlãjene (R.F.R.S.). În aceastã calitate a desfãºurat o prodigioasã activitate culturalã ºi de
asistenþã socialã. A organizat numeroase serbãri, reprezentaþii teatrale ºi serate artistico-literare. A
scris numeroase piese de teatru, în special pentru ºcolari, într-un nou gen literar, acela al teatrului
simbolic ºi alegoric, gen care nu mai fusese cultivat la noi.� Aceste piese de teatru au fost reprezentate
în aproape toate centrele din Transilvania, precum ºi în cele din Vechiul Regat, fiind elogiate de cãtre
presa vremii. A scris urmãtoarele piese de teatru: Ileana Cosânzeana, Bunica, Romana, O ºezãtoare,
Inimi Nobile, Casa fermecatã, Buchetul, Din Istoria Neamului, Medicina Nimeritã.�

O importanþã deosebitã a acordat Elena Aciu cãrþii ºi înfiinþãrii de biblioteci.
În anul 1924, când Elena Aciu devine preºedintã a R.F.R.S., constatã, cu tristeþe, faptul cã nu

mai exista o bibliotecã a Reuniunii. Se pare cã dispãruse în anii tulburi ai Primului Rãzboi Mondial.
De aceea, „vãzând nevoia cãrþii româneºti ºi vãzând cã în lipsa ei multe românce cetesc literaturã
streinã”, a început acþiunea de reînfiinþare a bibliotecii. Din cauza lipsei de fonduri s-a fãcut apel
cãtre intelectuali sã doneze cãrþi. Aceºtia au rãspuns prompt ºi au fãcut donaþii de carte, fiecare dupã
putinþã. Astfel, pânã în anul 1929 biblioteca avea un numãr de 841 de cãrþi. Dintre acestea, Elena
Aciu a donat, din propria ei bibliotecã, 128 de volume, iar fiica sa, Tuli Aciu, 11 volume. Printre
donatori amintim aici pe urmãtorii: biblioteca „Banul Mãrãcinã” (prin marele nostru istoric, Nicolae
Iorga) a donat 103 volume; Casa ºcoalei a donat 154 de volume; vicarul Silvaniei, Emil Bran, a donat
128 de volume ºi Emilia Pop (n. Mãrcuº) a fãcut o donaþie de 120 de volume. În mare, cele 841 de
volume erau împãrþite pe urmãtoarele categorii: istorie, ºtiinþã, studii ºi cãlãtorii, 310 volume; nuvele,
schiþe ºi povestiri, 346 volume; teatrale, 74 volume; poezii, poeme, 45 volume; romane, 59 volume;
un volum din colecþia de cusãturi româneºti etc.�

Numãrul de volume a crescut apoi cu timpul prin alte donaþii. Printre acestea amintim ºi
importanta donaþie de 400 de volume pe care a fãcut-o marele nostru om politic sãlãjean, Iuliu Maniu,
în amintirea pãrinþilor sãi decedaþi.	

O paginã însemnatã din istoria R.F.R.S. a fost scrisã în anul 1924. Cu un an înainte familia regalã
fãcuse o vizitã în Transilvania, trecând ºi prin ªimleu, pe data de 23 iulie.�


Cu ocazia celei de a 43-a Adunãri generale a R.F.R.S., care a avut loc pe data de 1 decembrie
1924, Elena dr. Aciu trimite o telegramã Reginei Maria pe care o roagã sã primeascã Reuniunea „sub
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graþiosul patronaj al Majestãþii Voastre”. La data de 19 februarie 1925 mareºalul Curþii Regale,
generalul de divizie Angelescu, îi rãspunde: „Am onoarea a vã comunica cã M.S. REGINA a binevoit
a acorda Înaltul sãu Patronaj Reuniunei Femeilor Române Sãlãgene din ªimleul-Silvaniei (...)”��.

Un alt eveniment major pentru Reuniunile de femei din întreaga þarã a avut loc în anul 1927. La
intervenþiile energicei Maria Baiulescu, preºedinta Uniunii Femeilor Române (U.F.R), Comitetul
Central al Astrei a aprobat, în ºedinþa plenarã din 29 decembrie 1927, înfiinþarea „Secþiei Feminine
Biopolitice”. Cu aceastã ocazie, Maria Baiulescu a afirmat, printre altele: „Dorim din inimã ca
societãþile federale la Uniunea Femeilor Române sã dovedeascã ºi cu aceastã ocaziune
devotamentul lor pentru aceastã activitate sporitã, care va potenþa programul similar al Uniunii
noastre ºi va da roade folositoare neamului românesc, prin dublarea puterilor întovãrãºite”��.

Sãlãjenii au fost printre primii care au înþeles rolul unificãrii tuturor asociaþiilor culturale.
Senatorul Alexandru Aciu, soþul Elenei Aciu, consilier al R.F.R.S. ºi director al Despãrþãmântului
ªimleu al Astrei, vine cu propunerea de a concentra la un loc toate societãþile culturale din ªimleu.
Aceastã idee a fost îmbrãþiºatã de cãtre toþi intelectualii, fãrã deosebire de apartenenþã politicã sau
confesionalã. Pe lângã funcþiile amintite mai sus, Alexandru Aciu o îndeplinea ºi pe aceea de director
executiv al Bãncii „Silvania”, care îºi avea sediul în ªimleu. Aceastã Bancã s-a remarcat, încã de la
înfiinþarea sa, prin sprijinul pe care l-a acordat instituþiilor de culturã. Acum, prin directorul ei,
Alexandru Aciu, Banca punea la dispoziþie, gratuit, o serie de spaþii din localul sãu, în care sã se poatã
întruni toate societãþile culturale ºi sã-ºi uneascã eforturile în vederea desfãºurãrii unei mai bune
propagande culturale ºi sociale în satele sãlãjene. Aºadar, destinaþia acestui lãcaº era ca el „sã cuprindã
cu cãldurã ºi dragoste româneascã sufletele, cari poartã dorul sincer de consolidare socialã”��.

Deschiderea oficialã a acestui lãcaº de culturã a avut loc pe data de 16 octombrie 1927, în
prezenþa unui public numeros. Sala s-a dovedit a fi neîncãpãtoare, deoarece, pe lângã faptul cã s-a
sãrbãtorit „începutul unei preaînsemnate activitãþi sociale”, a fost sãrbãtoritã ºi Emilia Pop Mãrcuº,
membrã de onoare a R.F.R.S.

În discursul rostit cu aceastã ocazie, Elena Aciu spunea, printre altele: „Mulþumitã Geniului
Neamului nostru chemat la viaþã de consolidare, iatã ne vedem întrunite purtând fiecare în sufletul
sãu dorinþa vrerii facerii de bine. Acelaº gând ne adunã, aceleaºi sentimente umanitare ºi sociale ne
îndeamnã. Mândrul drapel ridicat de vrednicele antecesoare sã-l închinãm azi unirei sufleteºti,
înþelegerei ºi dragostei dintre noi. Veniþi în jurul nostru în sala culturalã Astra ºi azi ºi de acum
totdeauna, când Vã trage dorul de a petrece momente senine, sã uitãm daraverile ºi sã ne dãm
reciproc sfaturi ºi îndemnuri”. Relevante pentru importanþa acestui moment sunt ºi cuvintele
senatorului Alexandru Aciu care a subliniat, totodatã, ºi scopul întâlnirii. „Sã satisfacem – spunea el
– demnitãþii noastre naþionale, sã avem un cuib cald, unde întâlnindu-ne mai des, sã facem mai
intime legãturile sufleteºti între membrii societãþii româneºti din ªimleu; pe de altã parte unindu-ne
puterile sã putem susþine diferitele noastre instituþiuni din ªimleu, cari din lipsa de interes ºi sprijin,
vegeteazã numai.” La acea datã, în ªimleu, existau mai multe societãþi culturale, ºi anume:
Despãrþãmântul Astrei, R.F.R.S., Societatea Praporgescu ºi Casina Românã.

Printre toasturile care s-au rostit la masa comunã ce a încheiat aceste manifestãri culturale
remarcãm pe cel al directorului ªcolii de agriculturã din ªimleu, I. Agârbiceanu, care aduce elogii, în
numele tuturor celor prezenþi, Elenei Aciu, pentru „îndeobºte cunoscutu-i caracter ideal, care-i
însufleþeºte orice gest ºi îndemn nobil, cu care pune la cale aceste acþiuni de însemnãtate culturalã ºi
caritativã”, spunând cã ea reprezintã „sufletul animator al acestor miºcãri”��.
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Una dintre acþiunile acestei secþii biopolitice a fost reprezentatã de manifestãrile dedicate zilei
tuturor mamelor. Începând din anul 1928, la propunerea Mariei Baiulescu, a doua zi de Rusalii a fost
declaratã „Ziua Mamei”. Astfel, ºi la ªimleu, pe data de 4 iunie 1928, a avut loc o mare serbare
dedicatã acestei zile. Ea s-a þinut în sala teatrului orãºenesc.

În cuvântul rostit cu aceastã ocazie, Elena Aciu explicã scopul ºi importanþa acestei zile pentru
toate mamele: „Dulce cuvânt, cuvânt sfânt: mamã. Aºa e aceastã ziuã, ruptã din zilele noastre de
muncã pline de sbucium ºi suferinþe ca o oazã în deºertul pustiu, – când ne alungãm toate gândurile,
necazurile ºi ne contopim toate simþemintele în slãvirea prea iubitei noastre Mame [...]. Aceastã zi sã
ne fie ocaziunea cea mai bunã pentru a simþi, a pricepe, a admira ºi a ne închina în faþa înþelepciunei
ºi bunãtãþii aceleia ce se numeºte Mamã”��.

Elena Aciu a fost o reprezentantã de marcã a miºcãrii feministe. Ea sublinia faptul cã femeia a
fost nedreptãþitã veacuri întregi „ºi de constituþie ºi de sociologie, chiar ºi de religie”, iar bãrbaþii au
fost privilegiaþi, atât în familie, cât ºi în societate. Totuºi, spune cã se constatã „cu bucurie rezultate
atât de îmbucurãtoare prin treapta la care s-a ridicat din inferioritate ºi neegalitate, chiar sclãvie, –
veºnic minorã desconsideratã”. În concepþia ei, darul cel mai de preþ al femeii „ºi cea mai sfântã
chemare a ei” este maternitatea. Ea spune cã atunci când femeia primeºte acest dar de la Dumnezeu,
de a da „valori morale din sufletul tãu aceluia, cui ai dat viaþã [...] nu le-ai schimba pe toate mãririle
cari te ademenesc de pe arena luptelor politice”. ªi erau în societatea românescã, din pãcate, „atâtea
suferinþe aºternute de mizerii, de nefericiri, cari îºi aºteaptã alinarea de la filantropia ºi
generozitatea femeii”��.

Era nevoie de implicarea femeilor în domeniul social-educaþional. În special se simþea o mare
lipsã de educaþie a þãrancelor române: „Sã luãm în scut clasa truditã a þãrãnimei, sã o ajutãm, sã o
ridicãm prin instrucþii ºi îndemnuri”, deoarece, în funcþie de „cum se va ridica inteligenþa ei, va
creºte bunãstarea moralã ºi materialã a poporului nostru”. În special industria casnicã necesita
ajutorul Reuniunii de femei. Prin ajutorul dat de cãtre femeile ºcolite ale Reuniunii, „manufacturile
produse de geniul creator al þãrancei cu destoinicia ei înãscutã vor deveni tot mai perfecte [...]. Sã le
venim în ajutor prin câºtigarea modelelor ºi a materialului, alegerea ºi potrivirea culorilor ºi pe
urmã prin valorizarea manufacturilor admirate ºi de strãini. Sã introducem aceste geniale creaþiuni
ale industriei poporale ca podoabe în casele noastre”. Ea punea un accent deosebit pe pãstrarea,
„atât în ornamente, cât ºi în portul naþional motive curat româneºti, elemente de obârºie veche,
neamestecate cu elemente strãine”. Considerã cã aceste produse ale artei populare „au o valoare
etnicã; formeazã un mijloc puternic de conservare naþionalã”��. Aceste afirmaþii ale Elenei Aciu am
putea spune cã au o mare valabilitate ºi în ziua de azi, când ne aflãm în pragul integrãrii în Uniunea
Europeanã. Ne vom integra, mândri, ºi identifica cu aceastã zestre a noastrã, încã bine conservatã în
satele româneºti, cea a portului ºi tradiþiei populare româneºti.

O altã direcþie a politicii educaþionale întreprinse de Elena Aciu ºi Reuniunea pe care ea o
conducea a fost aceea de activizare a misiunii civice a ºcolii, de educaþie moralã a femeii, în special a
celor care locuiau în mediul rural. S-au înfiinþat numeroase Reuniuni mariane, prin care se încerca a
se promova „apropieri sufleteºti între femei”, prin rugãciuni rostite împreunã, prin împodobirea de
biserici cu lucruri de mânã, lumini ºi flori. Se contribuia în acest mod ºi la promovarea sentimentului
religios. Dupã oficierea serviciului religios, femeile se adunau la ºcoalã, unde ascultau lecturi morale,
sfaturi folositoare pentru gospodine, pentru creºterea ºi îngrijirea copiilor, cultivarea gustului estetic
în îmbrãcãminte. Tot la iniþiativa Reuniunii se organizau serbãri ale Pomului de Crãciun, ocazie cu
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care se dãdeau daruri la copii, constând din cãrþi, articole de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, în special
copiilor sãraci.��

Activitãþile sociale ºi caritative au reprezentat direcþii importante ale R.F.R.S., dupã anul 1918,
deoarece se simþea o mare nevoie de astfel de activitãþi în întreaga societate româneascã. S-a pus
accent pe domeniile caritãþii publice, ca: ocrotirea orfanilor ºi a vãduvelor, înfiinþarea de orfelinate,
asistenþa socialã ºi sanitarã sau ajutoare date sinistraþilor, copiilor sãraci ºi bãtrânilor.�	

Acest nou program era în spiritul vremii, dupã cum explica ºi Elena Aciu într-un discurs rostit la
Adunarea generalã a R.F.R.S.: „Sã ne dãm seama de spiritul vremii ºi conform acestuia sã ne fixãm
programul de muncã. Problemele noilor vremuri ni se impun prin curente greºite sau exagerate, cari
îºi aºteaptã resolvirea dela chibzuinþa, tactul, înþelepciunea, ºi mai ales dela inima femeii. În multe
direcþii se cere colaborarea ei. Una dintre cele mai importante probleme este: educaþia socialã ºi
apropierea, strângerea raporturilor sociale, unirea sufleteascã, fãrã de care nu poate fi progres”�
.

Referindu-se la caritate, ea spune cã aceasta „este cea mai idealã pornire din fiinþa
omeneascã”, deoarece „numai prin prisma acestui ideal putem pãtrunde mãrimea dezastrelor
reale”. De asemenea, considerã cã actul de caritate este „mai aproape de fiinþa femeii”.

Aºadar, caritatea, „apoi consolidarea socialã ºi atâtea neajunsuri în jurul problemei biopolitice
încã ne-au impus ºi ne impun un bogat prilej de muncã”��. Acestea erau problemele societãþii
româneºti pe care Elena Aciu le-a observat ºi din discuþiile purtate cu ocazia participãrii sale la
congresele Uniunii Femeilor Române.

Amintim aici doar câteva acþiuni caritative pe care Elena Aciu le-a întreprins personal. În cursul
anului 1926-27 a dat, împreunã cu încã vreo câteva membre ale Reuniunii, masa de prânz copiilor sãraci
care locuiau departe de ºcoalã. A dat ajutor la 3 femei în vârstã timp de o jumãtate de an cu lemne, bani ºi,
în fiecare sãptãmânã, unturã ºi pâine. În cursul anului ºcolar 1928-1929 a dat prânzul la 2 elevi de la
ªcoala comercialã. Cu ocazia ºedinþelor Cercului cultural al învãþãtorilor a dat premii pentru elevii care au
fost incluºi în programul cultural-artistic. Elevii erau din Pericei, Siciu, Bãdãcin, Criºtelec ºi ªumal.��

În ceea ce priveºte ajutorul dat sinistraþilor, amintim episodul tragic al inundaþiilor catastrofale
pe care le-a produs râul Crasna în noaptea de 20 decembrie 1925. În urma acestor inundaþii peste 100
de familii au rãmas fãrã adãpost, fãrã alimente ºi articole de strictã necesitate. În afarã de Crucea
Roºie, care a acordat câteva ajutoare de moment, nu a mai intervenit nimeni. Vãzând acest lucru,
preºedinta R.F.R.S. a pornit o amplã acþiune de ajutorare a sinistraþilor, invitând ºi celelalte societãþi
feminine din localitate sã facã acelaºi lucru. Acestea au rãspuns prompt la invitaþia Elenei Aciu.

La iniþiativa Reuniunii de femei a fost organizatã o tombolã în luna februarie, la care s-a reuºit
strângerea sumei de 97.000 lei. Aceºtia au fost distribuiþi celor care aveau nevoie mai mare de ajutor.
Însã nu era de ajuns. Au sosit ajutoare nesperate din Vechiul Regat, tot din partea unei societãþi
feminine purtând numele „Patru surori anonime”. Acestea au trimis, prin Cornelia Maniu (sora lui
Iuliu Maniu), suma de 20.000 lei. Tot atunci a sosit ºi suma de 12.229 lei, care a fost trimisã de cãtre
preºedinta Uniunii Femeilor Române, Maria Baiulescu. La aceastã sumã au contribuit Reuniunile de
femei din Braºov conduse de cãtre Elena Sãbândean, Elena Pricu ºi Maria Maximilian, precum ºi
preotul Ion Boºu din Dârste. De asemenea, a mai contribuit ºi Reuniunea Femeilor Române din Baia
Mare, prin preºedinta Maria Iepure.

În total, s-a strâns suma de 130.107 lei, care a fost împãrþitã la 95 de familii, în funcþie de
necesitãþile fiecãreia.��
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R.F.R.S. nu a uitat acest ajutor ºi a rãspuns apoi la toate solicitãrile U.F.R., contribuind cu sume
de bani la diferite acþiuni. Astfel, la fondul „Ocrotirea orfanilor de rãzboi” a contribuit cu suma de
3.073 lei. În fondul Crucii Roºii a donat 3.590 lei ºi 50 de bani, iar la jubileul de 50 de ani al acesteia a
adunat 5.000 lei. A mai fãcut chetã pentru Ziua aviaþiei, ºi în 8 septembrie 1927, „în scopul ºi favorul”
U.F.R., conform uzuanþelor, jumãtate a trimis-o Uniunii, la Braºov, iar cealaltã jumãtate a fost
introdusã în fondul Reuniunii sãlãjene.

La Congresul Internaþional al Femeilor care a avut loc la Paris în anul 1926, U.F.R. trebuia sã
trimitã o delegatã. U.F.R., prin preºedinta ei, Maria Baiulescu, cere în acest sens Reuniunii sãlãjene
un ajutor de 1.000 de lei. Comitetul R.F.R.S., în ºedinþa din 28 martie 1926, a aprobat ºi trimis aceastã
sumã. Din cauze neprevãzute nu s-a putut trimite delegatã la congres. Atunci Maria Baiulescu a cerut
ca suma trimisã de Reuniunea sãlãjeanã sã o poatã folosi pentru cheltuielile jubiliare ale Reuniunii
din Braºov. În ºedinþa din 8 iulie 1926, Comitetul Reuniunii Femeilor Sãlãjene aprobã ca aceastã
sumã sã fie cheltuitã la serbãrile jubiliare ocazionate de împlinirea a 75 de ani de activitate a U.F.R.
din Braºov.��

Aceste serbãri au avut loc în zilele de 8, 9 ºi 10 septembrie 1926. Pe data de 6 iunie 1926, Elena
Aciu viziteazã Braºovul, probabil pentru o ºedinþã premergãtoare serbãrilor jubiliare. Era prima
vizitã pe care o fãcea în acest oraº. Îl ºtia doar din povestirile tatãlui sãu, inimosul dascãl
maramureºean, Nicolae Fabian. Acesta, în vremurile luptelor naþionale de dinainte de 1918, îi spunea
cã visele românilor se opresc „la margine de Þarã ... dar ni se prind într-un focar ... ºi când sunt
multe, multe ... e mai mare puterea lor ... se avântã ºi trec culmile ... la inimi de fraþi”. Acest focar îl
reprezenta Braºovul ºi el era „oraºul viselor ºi al nãdejdilor, al bucuriilor ºi al suferinþelor”, iar
acum, dupã Unire, „ne rãsare ca strãlucitã icoanã a biruinþei”. Elena Aciu descrie oraºul Braºov ca
fiind „cel mai frumos, mai pitoresc, cel mai bogat, mai industrial oraº al Ardealului, cu însãmnat
trecut cultural”. Impresiile sale despre acest oraº, despre bogatul sãu trecut ºi, în special, despre
ºcolile de fete ºi orfelinatul de aici, credem cã sunt valoroase, atât din punct de vedere istoric, cât ºi
artistic. Din rândurile acestor impresii se poate observa ºi marele talent de scriitoare al Elenei Aciu.��

În calitate de preºedintã a R.F.R.S. a reprezentat Reuniunea la toate marile evenimente din
perioada cât s-a aflat la conducerea acesteia. Astfel, a participat la Congresele Uniunii Femeilor
Române (U.F.R.), care au avut loc la Timiºoara, în anul 1925, ºi la Braºov, în toamna anului 1926. La
Timiºoara a rostit un frumos discurs ºi a propus intensificarea propagandei religioase ºi a educaþiei
morale. Acest discurs a fost apreciat ºi de Maria Baiulescu, preºedinta U.F.R., care îi adreseazã o
scrisoare. Din aceasta spicuim urmãtoarele: „[...] Cu aceastã ocaziune þin sã vã comunic câtã
bucurie am avut a vã vedea în Congresul nostru în care cuvântul D-voastre a avut un resunet
cãlduros [...]”.

La Congresul de la Braºov, care a avut ca temã principalã tot educaþia socialã, Elena Aciu a
propus înfiinþarea unei reviste feminine care sã vinã în ajutorul bunelor gospodine, pe lângã scopul ei
de valorificare a creaþiilor literare.�� Propunerea ei vine în urma vizitei pe care a fãcut-o, pe data de 6
iunie, la ªcoala profesionalã de fete din Braºov, unde a rãmas profund impresionatã de activitatea
care se desfãºura aici. Ea spune, totuºi, cã „ºcolile profesionale ar face mare serviciu gospodinelor
harnice, dacã aceste planuri de croitorie le-ar scoate în reviste de croiu chiar cu colaborarea
elevelor mai isteþe, în cari s-ar espune ºi felul decorurilor, din motivul cã eleganþa cu modestia
combinate cu gust ºi spirit de invenþie ne prezintã frumosul estetic, ceea ce prin alte croitorii rareori
gãsim”��.
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Aceastã propunere a fãcut-o ºi directoarei „Revistei Scriitoarei”, Adela Xenopol, propunere
acceptatã de cãtre aceasta. De altfel, conducerea acestei reviste a înscris-o în comitetul ei.�� Tot la
Braºov s-a pus în scenã piesa Elenei Aciu, Ileana Cosînzeana, care s-a bucurat de un succes
nemaipomenit, scriitoarea fiind felicitatã de întreaga asistenþã.�	

Prin stãruinþa Elenei Aciu, R.F.R.S. devine persoanã moralã ºi juridicã, cu aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale.

Într-o epocã caracterizatã de contemporanii ei ca fiind una de accentuat egoism ºi parvenitism,
Elena dr. Aciu iniþiazã un vast program de asistenþã socialã. Ea organizeazã o serie de conferinþe
medico-sociale ºi anchete pe tema alãptãrii artificiale a copiilor debili, bolnavi, sãraci sau orfani. De
asemenea, a trimis ºi întreþinut bolnavi în spitale ºi sanatorii, a procurat medicamente, hranã ºi
îmbrãcãminte copiilor sãraci pentru ca aceºtia sã poatã urma o ºcoalã, a ajutat bãtrânii din azile etc.

Dupã cum sublinia doctorul Ioan Bârcã, directorul spitalului din ªimleu, a fost prima care dupã
1918 s-a ocupat, în Sãlaj, de asistenþa socialã în condiþiile în care nu apãruse, încã, o legislaþie clarã în
acest domeniu. Pentru aceste merite deosebite, în anul 1934, Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale
propune decorarea cu ordinul Meritul Sanitar, gradul I, distincþie pe care nu o mai poseda, pânã în
acel moment, nici o persoanã din Sãlaj. Astfel, prin Înaltul Decret Regal nr. 405 din 1934, Regele
Carol al II-lea îi conferã acest prestigios ordin.�


La data de 1 februarie 1934, dupã 36 de ani de activitate, din care 14 în Sãlaj, Elena Aciu se
pensioneazã. În acelaºi an, familia Aciu se mutã în Cluj. Pe data de 21 mai 1934, de Sfinþii Constantin
ºi Elena, la ªimleu, se organizeazã o emoþionantã sãrbãtoare de retragere la pensie a Elenei Aciu. La
aceastã sãrbãtoare a participat întreg Sãlajul, în frunte cu marele om politic Iuliu Maniu, precum ºi
numeroase personalitãþi cu care ea a colaborat.��

La despãrþirea de ºimleuani, dupã discursuri emoþionante ºi telegrame de felicitare sosite din
întreaga þarã, Elena Aciu rosteºte cuvântul de rãmas-bun, oferindu-le în dar fostelor ei eleve propria
ei oglindã, care avea o mare încãrcãturã simbolicã: „Vã ofer ºi eu un scump simbol ca scut ºi cãlãuzã
– datina mea veche – o cunoaºteþi voi mica oglindã simbolicã. Pe aceasta Vi o ofer ºi azi cu dorinþã
caldã, sã vã priviþi adesea în ea: la ruga de searã, sau când nu ve-þi ºti alege între îndemnuri ºi cãi, sã
o întrebaþi: Cum îþi place de mine, de fapta mea, de inima mea, de sufletul meu ºi de gândul meu?
Aceastã oglindã este: Icoana Preacuratei Maria. ªi scut ºi tãrie sã vã dea credinþa! ªi când veþi privi
întrânsa sã vã vadã pururea cum trebuie sã fie o copilã: Ca o floare de curatã, respectul sã o
întâmpine în cale ºi cum primãvara florile, respirã belºug de miresme, din inima ei se respire
frumosul, plãcutul ºi priceperea liniºtitã din sufletul ei. (...) Dorându-Vã paza ºi ajutorul lui
Dumnezeu Vã zic tuturor un dureros rãmas bun”��.

Dupã ce s-a mutat la Cluj, a activat în cadrul Uniunii Mariane din Eparhia Cluj-Gherla,
îndeplinind funcþia de preºedintã a acestei organizaþii.

În anul 1937, în perioada 6-21 mai, are loc la Paris cel de-al doilea Congres Internaþional „La

mère au foyer, ouvrière de progrès humain” („Mama în cãmin, fãuritoare a progresului uman”).
Acest congres a tratat o problemã de mare importanþã, ºi anume Maternitatea, în sensul cel mai nobil
al cuvântului, cu toate greutãþile ºi mai ales bucuriile pe care le comportã ea. Comitetul organizator a
trimis un apel tuturor þãrilor europene ºi chiar Statelor Unite ale Americii sã colaboreze la aceastã
nobilã acþiune ºi sã trimitã materiale de documentare istoricã, cele mai reuºite lucrãri urmând a fi
premiate. ªi la noi în þarã s-au constituit Secþii Naþionale ale Comitetului Internaþional al
Congresului. Iatã ce se spunea în aceastã invitaþie: „Cãutaþi în þara Dvoastrã cel mai frumos exemplu
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de femeie, de Mamã, realizatoare prin activitate ºi prestigiu uman ºi social, fie printre persoanele
cunoscute, fie printre acele, ce au trecut în Istorie”��.

Elena dr. Aciu rãspunde acestui apel ºi trimite o lucrare cu caracter monografic, referitoare la
viaþa ºi activitatea „matroanei din dealul Þarinii”, Clara Maniu, mama marelui om politic Iuliu
Maniu.

Comitetul organizator a acordat trei premii, dintre care unul a fost decernat scriitoarei Elena dr.
Aciu, premiu constând dintr-o plachetã de bronz cu o frumoasã inscripþie.

Aceastã capodoperã a Elenei dr. Aciu a fost elogiatã de cãtre presa vremii ºi dãm aici doar douã
exemple: „Aceastã monografie are meritul de a fi prezentat lumii o icoanã de Româncã ºi Creºtinã în
faþa cãreia se descopere cucernic tot Ardealul românesc, Þara întreagã: icoana Doamnei Clara
Maniu, împodobitã cu nimbul muceniciei, pe care a aºezat-o la loc de frunte în galeria mamelor
providenþiale stãruinþa unei vieþi active, devotatã muncii creatoare, virtuþilor strãbune”; „În aceastã
lucrare se ridicã din icoane ºi amintiri duioase, o statuie literarã unui chip sfânt de mamã, atât de
drag amintirii noastre, chipul Doamnei Mare, a Bunicuþii dela Bãdãcin ºi se împleteºte în istoria
româneascã un nume, care va înfrânge legile uitãrii: Clara Maniu”��.

Mai reþinem faptul cã venitul încasat din vânzarea acestei broºuri, publicatã la Tipografia
„Cartea Româneascã” din Cluj, în anul 1938, era destinat Orfelinatului de fete din ªimleu.

Au venit însã vremurile tulburi de dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial când, dupã cum ºtim,
puterea politicã a fost acaparatã de cãtre comuniºti. Noul regim comunist a dus o politicã de
exterminare sau, în cele mai fericite cazuri, marginalizare a întregii elite interbelice. A fost ºi cazul
Elenei Aciu, care se stinge într-un nemeritat anonimat, la Cluj. Dupã o viaþã dedicatã emancipãrii
social-economice ºi spirituale a femeii române, la data de 3 iunie 1955, Elena dr. Aciu trece la cele
veºnice, la venerabila vârstã de 80 de ani. Am considerat cã avem o datorie moralã faþã de memoria
ilustrei noastre înaintaºe ºi cã trebuie sã evidenþiem câteva crâmpeie din prodigioasa ei activitate
depusã în slujba poporului român, atât înainte de 1918, în vremurile de lupte naþionale, cât ºi dupã
Unire, de-a lungul întregii perioade interbelice. Credem faptul cã astfel de personalitãþi – cum a fost ºi
Elena Aciu – care au depus o muncã dezinteresatã ºi dusã pânã la sacrificiu, în interesul propriei naþii,
pot constitui un model demn de urmat pentru generaþia noastrã care, sã recunoaºtem, duce lipsã de
astfel de modele.

ANEXÃ
Articol publicat de cãtre Elena Aciu în ziarul „Gazeta de Duminecã”, nr. 33-34 din 15 august 1926:

Impresii din Braºov
6 iunie

De pe culmea Tâmpei, pentru prima datã privesc cel mai frumos, mai pitoresc, cel mai bogat,
mai industrial oraº al Ardealului, cu însãmnat trecut cultural: Braºovul.

Cea mai încântãtoare panoramã îmi desfãteazã privirea. Încunjurat de priveliºtea plaiurilor
bogate în frumuseþi naturale, în strãlucirea nimbului de biruinþã – îmi rãsare bãtrânul Braºov, oraºul
luptelor seculare pentru veºnicul ideal, care alãturi de Blaj în sufletul nostru devenise simbolul ideilor
mântuitoare, din care s-au ridicat atâtea gândiri luminoase de unde au pornit miliarde de schintei ºi-au
aprins în sufletul Ardealului raze de luminã ºi de strãlucire, au alimentat focul sfânt, dorul de libertate
ºi ne-au pregãtit sufleteºte Unirea.
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Cu pioase sentimente privesc la poalele Tâmpei spre Capela Cimiterului, în care este lãcaºul
veºnic al Geniului Mare, din al cãrui piept a izbucnit „Resunetul” ca o alarmã la luptã sfântã. Asupra
lui vegheazã cu suflet împãcat un neam liber, fericit care ºi-a croit soartea, la care se’nchinã echoul
glasurilor de admiraþie din toate colþurile lumei.

Rãpitã de frumuseþea naturei, puternice emoþii mã’nstãpânesc ºi ... ciudate sunt tainele sufletului
... deodatã ... alte icoane-mi apar din lumea depãrtatã amintirilor, din vremuri apuse, din vremuri
scumpe de sfânt elan, când nãdejdi rãsãreau din credinþe de strãbuni, din basme legendare, din
murmur de izvoare; când luminaþi Apostoli purtau prin falnice palate ºi colibe umile gânduri
mântuitoare, credinþã vie ºi curente de dragoste din suflet la suflet.

O cãldurã dulce mã’nvãlui ºi cine ar fi ºtiut sã chipzuiascã, cari accente au fost mai puternice,
mai pronunþate; ale prezentului, sau ale trecutului ... farmecul frumuseþilor pitoreºti, sau vraja
amintirilor sfinte.

A fost demult ... ºi de ce-mi apar acum acele icoane, de ce-mi stãpâneºte gândul ce a fost, când
tot ce este, e mai sublim, mai mãreþ ... ºi atât de divin ... cã gândul nu are putere sã-l cuprindã, graiul
nu are forme sã-l esprime. Dorul de foc, voinþa de flãcãri, visul de veacuri iatã-l trecut în realitate ºi tu
te’ntorci la lumea care-a fost, când speranþa cu lacrimi, visele cu suspine, dorul cu dureri se îmbinau.
Braºovul, acest colþiºor de raiu, azi este liber, este al Tãu cu toate frumuseþile ºi podoabele lui, – ce
cauþi între flori spinii striviþi demult ?!

Au fost ... ºi acum apar ... ºi tu le strângi la suflet sã nu le scapi, – cu durerea lor cu tot îþi sunt atât
de scumpe acele icoane. A fost ... ºi nu-i poveste.

În satul resfirat la poalele munþilor Maramureºului duhovnicul ne propovãduia: „Omul toatã
privirea, tot cugetul trebuie sã ºi-l îndrepte spre cer”. E demult deatunci. Eram niºte surceluºe mici.
Iar dascãlul – iubitor Pãrinte – îl vãd pururea ... cum în ochii lui albaºtri ca seninul cerului se
aprindeau tainice schintei, cum îi radia faþa ºi i se netezeau brazdele de pe fruntea-i truditã de greul
zbucium, când ne tot spunea ºi azi ºi mâine: Îndreptã-þi privirea, gândul ºi sufletul tãu ºi toatã cãldura
inimei tale în zarea depãrtatã preste culmile Carpaþilor: Acolo sunt fraþii noºtri, nãdejdea noastrã,
într’acolo râvneºte dragostea noastrã.

ªi noi credeam: cã dorinþele noastre cãtrã cer zboarã pe aripioare de Îngeri ºi prin rãvaºe
transmise de bunul Moº Crãciun; iar dragostea ºi dorul nostru trimise fraþilor prin lunã ºi stele ºi prin
murmur de izvoare ajunge la ei. Ce scumpe iluzii! Ce dulce era crezul nostru atunci! Cum anii
treceau, multe ne-a schimbat vremea în suflet, dar farmecul credinþei acestei misterioase telegrafii
ne-a purtat gândul, tot mai mult ne-a întãrit speranþa, pânã când umbrele nedumerirei ni se furiºase cu
ºoaptele desnãdejdei: dorurile-þi sunt prea îndrãzneþe, prea înflãcãrate, nu vor trece, le vor prinde ...
Cine? Fantezia aprinsã ne zugrãvise în conture tot mai sinistre înfricoºatul bãlaur – spiritul duºman –
care ni le opreºte. Însã bunul dascãl ne dete ca rãspuns scumpe imagini de consolare: Da, acolo, la
margine de Þarã, la graniþã ... ele se opresc ... dar ni se prind într-un focar ... ºi când sunt multe, multe
... e mai mare puterea lor ... se avântã ºi trec culmile ... la inimi de fraþi ... sã-i cheme mult ºi fierbinte,
sã-i porneascã pe cale, unde-i aºteaptã braþe dornice, inimi calde.

Acea imaginã scumpã, acel acumulator de doruri sfinte, acel focar, de unde se ridicau ºi treceau
graniþa schintei din focul veºnic viu, era: Braºovul, oraºul viselor ºi al nãdejdilor, al bucuriilor ºi al
suferinþelor, – ºi acum ne rãsare ca strãlucitã icoanã a biruinþei.

Senzaþiile scumpe îºi iau sborul evlaviei ºi gândul se îndreaptã spre cer cu dorinþe calde: cuib
vechiu, simbol drag al viselor noastre sfinte, cerul sã-Þi reverse din belºugul darurilor tot mai
abundant, sã devii tot mai înfloritor în frumuseþi artistice ºi comori culturale, avutul sã-Þi sporeascã,
sã se ridice din sânul plaiurilor încântãtoare caractere tot mai oþãlite, piepturi tot mai tari, inimi tot
mai calde. Icoana Ta rãmasã nouã din vremuri strãbune, sã devinã tot mai strãlucitã, tot mai slãvitã.
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………………………………………………………………………………………………
Stãpânitã de vraja amitirilor, purtatã de aceste gândiri, îmi îndrept paºii spre serpentina ce

coboarã spre oraº, cumpãnind cã din acel admirabil caleidoscop, care-mi desfãtase privirea, care
sã-mi fie punctul de oprire. Pe toate nu le puteam lua, trebuia sã aleg. O problemã din cele mai grele.
Amintesc puþine din ºirul lor: Pe dealul Romurilor ne apare Turnul Alb ºi Turnul Negru ca sentinele
din timpuri apuse ºi din toate laturile se ridicã alte turnuri impozante, cari vestesc izvoarele
fabuloaselor averi: fabricele de renume mondial.

Din piaþa Libertãþii se ridicã ca o uriaºã fantomã mohorâtã de vreme Biserica Neagrã, clãditã din
1385, cel mai impunãtor monument, cap de operã al architecturii gotice, cu grandioasa orgã renumitã
în întreg Ardealul. Apoi biserica sf. Nicolae cu bogatã artã decorativã, iar cea mai veche este biserica
sf. Bartolomeu din sec. 13-lea. Aproape aceeaºi vechime o are casa oraºului cu interesante antichitãþi
ºi cu o prea frumoasã archivã. Cu nemãrginit devotament privim falnicul palat al liceului „Andrei
ªaguna” despre a cãrui fundatori scrie I. Barac: „Ei sunt stâlpii cei tari ai fericirii poporului nostru. Ei
sunt binecuvântaþi de sf. Bisericã, de Patrie, de Neamul nostru ºi de omenire ºi vor fi pomeniþi cu
laudã ºi mãrire sute de ani de cãtrã neamul nostru”.

Cu acelaº interes privim la cãdirea lui Honterus cu prima tipografie, muzeu ºi bibliotecã, cele
mai grãitoare mãrturii de marele rol din istoria ºi din viaþa politicã, culturalã ºi socialã a acestui oraº.

Dar eu, de data aceasta la toate trebue sã renunþ – fiindu-mi timpul mãsurat; îmi grãbesc pasul în
direcþia unde mã duce atracþia sufletului, – spre lãcaºurile unde pulseazã viaþã, spirit naþional, în cari
se desfãºoarã o muncã creatoare de valori morale: ºcolile de fete.

Aceste instituþiuni ºi-au luat fiinþã în vremuri depãrtate, în vremuri vitrege, din dragoste de neam
ºi limbã, din jertfe imense ºi din inimile încãlzite de sfinte idealuri ale femeilor române. Sfânte
misiuni aveau: a forma, a scuti ºi apãra, a îmbogãþi acele comori, complecsul cãrora alcãtuiesc
puterea decizãtoare a sorþii neamului nostru: cultura naþionalã. Nu este colþiºor în Ardealul nostru
mult încercat unde sã nu se mãrturisascã de rezultatele de mare importanþã ale acestor instituþiuni
susþinute ºi conduse cu inimã ºi înþãlepciune, cu gând luminos de premenire naþionalã, cu
generositate olimpianã, cu curaj de eroine. Aceste suflete mari ºi-au înþãles menirea, au ºtiut sã-ºi
fãureascã mijloacele artei educatoare din bogãþia comorilor naþionale. Aceste institute îºi au ºi
atracþia lor actualã în conducerea model – demnã continuitate a trecutului merituos; aceeaºi muncã
creatoare de valori morale, ca în trecut, când ºi-au cunoscut chemarea de apostol, iar azi cu aceeaºi
înþãlepciune ºtiu prinde necesitãþile noilor vremuri ºi înainteazã cu avânt nobil pe calea progresului.
Dau mici crâmpee din cele ce le-am prins cu vederea ºi mi-au rãmas în amintire dupã o scurtã ºi
grabnicã vizitare.

ªcoala Normalã froebelianã
La intrare ... întâia impresie te frapeazã ºi îndulceºte; o galerie de pãpuºi se înºirau sub sticla unui

dulap de lungimea pãretelui; te opreau sã le admiri ºi ... sã alegi dacã poþi. Ele prezentau un veritabil
tablou etnografic în diferite costume naþionale ºi care de care îºi cere pretenþia sã fie mai aleasã, mai
preferitã. Te ispiteau sã le distingi cu feþe zîmbitoare ºi ochi ºireþi: Sãliºtence svelte cu mâneci largi,
Oltence ºi Muntence cu iile cusute cu armonia culorilor artei romane, Bucovinence în modeste ºorþuri
negre, Bãnãþene cu feþe îmbujorate ºi ochi de mãrgele, Tulgheºence cu mãrãmi roºii legate cu discretã
cochetãrie, Maramureºene cu ºorþuri înguste þãsute’n flori, Vrâncence ºi Vrânceni cu cojoc strãbun,
Pãdurence cu zale lucitoare ºi cingãtori late strânse în brâu, gata de horã, alãturi de voinici în
caracteristice straie de sãrbãtori, Mocãnaºi cu cãciuiþe într-o ureche îþi reamintesc idilica viaþã de la
þarã. Te pune în uimire, cum se poate produce atâta artã din vatã ºi din petece de pânzã, stofã, postav.
Era gata espoziþia ºi cu nerãbdare se aºteaptã ziua mare a târgului, care decide soarta lor; unele ajung
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în mâini gingaºe, cruþãtoare ºi devin alintate pe lungã viaþã; altele în mâini de copii zglobii, cari
neastâmpãraþi sã le cunoascã taina compoziþiei, curând le distrug visurile þãsute în liniºtea coliviei
sub sticla dulapului, unde îºi aºteaptã norocul cu fetele de mãritat. Aceleaºi mâini mãiestre s-au
îngrijit ºi de trusou. În alte dulapuri priveºti ºi admiri cu suflet înviorat de varianþa ºi conturele
artistice: garnituri de dormitor, prânzitor, de bucãtãrie, de salon în forme moderne – de carton cu
bogate decoruri – toate cu motive româneºti.

La alt loc urºi durdulii, iepuraºi albi stau gata de fugã de nu i-ar opri zãbrelele coliviei; pisicuþe
alãturi de ºoareci mãrunþi – stau blânzi în cea mai bunã armonie ca pildã vie multor suflete
rãsvrãtitoare. Apoi mingi de toatã mãrimea ºi culoarea, diferite obiecte ºi desemne pentru scopul
intuiþiei etc., etc.

În altã salã decoratã cu ghirlande de flori ºi verdeaþã chiar se aºteaptã comisia esaminatoare de a
lua în seamã rezultatele muncii intelectuale, principii ºi metode pentru ºtiinþa educatoare, dupã cari
înþãlepciuni se vor forma suflete ºi inimi mãrunþele prin grãdini de copii, unde se pune adevãrata bazã
educaþiei naþionale. Elevele sunt introduse sistematic ºi în gospodãria practicã: fert, grãdinãrit, spãlat,
netezit, precum ºi ordinea, curãþenia esemplarã e susþinutã de ele. O astfel de pregãtire ne dã
încredinþarea, cã elevele eºite în viaþã îºi vor face cariera aducãtoare de mari foloase, dar ne dã ºi
mângãierea, cã în orice împrejurãri le-ar pune soartea prin desteritatea câºtigatã în industria de
manufacturi – pãpuºi jucãrii – îºi pot crea o stare materialã din cele mai frumoase. Toatã dragostea ºi
recunoºtinþa noastrã, a mamelor ºi a neamului i se cuvine distinsei directoare, d-nei Maria Popescu n.
Bogdan ºi întreg corpului prof. de sub înþeleapta-i conducere.

ªcoala profesionalã
De aºi avea pretenþia de a prezenta o icoanã fidelã a ºcoalei profesionale din Braºov în cadrele

limitate ale unui raport de gazetã, ar fi greºalã contra devotamentului ce-i datorãm pentru marea ei
însãmnãtate din trecut, pentru munca devotatã din prezent ºi pentru rolul important, incontestabil din
viitor. Cunosc convingerea multor distinºi factori ai pedagogiei moderne, cari susþin cu mult adevãr,
cã în viitorul Patriei aceste ºcoli au ºi vor avea rolul de frunte. Desvoltarea industriei casnice cu
metode sistemizate, cu adevãratã pricepere a practicitãþii ºi adânca pãtrundere a gustului estetic
înseamnã progresul naþional-material al Patriei. Despre marea importanþã a învãþãmântului
profesional tot mai mult ne convingem, dacã vom trece în gândul nostru diferitele mãrfuri ce sã vând
cu preþuri enorme, din material slab, lucrate superficial. Putem zice, cã aceste ºcoli desvoltã o muncã
creatoare de renaºtere ºi închegare naþionalã.

ªcoala profesionalã din Braºov nu mai reclamã elogii, îi datorãm însã recunoºtinþã ºi
devotament pentru munca rodnicã. Rezultatele acestei munci sunt larg cunoscute din trecutul
depãrtat. Bunãstarea, mulþumirea, ordinea, organizarea înþãleaptã a gospodãriei multor cãmine, li se
datoreºte elevelor de odinioarã a ºcoalei de menaj resp(ectiv) ºc(o)l(ii) prof(esionale) de sub
conducerea cu înaltã pricepere a R(euniunii) F(emeilor) R(omâne). Azi în aceste ºcoli elevele
desfãºoarã o activitate tot aºa de vie ºi utilitarã. Le-am gãsit în muncã împãrþite în grupuri dupã felul
manufacturilor resp(ectiv) dupã clase. Unele la rãsboiu potriveau armonios culorile motivelor
româneºti. Am admirat în (mod) deosebit modelele complicate ale scoarþelor de diferite mãrimi, a
perdelelor, a ºorþelor etc., precum ºi desemnele modelelor combinate de eleve pentru brodãrie albã ºi
cu artã decorativã de frumuseþã ºi varietate cum rar se vede; iar broderiile, chiar ºi cele mai
complicate sunt esecutate cu precisiune ºi în toate se învedereazã tendinþa de a realiza frumosul ºi
folositorul. Sala de croitorie, atât secþia lingeriilor, cât ºi a rufãriilor prezintã o admirabilã varietate
din tot ce moda de azi cere ales, practic, frumos. Compoziþiile de croi toate sunt precize, îngrijite. Þin
sã relevez, cã ºcolile profesionale ar face mare serviciu gospodinelor harnice, dacã aceste planuri de
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croitorie le-ar scoate în reviste de croiu chiar cu colaborarea elevelor mai isteþe, în cari s-ar espune în
felul decorurilor, din motivul, cã eleganþa cu modestia combinate cu gust ºi spirit de invenþie ne
prezintã frumosul estetic, ceea ce prin alte croitorii rareori gãsim.

În metoda instrucþiei se remarcã o gradaþiune vrednicã de a se pune în pracsã ºi în alte ºcoli;
pornesc de la uºor, dar prin combinaþii îi dau forme mult arãtãtoare, cari deºteaptã plãcere ºi voie în
micile începãtoare. Chiar ºi în lucrurile primitive aflãm ceva nou, invenþie proprie, ce le dã atracþie.

Ce mi-a legat mai mult atenþiunea era o atât de învederatã plãcere ºi dragoste de muncã, care îþi
fãcea impresia, cã aceste copile îºi varsã chiar entuziasmul tineresc în munca lor, ce se datoreºte
conducerii cu suflet ºi cãldurã. Elevele, cari terminã aceastã ºcoalã pleacã nu numai cu distinse calitãþi
de bune gospodine, dar cu deplinã desteritate în arta industriei casnice, cu care în orice împrejurãri îºi
poate crea esistenþa. Ele vor ºti strãbate cu sigurã independenþã ºi uºurãtate cãile carierei, cât ºi a vieþii
prevãzute fiind cu preþioasã merinde prin creºterea îngrijitã moral-religioasã; învãþãturile lui Cristos
pãtrunse de iubire, bunãtate ºi adevãr indicã cea mai frumoasã directivã pentru viaþã.

Despre creºterea intelectualã mai strãlucite dovezi ne dau serbãrile artistice, cari au o atracþie
deosebitã cu toate ocaziunile, ce se datoreazã însufleþirei pentru ideal acelor inimi scumpe, cari îºi
înþãleg aºa de bine chemarea de conducere, cum este distinsa directoare a ºc(o)l(ii) prof(esionale)
D-na Dimitrescu. Numai sufletele devotate idealului ºtiu pãtrunde puterea educãtoare a artei ºi o ºtiu
prezenta în forme nemerite ºi alese ca mijloace de educaþie ºi tot odatã prin puterea iluziei ºtiu oferi
plãceri estetice. O asemenea muncã singurã îºi ia rãsplata în adevãrate satisfacþii sufleteºti, dragoste
pentru munca devotatã.

Tot colþiºorul respirã cãldurã; nimic rece, oficios, totul e intim, plãcut – care este nota
caracteristicã cea mai marcantã a instituþiunilor de sub egida R.F.R. Pretutindeni se simte influinþa
binefãcãtoare a unui suflet ales chemat de Sf. Providenþã de lungã vreme sã ridice ºi înalþe binele ºi
frumosul pe orice teren ºi cu toatã ocazia binevenitã, care ºtie sã transmitã suflet din suflet, caracter
din caracter, sã desvolte energii din putere proprie, devotament din capacitate de sacrificiu ºi mai
presus de toate ºtie sã transmitã cãldura inimei din inimã. Am avut ocazia fericitã sã cunosc sã simt
puterea de sugestiune acelui curent de dragoste umanitarã, curent de cãldurã, care porneºte din suflet,
pãtrunde ºi înstãpâneºte întreaga atmosferã, unde îºi ridicã cuvântul d-na Maria Baiulescu. În graiul
sãu dulce plin de simþiri calde vibreazã putere de convingere ºi bogãþia îndrumãrilor înþãlepte. Ea
apare cu figura-i modestã, dar mult impunãtoare, cu fineþa intelectului superior, veºnic seninã,
purtând zîmbetul bunãtãþii.

Ea îºi aflã mai multã fericire acolo, unde i se cere mai multã inimã ºi mai mare ajutor. Locul ei
favorit este:

Orfelinatul
Întovãrãºitã de nobila Prezidentã ne oprim la poarta unui falnic palat, – cel mai grãitor

monument al dragostei umanitare, care în viitorul depãrtat are sã vesteascã la multe generaþii ce poate
realiza caritatea, energia ºi voinþa inspiratã ºi condusã de altruism. Cu negrãitã înduioºare trecui
pragul acestui locaº, care ne apare în lumina unei aureole sfinte, cãci acesta azi adãposteºte orfane de
eroi ... cari au fost eroii biruinþei unui ideal, cari au lãrgit hotarul dupã drepturi ºi dorinþe strãbune ºi
au adus Patriei atâta glorie. Au venit cu dragoste de fraþi, ne-au dat nãdejdi de luminã iar ei ºi-au lãsat
pe cei mai scumpi ai lor în întunerecul nesiguranþei: orfani. Aveam senzaþii, cã intru într-un templu
consacrat martirilor; azi numele de orfan ne rãscoleºte amintiri dureroase din zile mari de glorie ºi
sacrificiu ... suferinþe cumplite, rãni sângerânde, priviri ce se’ntunecã, lumini ce se stâng – jertfe
cerute pentru strãlucirea ºi mãrirea Patriei.
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ªi iatã! ... cum trec pragul, sfiala, duioºia, cu care mã apropiasem dispare, trece în senzaþii de
dulci emoþii, – ne întâmpinã copile zîmbitoare, vesele, pe feþele lor strãlucea mulþumirea, nici o
umbrã de suferinþã, în surâsul lor nevinovat, îngeresc se reflectã o dragoste infinitã. Cum au zãrit-o pe
iubita lor „Mama Mare”, faþa lor se colorã uºor ºi fiecare avea de spus câte o vorbã plinã de iubire ºi
devotament. Cu mâinile ei binefãcãtoare le mângâia, cu zâmbetul ceresc le înviora având pentru
fiecare cuvinte dulci. Am înþeles atuncea zâmbetul ei plin de bunãtate, privirea-i dulce de unde
radiazã atâta vrajã; nu e decât reflexul dragostei lor nemãrginite pentru bunãtatea ei, pentru comorile
inimei sale, pentru sufletul ei sublim. ªi când aranjat în cor au intonat cântarea „Trãiascã Mama
Mare” feþele lor se aprindeau tot mai mult reflectând espresia adoraþiei. Câtã mângãiere simþim în
faþa acestui tablou, mãrturia unui dulce traiu, în loc de pânea milei stropitã cu lacrimi de orfane.
Totodatã este pildã grãitoare, cã adevãrate mângãieri sã dau prin fapte ºi cã nu poþi ºterge lacrimi
numai cu graiul ori cât de elocvent ar fi.

Mama Mare
Pe frontispiciul acestui adãpost va strãluci numele Societãþii caritative în frunte cu cel mai dulce

nume „Mama Mare”, care nume este simbol de dragoste ºi devotament în sufletele femeilor române.
ªi dacã e adevãrat cã „fericirea e un reflex, e o reîntoarcere, o rãsplatã numai acelora, cari o

împarte în jurul lor” – atunci d-nei Baiulescu i compete [sic!] suprema fericire. Acest nume
strãluceºte prin virtuþi, fapte de caritate ºi altruism superior.

Tot Ea a fost chematã prin înalte calitãþi sã croiascã cadrele de activitate ale multor Societãþi
caritative grupându-le sub mândrul drapel al Uniunii Femeilor Române pe care cu atâta demnitate o
conduce. Viaþa Sa laborioasã n-a cunoscut altã þintã ºi alte bucurii, de cât sã vadã realizate scopurile
înalte luate în frumosul program desfãºurat de societãþile surori pe întreg cuprinsul Patriei.

Dacã azi, pe teritoriul României-Mari se îndeplinesc acþiuni de caritate conduse ºi inspirate de
cel mai nobil idealism, mare parte din vredniciile acestora se rãsfrâng, se reîntorc la focarul de unde
au pornit, care este sufletul, inima d-nei Maria Baiulescu.

La congresul jubiliar din 8, 9, 10 Sept U.F.R. cu multã dragoste ne chiamã, cu mândrie vom
putea admira tablouri încântãtoare din rezultatele muncii devotate binelui ºi frumosului timp de 75
ani ai Reuniunei. Vom avea ocazia sã cunoaºtem preþioase espuneri de gândiri luminate, idei noi ºi
esperienþe aduse din întreg cuprinsul României-Mari, chiar ºi din þãri strãine din mari depãrtãri.

Sã ne pregãtim cu bucurie la marele praznic sã ne fie aceste zile prilej de înãlþare, de nobile
înfrãþiri ºi încurajãri, prilej de noi alianþe în îndemnuri tot mai avântate. Idealuri mari nu se pot realiza
numai cu colaborarea mai multor suflete conduse de aceeaºi dorinþe a binelui.

Nici o societate aliatã U.F.R. nu poate rãmânea departe, când cu atâta dragoste suntem chemate
la acest izvor bogat în energie naþionalã ºi dragoste a binelui, de unde ducând picuri cristalini vom
porni cu nou avânt, cu forþe inspiratã spre muncã idealã, care are sã creeze renaºterea vieþii culturale
ºi emanciparea tot mai progresivã a femeii române.

Cuvine-se sã-i aducem omagii de recunoºtinþã trecutului mãreþ al acestei Societãþi, sã ne
închinãm acelor venerabile matroane, cari în vremuri depãrtate, ca ºi azi, au ºtiut crea ºi ocroti
scumpe valori, în lupte grele au ºtiut aduce mari sacrificii, în zile de glorie au ºtiut ridica elanul
mândriei naþionale. Sã le ducem ºi închinãm tot sufletul, toatã dragostea, devotamentul nostru ºi a
neamului românesc.

ªimleul-Silvaniei, VII, 1926.
Elena Dr. Aciu n. Fabian
prof., prezidenta R.F.R.S.
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Culture and Cultural Policy
in Elena Aciu’s Life and Work

Abstract

Elena Fabian, born in 1875, in Bârsana village, Maramureº County, was one of the most central
spokeswomen of the Transylvanian feminist movement, in the first half of the 20�� century.

She finished the primary school in her birth village, Bârsana, and the secondary school in
Sighetul Marmaþiei. She then attended the Normal School in Cluj and the Teachers Training College
in Budapest, between 1894 and 1897. She excelled both through her remarkable learning abilities and
noble human qualities. She majored in Educational Sciences, Foreign Languages, History and
Geography.

After graduating the college, she joined the teaching system. The young teacher started her
educational career on the 1� September 1897, at the Romanian Civil School in Beiuº (turned
subsequently into a girls’ high school). Besides the educational activity, she had a varied and rich
activity within the Romanian Women Reunion from Beiuº. She was very enterprising, one of her
ideas being the setting up of the Reunion library.

After the war, in September 1920, she transfered to a girls’ middle school in ªimleu Silvaniei.
There she got married to a Romanian of political front-rank, dr. Alexandru Aciu, one of the greatest
personalities from Sãlaj during the interwar years. He supported his wife in all the actions she
initiated, being himself one of the main promoters of cultural life in ªimleu (named, at the time,
„Braºovul Vestului”/„Brasov of the West” or „Micul Braºov”/„Little Brasov”).

Between 1924 and 1934, Elena Aciu was president of the Romanian Women Reunion of Sãlaj.
In her position she had an impressive cultural and social care activity. She set up many celebrations,
dramatic performances, and artistic-literary social evenings. She wrote several dramas, mainly for
pupils. While she was in charge of the Reunion, she represented it in every major event.

Another side of the educational policy in Elena Aciu’s leadership was the civil mission of the
school and the moral guidance for women (especially for those living in the countryside).

Due to her hard work, R. F. R. S. acquired a legal status. Elena Aciu was decorated by the
Ministry of Health and Social Care.

For those hard times, mention should be made of Elena Aciu’s program of social care. She set up
a number of socio-medical conferences and inquiries for artificial feeding of disabled, sick, poor or
orphan children. She sent the sick in hospitals and nursing homes and provided medicines, food and
clothing for the poor children so that they could attend a school; she also helped the older people in
the alms-houses etc.

After moving to Cluj, in 1934, she worked within the Blessed Virgin’s Union from Cluj-Gherla
Eparchy, acting as head of the organization.

After the World War II and the communist takeover with its extermination politics, Elena Aciu
was marginalized. She passed away in anonymity, in Cluj. After a life dedicated to the
social-economic and spiritual emancipation of the Romanian women, Elena Aciu died at the age of
80, on the 3�� of June 1955.

It was our moral duty to highlight some aspects of her impressive activity. Elena Aciu was one of
those personalities who did an unselfish work in the interest of their own people, as a praise-worthy
example and model to be followed by the present young generation.
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Comitetul R.F.R.S. ales la 1 Decembrie 1924

Dr. Alexandru Aciu Clara Dr. Maniu n. Coroianu


