
Carmina MAIOR

ªI „ALTE FIGURI DIN MÃRGINIME”

Ilie Haºeganu, în lucrarea sa „Figuri din Mãrginime”, apãrutã în douã volume, primul în 1943 iar 
al doilea în 1978, prezenta „în spiritul cunoaºterii ºi preþuirii valorilor culturale din trecut ºi
exemplelor de muncã neprecupeþitã, puse în slujba intereselor obºteºti”, biografiile unor „oameni
care, înzestraþi cu un simþ practic deosebit ºi cu iniþiativã au contribuit la bunãstarea economicã ºi la 
progresul cultural al regiunii ºi al poporului român”. Dupã cum explica în prefaþa ºi postfaþa celui
de-al doilea volum, intenþia sa era sã creioneze o galerie amplã a tuturor celor care s-au remarcat în
viaþa economicã ºi spiritualã atât pe plan local cât ºi în viaþa româneascã în general. Proiectul era
amplu, dificil prin sarcinile pe care le impunea ºi, dupã cum mãrturiseºte, motive obiective þinând de
obligaþii profesionale l-au împiedicat sã-l realizeze cum ºi-a dorit, de aceea s-a rezumat la cele douã
volume, în care a valorificat materialele culese, conºtient cã, desigur, existã omisiuni. Probabil nu a
reuºit sã adânceascã destul cercetarea în unele localitãþi sau n-a avut acces suficient la informaþii,
astfel cã, dintre portretele prezentate, lipsesc o serie de personalitãþi destul de cunoscute care se
încadreazã „între cei ce nu trebuie daþi uitãrii, pentru cã sunt exemple pentru generaþiile
urmãtoare”, cum îºi motiva selecþia.

Demersul nostru vine în completarea volumelor publicate de Ilie Haºeganu, ºi este rezultatul
cercetãrilor de teren, efectuate de-a lungul timpului, în zonã. Ne rezumãm în prezentarea noastrã, la
completarea galeriei de personalitãþi din Galeº, fostã comunã înfloritoare pânã în 1950, în prezent sat
aparþinând Sãliºtei, localitate în care am efectuat cercetãri pentru un studiu monografic.

ªi aici, ca ºi în alte localitãþi, s-au produs, pe parcursul secolului XX, multiple schimbãri
demografice, economice ºi implicit, spirituale, care i-au minimalizat importanþa, astfel cã
evidenþierea unor personalitãþi locale este binevenitã, pentru a nu lãsa sã cadã în uitare momente
importante din trecutul pe care, în fond, se bazeazã prezentul.

Am ales patru nume de persoane a cãror viaþã ºi activitate se situeazã la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi pe parcursul secolului XX: un cantor, un învãþãtor devenit primar, un inginer ºi o
învãþãtoare ctitor de muzeu.

NICOLAE POSA zis AL PLAIULUI (1850-1917)
A fost, dupã cum îl caracteriza episcopul Ivan al Clujului, un cantor exemplar ce trebuia luat

drept model, pentru cunoºtinþele sale în
rânduielile slujbei bisericeºti, pentru
glasul frumos ºi pentru devotamentul
pus în slujba bisericii ºi concetãþenilor1.

În copilãrie s-a instruit la
Mãnãstirea Neamþului, perioadã în care 
ºi-a perfecþionat talentele ºi a acumulat
o solidã pregãtire teologicã. Era de
origine din Galeº, numele Posa
regãsindu-se în documentele de arhivã
din secolul al XVIII-lea. Probabil tatãl,
oier sau comerciant, în drumurile sale,
l-a lãsat la mãnãstire, cum fãceau ades
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Paginã dintr-o „cãrticicã”– manuscris al lui Nicolae Posa.

1 Informaþii din teren: însemnãri monografice ale lui I. Floaºiu, manuscrise aflate în posesia urmaºilor.



mãrginenii, ortodocºi convinºi, cu mare respect pentru bisericã ºi învãþãturã. Tinerii erau instruiþi ºi
uneori se cãlugãreau dar, conºtienþi de nevoile comunitãþii natale, nu rãmâneau la adãpostul zidurilor
mãnãstirilor româneºti ci se întorceau acasã unde ai lor, aflaþi sub stãpânire strãinã, aveau mai mare
nevoie de cunoºtinþele pe care le acumulaserã. Alegeau sã ducã viaþa asceticã a cãlugãrilor, dar trãiau
între oameni. Ocupau funcþii modeste de cantori, crâsnici, dascãli. Slujeau în bisericã, se ocupau de
educaþia religioasã a tinerei generaþii, ades scriau cãrticele cu conþinut religios atât de necesare
românilor ortodocºi, pentru cã sub presiunea cultelor stãpânirii, cartea româneascã, mai ales cea
religioasã, pãtrundea greu. Culegeau colindele locale ºi ajutau sã nu se piardã tradiþiile. Aºa a fãcut-o
ani în ºir Nicolae al Plaiului, serios, disciplinat, mereu la datorie în stranã sau între copii. Desena
frumos, ºi o fãcea chiar ºi pe cãrþile religioase pe care le-a adus bisericii în 1869, când a revenit de la
Mãnãstirea Neamþ. Compunea versuri religioase asemeni lui Picu Pãtruþ, scria „cãrticele” cu
versurile sale, cu colindele culese, ilustrate cu desene în maniera miniaturilor din cãrþile bisericeºti. Îi
pregãtea pe juni, colinda cu copii în sat ºi în satele din jur, de Crãciun cu „Irozii”, de Paºti cu
„Mironosiþele”. Bãtrânii satului ºi-l aminteau, mereu serios dar cald, cum îi învãþa, cu rãbdare, sã ºtie 
sã dea rãspunsuri la slujbã, sã cânte frumos colinzile ºi cum le povestea despre Iisus la vegherea
„Casei Domnului”, din noaptea Vinerei Mari, pânã la Înviere.

Toþi cantorii ce i-au urmat s-au folosit de „cãrticelele” lui ºi i-au luat exemplul, dar niciunul n-a
avut prestanþa, talentul ºi dãruirea sa. A fost preþuit, dovadã cã, pânã când o mãsurã politicã a
interzis-o, fotografia sa a stat la loc de cinste în bisericã, printre „ctitori”. Sub aceastã denumire erau
cinstiþi în satele Mãrginimii, toþi cei care au avut merite deosebite ºi, mai ales, au susþinut biserica. În
prezent fotografia s-a rãtãcit, aºa cum cãrticelele sale s-au pierdut. Totuºi în Arhiva de folclor nr. IV
din 1937, existã o reproducere a unei fotografii din 1894, reprezentând grupul de „Mironosiþe” din
Galeº, însoþite de Nicolae al Plaiului; autorul articolului2 îl numeºte „þãranul instructor”,
identificarea am fãcut-o cu ajutorul unor informatori locali. Un manuscris al sãu, una din acele
„cãrticele” cu versuri religioase, ilustrate, aflat într-o colecþie particularã, a fost publicat3. În colecþia 
de cãrþi religioase vechi a parohiei ortodoxe locale, pe unele exemplare, apare numele sãu ca donator
însoþit uneori de câte o schiþã a unui cap de sfânt4. Renumele pãleºte o datã cu stingerea celor care l-au 
cunoscut. În cimitir, o cruce modestã stã semn al trecerii sale prin lume.

IOAN RÃCHIÞAN (1868-1938)
Fãcea parte dintr-o familie dintre cele mai vechi ºi mai merituoase din istoria localitãþii. Am

identificat-o în documente de arhivã încã din secolul al
XVIII-lea, ºi i-am urmãrit evoluþia în cadrul unui
articol, publicat în „Studii ºi comunicãri”, Sibiu, 20075.
A fost 39 de ani învãþãtor la ºcoala localã ºi între 1933 ºi 
1937 primar în comuna, pe atunci, Galeº. Ca învãþãtor
ºi-a respectat într-atâta meseria, încât a refuzat sã
profite de o facilitate a legislaþiei de atunci care îi
permitea dupã un anumit examen sã fie avansat
profesor. Era o onoare pe care n-o dorea anume
deoarece era mai interesat de munca sa decât de astfel
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Ioan Rãchiþan în mijlocul elevilor.

2 D.ªt. Petruþiu, „Mironosiþele”. O dramã religioasã din þinutul Sãliºtei, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, IV, 1937, pp.
13-29.

3 Carmina Maior ºi Olga ªerbãnescu, Versuri religioase dintr-o carte manuscrisã din secolul al XIX-lea, în „Studii ºi
comunicãri de etnologie”, Sibiu, 1999, tom. XIII, pp. 151-161.

4 Carmina Maior, Inventarul bisericii din sat, reflectarea ataºamentului þãranului din Mãrginimea Sibiului pentru religie ºi
culturã (studiu monografic în satul Galeº), în „Sargeþia”, XXX, 2003, pp. 891-896.

5 Carmina Maior, O familie din Mãrginimea Sibiului. Evoluþia locul ºi rolul ei în comunitate (în a doua jumãtate a sec. al
XIX-lea ºi în sec. XX). Studiu de caz, în „Studii ºi comunicãri de etnologie”, Sibiu, 1999, tom. XXI, pp. 145-151.



de „avansãri”. Îºi fãcea meseria cu probitate ºi pasiune, era autoritar dar drept, perseverent ºi
neobosit când era vorba de copii ºi viitorul lor. Era recunoscut pentru vederile sale largi ºi „vorba”
convingãtoare. Înþelegea progresul ca pe o cale ascendentã, pe care fiecare se cade sã o parcurgã, dar
sã facã totul cu chibzuialã, convingere ºi sã nu abandoneze, pregãtit pentru greutãþile ce le va
întâmpina, care, cu perseverenþã, pot fi învinse. 

Extindea interesul pentru pregãtirea elevilor sãi dincolo de orele din ºcoalã ºi dincolo de ºcoala
localã. Pe cei pe care îi vedea mai înzestraþi, îi vizita acasã, uzând de tot prestigiul sãu pentru a le
convinge familia sã le susþinã aspiraþiile, ca sã meargã mai departe cu învãþãtura. Datoritã stãruinþelor 
sale ºi a demersurilor fãcute pentru a le obþine burse, Galeºul a putut, în perioada interbelicã, sã se
mândreascã cu „fii sãi”: 2 ingineri, 2 doctori, 3 profesori, 4 avocaþi, 3 învãþãtori, 15 economiºti ºi
meºteri rãspândiþi în toatã þara, lãudabil bilanþ pentru o localitate micã, sub 300 de case. Galeºul
beneficia de cinci mori ºi munþi, dar locuitorii aveau puþin pãmânt arabil, doar grãdini ºi nici ele prea
extinse6. Oieritul ºi comerþul erau tot mai puþin profitabile ºi orientarea spre meserii moderne tot mai
necesarã. „Domnu învãþãtor” a înþeles cel mai bine ºi mai repede, cã aceasta este marea sa datorie, sã
le deschidã drumuri copiilor ºi sã-i impulsioneze sã le urmeze.

Prestigiul dobândit ca dascãl îl recomandã pentru postul de primar ºi în aceastã calitate pledeazã
pentru modernizarea comunei. Un contract avantajos de arendare a munþilor oferã fondurile
necesare. Sunt amenajate malurile râului, fântânile, se construiesc poduri de piatrã, ºi, cea mai
importantã realizare: în 1937 se introduce curentul electric prin societatea „Seta”. Tot atunci se
pietruieºte drumul principal, „ºoseaua regalã”, ºi se fac reparaþii la bisericã. Cum se obiºnuia,
fotografia sa, un chip sobru, impozant, se aflã în bisericã, printre „ctitori”.

Printre cei care i-au datorat posibilitatea de-a se perfecþiona la ºcoli înalte a fost ºi inginerul Ionel 
Floaºiu, fost director al uzinelor „Industria Sârmei” din Câmpia Turzii.

IONEL FLOAªIU (1893-1988)
Provenea dintr-o familie cu mulþi copii, nu foarte înstãritã, dar s-a dovedit de mic isteþ, muncitor, 

priceput, dornic de carte ºi aceste calitãþi n-au trecut neobservate de învãþãtorul sãu. Insistenþele
acestuia au cântãrit greu în faþa familiei, care a fãcut efortul de a-l trimite mai departe. Ionel face
gimnaziul la Sibiu, învaþã repede maghiara ºi germana. Îl gãsim în anuarele liceului sibian, maghiar
pe atunci, azi „Gh. Lazãr”, cu rezultate „eminente”, ºi între cei foarte
buni la învãþãturã, dar cu mijloace modeste de trai, cãrora Banca
„Albina” le dãdea o masã gratuitã. Indiferent de mediile pe care le-a
frecventat mai târziu, a pãstrat toatã viaþa preferinþa pentru gustul
supei de chimen îngroºatã cu gris ºi mãmãliguþa cu lapte, „meniul”
acelor vremi, modest dar important pentru un elev sârguincios, sãrac
rãmas mereu recunoscãtor pentru fiecare ºansã oferitã de soartã.

Continuã studiile la, pe atunci „unul din cele mai bune licee din
imperiu”, actualul „Andrei ªaguna” din Braºov (în „memoirele” sale
cita aceastã apreciere a profesorului de matematici de la facultate),
apoi la Politehnica din Budapesta, ca bursier întreþinându-se ºi prin
meditaþii ºi traduceri. Primul Rãzboi Mondial îi întrerupe studiile ºi,
încorporat, este trimis pe fronturile din Galiþia ºi Italia. La 1
Decembrie 1918, numit comandant al Gãrzii Naþionale din Galeº,
organizeazã plecarea delegaþiei din comunã la Alba Julia, unde
participã la Marea Adunare care a proclamat Unirea, reîntregirea
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Ionel Floaºiu în 1918
pe frontul din Tirol.

6 Carmina Maior, Evoluþia unui sat din Mãrginimea Sibiului în sec. XX (studiu monografic; cercetare de teren), în
„A.M.E.T.”, Cluj-Napoca, 2002, pp. 313-321.



neamului7. Îºi continuã studiile, dar, dupã
revoluþia bolºevicã a lui Béla Kun, va pleca
la Politehnica din Praga. Se cãsãtoreºte cu o 
consãteanã care l-a urmat la Praga ºi-n tot
restul vieþii. Student sârguincios, va face
parte ºi din cercul studenþesc al prieteniei
româno-cehoslovace, patronat de douã
ilustre figuri ale culturii interbelice, mari
filo-români, profesorul universitar Jan
Urban Jarník ºi abatele Metod Zavoral.

Revine în þarã ca inginer ºi este angajat 
la „Industria Sârmei”, noua fabricã de
laminate, cu capital românesc, care tocmai

se construise la Câmpia Turzii. Aici, datoritã calitãþilor profesionale, ajunge în curând director. În
perioada conducerii sale se implementeazã noi metode ºi tehnici de producþie, se creazã prima ºcoalã
de ucenici din þarã, cãmine pentru muncitori, echipã de fotbal, stadion, parohie ºi bisericã ortodoxã,
ºcoalã de gospodãrie pentru soþiile muncitorilor, cor, echipã de dansuri din cadrul ªoimilor
Carpaþilor, despãrþãmânt al Astrei, casã de culturã. Sunt premiere în economia României interbelice,
inspirate dupã metodele americane ale lui Ford; broºura acestuia „Cum am reuºit în viaþã”, circula în
epocã ºi în traducerea româneascã.

Rãmâne mereu acelaºi modest ºi muncitor mãrginean, preocupat de progres ºi de bunãstarea
oamenilor pe care îi are în rãspundere. Satul Câmpia Turzii devine un orãºel cu o viaþã activã,
patronatã de „Industria Sârmii”. Pentru mulþi tineri din Mãrginime ºi din alte sate lipsite de resurse
economice, devine ºansa de viitor: aici se pot califica pentru o meserie modernã, cerutã în societatea
contemporanã. Mulþi se angajeazã ºi-ºi fac casã ºi familie aici8.

Al Doilea Rãzboi Mondial îi schimbã viaþa; în noile condiþii post belice, meritele nu-i sunt
recunoscute dar i se imputã poziþia, deºi nu se ocupase de politicã. Este obligat sã lucreze pe posturi
modeste pentru a-ºi întreþine familia ºi este pensionat cu o pensie derizorie. Ca întotdeauna munceºte, 
citeºte îºi gãseºte echilibrul în preocupãri frumoase. Culege date, profitând de cunoºtinþele de latinã,
germanã ºi maghiarã, pentru o monografie a satului natal. Prin anii 1970, împreunã cu alþi gãliºeni
stabiliþi în Sibiu, organizeazã întâlniri sãptãmânale ca „fii ai satului”, în care se deapãnã amintiri din
istoria localitãþii, dar se ºi cautã soluþii pentru revitalizarea ei. Apeleazã la diferite foruri
administrative ºi culturale pentru a se lua în considerare potenþialul turistic al zonei, aducând
argumente pertinente, avusese un rol important în descoperirea cetãþii dacice de pe Cãþânaº, dar sunt
puþine reuºite. Se implicã mereu, cu decenþã, în orice acþiune pe care o considera reparatorie pentru
trecutul nostru cultural, istoric. Memoriile trimise sau susþinute pentru reabilitarea Galeºului, redarea
numelui istoricului liceu braºovean sunt dovezi ale crezului sãu.

Se stinge modest în mijlocul familiei ºi este îngropat în satul natal, dupã o viaþã frumoasã chiar
dacã a fost atât de încercatã, închinatã celor pe care îi simþea în responsabilitate: familiei,
muncitorilor ºi familiile lor, consãtenilor, neamului. Directorul Casei de Culturã din Câmpia Turzii,
care din 2003 îi poartã numele, un omagiu tardiv dar meritat, profesorul psiholog Petre Pop, a
publicat o parte din jurnalele personale pe care le-a obþinut de la familie. „Memoire”, cum ºi le
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Ionel Floaºiu la aniversarea a 20 de ani de la absolvirea
Liceului „Andrei ªaguna” din Braºov în 1933.

7 Carmina Maior, 1 Decembrie într-un sat din Mãrginimea Sibiului, în „Sargeþia”, Deva, 2010 (în curs de apariþie).
8 Publicaþiile editate cu ocazia jubileului ºi a altor aniversãri ale „Industriei Sârmei”, conþin multiple informaþii privind

calitãþile profesionale ºi umane ale lui I. Floaºiu precum ºi realizãrile din perioada când era director: „Industria Sârmei la
50 de ani”, 1970; „Industria Sârmei S.A. Câmpia Turzii 1920-1995”; Mircea Nicolae Nemeº, Industria Sârmei S.A.
Câmpia Turzii 1920-2000.



intitulase, cuprind percepþia asupra vieþii, într-o perioadã de aproape un secol, a unui modest ardelean 
din Mãrginime, care a participat la atâtea evenimente ºi a gãsit calea de a fi în echilibru cu sine însuºi
indiferent de greutãþi9.

MARIA COSTÃCHESCU (1923-2004)
Provenea dintr-o familie din Sãliºte cu rãdãcini adânci în istoria zonei, familia Roºca. Cãsnicia

reuºitã cu un inginer care a înþeles-o ºi a susþinut-o în toate iniþiativele a însemnat puterea de a
escamota orice greutate. A fost o viaþã întreagã învãþãtoare în Galeº ºi ºi-a fãcut meseria cu tot
sufletul ei generos, investind totul într-o perioadã nu tocmai uºoarã, când politicul se amesteca mult
dând „orientãri sãnãtoase” acestui sector cultural care-i pregãtea „pe viitorii cetãþeni ai patriei”.
Avea o minte agerã, o rãbdare de fier ºi o mare capacitate de înþelegere. Talentatã la desen ºi picturã,
îndrãgostitã de literaturã ºi istorie, creea în micul sat o oazã de elevaþie ºi bun simþ. Educatã în spiritul
tradiþiilor populare a fãcut tot posibilul sã le salveze, sã le popularizeze, sã sãdeascã dragostea pentru
ele ºi în sufletul copiilor. Deºi aceºtia erau din ce în ce mai puþini, populaþia satului scãdea mereu,
serbãrile ºcolare erau spectacole de calitate, în care primau recitarea de poezii ºi piese din literatura
clasicã alãturi de cântece populare. Reuºea sã reducã cu mãiestrie cantitatea de „literaturã popularã
de tip nou” de calitate îndoielnicã, care modifica, deteriorând, percepþia adevãratelor valori
tradiþionale.

Muncea mult, gãsea soluþii potrivite, era tenace când susþinea un lucru important ºi drept.
Datoritã ei, prin perseverentele intervenþii la diferite foruri, în 1968, dupã peste 20 de ani de
interdicþie, s-a reluat cel mai important obicei tradiþional din Sãliºte „Întâlnirea junilor/jocurilor din
28 decembrie”, când se întreceau în cântec ºi joc cetele de juni din toate satele Mãrginimii.

Constatând depopularea satului ºi dispariþia sub influenþa modernizãrilor a multor valori
materiale tradiþionale, a fãcut eforturi pentru a le salva ºi pãstra pentru generaþiile urmãtoare. Aºa a
luat naºtere unul din cele mai reprezentative muzee sãteºti10. Ca orice muzeu de acest fel, are
dimensiuni modeste, ocupând clãdirea fostei primãrii ºi probleme privind microclimatul, dar atâtea
obiecte de valoare reprezentând elemente ale culturii populare au fost salvate ºi aranjate într-un
discurs expoziþional care-i aparþine în majoritate acestei inimoase învãþãtoare. În grãdina clãdirii a
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Maria Costãchescu ºi muzeul pe care l-a creat.

9 Ionel Floaºiu, Mãrturii, ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de Petre Pop, Cluj-Napoca, 2008.
10 Maria Costãchescu: Atelierul de piepteni-Muzeul Galeº-Sãliºte, în „Cibinium”, Sibiu, 1969-1973, pp. 259-264; Pliantul:

„Muzee sãteºti pe trasee turistice în judeþul Sibiu”, 1974.



fost adusã o stânã ºi o casã de lemn cu inventarul tradiþional. Muzeul îi poartã abia acum numele11. A
fost apreciatã, poate nu îndeajuns12. ªi-a educat copiii ca ºi pe cei din ºcoalã în spiritul aceloraºi
principii frumoase cãrora le-a fost credincioasã toatã viaþa. Ani de zile dupã ce se pensionase, la uºa
casei sale, foºtii elevi bãteau ades pentru o vorbã, pentru un sfat. A rãmas o figurã luminoasã, ca un
geniu protector al unui sat, pe care nu l-a dorit sã cadã în uitare ºi cãruia i-a închinat munca,
dragostea, respectul.

Some other ”Personalities from Mãrginime”
Abstract

In his work ”Personalities from Mãrginime”, Ilie Haþieganu portrayed ”people who, through
their lives and work, represented examples of self-giving for their communities”. We try to complete
this gallery with four other personalities from Galeº, one of the villages in Mãrginime:

Nicolae Posa (1850-1917), who wrote religious books for supporting the orthodox belief and
taught the children about folk, habits and traditions;

Ioan Rãchiþan (1868-1938), who, as a teacher, believed in progress, so, he insisted that the
talented children would continue their studies in order to have more chances in the new society, and,
as a mayor, he promoted the modernisation of the village (electricity...);

Ionel Floaºiu (1893-1988), engineer and manager at ”Industria Sârmei” from Câmpia Turzii,
who encouraged young people to become specialists in necessary handcrafts in that time, and offered
them the oportunity to do it;

Maria Costãchescu (1923-2004), a dedicated teacher who taught her pupils what love for
tradition means and created a local Folk Museum.
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11 Muzeul este inaugurat în 1967, cuprinde o expoziþie permanentã în ºapte sãli de la etajul fostei primãrii, o casã ºi o stânã din 
secolul al XIX-lea, cu inventarul respectiv, în grãdina clãdirii. În 2008 primeºte numele celei care l-a creat.

12 Colecþia de extrase din presa anilor 1960-1977 aflatã în posesia fiului ei Tiberiu, cadru al Universitãþii „Lucian Blaga” din
Sibiu, sunt mãrturie a preþuirii de care se bucura activitatea didacticã ºi culturalã depusã de învãþãtoarea din Galeº.


