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EVENIMENTE

Serbări omagiale la Orman - Gheorghe Moceanu

Iată că astăzi, după şapte decenii, această acţiune a fost
îndeplinită cu forţe reunite.

Derularea evenimentelor

1838-1909

Prezentarea personalităţii lui Gheorghe Moceanu
Cu ocazia împlinirii a 170 ani de la naşterea lui
Gheorghe Moceanu (1838-1909), considerat primul
profesor român de gimnastică scrimă şi dansuri populare,
promotor al educaţiei fizice în România, în satul Orman,
comuna Iclod judeţul Cluj, au avut loc serbări omagiale.
Serbările s-au desfăşurat pe durata a două zile, sâmbătă 17
şi duminică 18 mai 2008.
După studii medii efectuate la Gherla şi Blaj şi de
pedagogie efectuate la Budapesta, el revine în Transilvania
spre a profesa. Din cauza dificultăţilor întâmpinate în traiul
de zi cu zi, aşa cum aveau majoritatea românilor din acea
perioadă, se refugiază în Vechiul Regat. La Bucureşti se
angajează ca profesor de gimnastică la două importante
licee din acea vreme: „Sfântul Sava” şi „Matei Basarab”.
Chiar de la începutul carierei a sprijinit reformele care
urmăreau modernizarea învăţământului, promovate
de către Spiru Haret, ministru al instrucţiunii publice.
Marele merit a lui Gheorghe Moceanu a fost contribuţia
sa la introducerea gimnasticii în şcoli şi armată. A mai
colaborat cu personalităţi de prim rang ale vremii, cum
ar fi Carol Davila, cu sprijinul căruia a înfiinţat gruparea
„Micii dorobanţi”, care avea ca scop dezvoltarea fizică
a tineretului, pregătirea sa militară şi trezirea conştiinţei
naţionale la români, generalul Em. Florescu ministru de
război, B.P. Haşdeu istoric şi prozator, Vasile A Urechia
istoric fost ministru al instrucţiunii publice. Pe parcursul
activităţii sale a primit chiar sprijinul Regelui Carol I.
A elaborat programe şcolare, a organizat competiţii
şcolare, a format cadre de specialitate, în 1869 a scris
prima carte de gimnastică, urmată de numeroase altele.
A întreprins turnee în numeroase oraşe mari ale Europei,
în America şi în India, cu echipe de gimnaşti şi dansuri
populare. Paralel cu activităţile practice a desfăşurat şi o
laborioasă activitate publicistică (12 cărţi).
În anul 1938, organizaţia „Şoimii Carpaţilor”, fondată şi
îndrumată de Iuiliu Haţieganu, avea în proiect construirea
unui monument dedicat lui Moceanu, în satul de baştină,
proiect care din cauza vicisitudinilor vremii nu a reuşit.

În prima zi au avut loc demonstraţii şi întreceri sportive.
Întrecerile sportive au fost susţinute de echipe sportive
din Iclod, Gherla, Cluj-Napoca, la fotbal şi handbal, iar
demonstraţiile, de sportivi ai Clubului Sportiv Municipal
Cluj-Napoca şi Clubului Sportiv Şcolar „Viitorul” ClujNapoca, la gimnastică, scrimă, arte marţiale şi lupte libere.
Participanţilor la întreceri şi demonstraţii li s-au decernat
diplome şi premii.
A doua zi au avut loc evenimentele festive propriuzise. La ora 12,00 a început parada portului popular cu
participarea următoarelor formaţii folclorice de elevi din
Cluj-Napoca:
• Asociaţia folclorică „Avram Iancu”;
• Formaţia folclorică a Şcolii „Liviu Rebreanu” ClujNapoca;
• Ansamblul „Crăişorul” al Primăriei Cluj-Napoca;
• Grupul folcloric Turda;
• Formaţia de dansuri a Şcolii Livada;
• Formaţia de dansuri a Şcolii Iclod,
• Formaţia de dansuri a Casei Municipale de Cultură
Gherla;
• Grupul de dans modern „Companion” al FEFS ClujNapoca;
• Majorete – Formaţia U.M.F. „Iuliu Haţieganu” ClujNapoca;
• Majorete – Formaţia Şcolii „Liviu Rebreanu”, ClujNapoca;
• Dans modern – Formaţia Palatului Copiilor ClujNapoca;
• Dans modern – Formaţia Şcolii Iclod.
La ora 12.30 au avut loc, în prezenţa unui numeros public,
următoarele evenimente: acordarea numelui „Gheorghe
Moceanu” Şcolii din Orman, dezvelirea plăcii omagiale
„Gheorghe Moceanu”, precum şi discursurile unor invitaţi
de seamă, precum Prof Univ. Dr. Doc. Crişan Mircioiu,
cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca care la
împlinirea a 95 de ani a ţinut să fie prezent la eveniment,
Prof Univ. Dorin Almăşan, membru al Uniunii Scriitorilor
din România, Dr. Doc. Petru Derevenco membru al
Academiei de Ştiinţe Medicale şi alţii. Toţi participanţii la
manifestările desfăşurate au primit diplome
Din partea organizatorilor au participat Primarul
comunei Iclod Nicolae Inoan, Prof. Octavian Vidu din
partea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Cluj, Conf. Dr.
Traian Bocu şeful Catedrei de Educaţie fizică a Universităţii
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din ClujNapoca şi preşedintele Cabinetului Metodic din cadrul
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T. Bocu, O. Vidu
DSJ, Prof. Ioan Lazăr, inspector şcolar de specialitate şi
Ioan Mureşan, şeful Cercului Metodic al Profesorilor de
Educaţie Fizică din Cluj-Napoca.
În discursul său, Prof. Crişan Mircioiu a evocat sintetic
personalitatea lui Gheorghe Moceanu şi importanţa sa la
aşezarea educaţiei fizice de astăzi în sistemul de învăţământ
românesc. De asemenea, a menţionat rolul pe care l-a avut
Moceanu în cadrul reformelor care aveau loc în sistemul de
învăţământ în perioada când ministru al Instrucţiei Publice
era Spiru Haret.
Al doilea discurs a fost rostit de Prof. Univ. Dorin
Almăşan. Discursul in extenso al distinsului profesor, îl
redăm în finalul relatării.
La ora 13.30 a început spectacol omagial culturalartistic, la desfăşurarea căruia au contribuit formaţiile
artistice participante la paradă. Cu această ocazie a fost
vizitat muzeul de istorie din Iclod, în cadrul căruia un
colţ aparte este rezervat fiului satului Orman, Gheorghe
Moceanu.
Evenimentul a avut un colectiv de iniţiativă format
din Prof. Octavian Vidu, Conf. Dr. Traian Bocu, Prof.
Aurel Bulbuc, Prof. Ioan Mureşan. La buna organizare a
manifestărilor a contribuit şi Federaţia Română a Sportului
pentru Toţi din Bucureşti, prin persoana Prof. Aurelia
Suciu. O menţiune specială se cuvine doamnelor profesoare
Sabina Ştir directoarea Şcolii din comuna Livada, din
a cărei structură face parte Şcoala din Orman şi Lavinia
Deac, profesoară la aceste şcoli.
Instituţiile organizatoare au fost: Direcţia pentru Sport a
Judeţului Cluj, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” şi
Cabinetul Metodico-Ştiinţific din cadrul DSJ, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Cluj şi Cercul Metodic al Profesorilor de
Educaţie Fizică Cluj.
Întreaga manifestarea s-a desfăşurat sub auspiciile
Consiliului Judeţean Cluj, Primăriei Iclod şi Consiliului
Local Iclod.
Evenimentul se constituie într-un început de dorită
tradiţie. În anul viitor, 2009 se vor împlini 100 de ani de
la moartea lui Gheorghe Moceanu, prilej de comemorare şi
de organizare a unor manifestări mai reuşite.

Discurs aniversar rostit de Prof. Univ. Dorin
Almăşan
Dragi locuitori ai Ormanului,
Este o cinste pentru mine să particip la importanta
sărbătoare iniţiată în memoria unuia dintre marii oameni
născuţi pe aceste meleaguri, Gheorghe Moceanu. Acest
moment este deosebit de important, atât pentru onoarea
celui căruia i s-a dedicat, dar şi pentru cetăţenii comunei
dumneavoastră.
Este şi un act reparatoriu şi o mândrie pentru zona
aceasta a ţării şi chiar pentru istoria educaţiei fizice din
Ţările Româneşti.
Din amplul discurs al domnului Prof. Dr. Crişan
Mircioiu au reieşit punctele importante din biografia celui
sărbătorit, precum şi câteva din ideile şi realizările sale
foarte avansate pentru aceea vreme. Eu doresc să insist doar
asupra unora din spusele venerabilului meu antevorbitor şi
să vin cu câteva precizări. Pentru început accentuez vocaţia
de pedagog a lui Moceanu, dovedită teoretic prin lucrările

sale, cât şi practic prin realizări concrete. Prin scrisul
său Moceanu încearcă să ridice şi să rezolve câteva din
problemele activităţilor fizice din școli, din armată sau în
rândurile femeilor şi copiilor.
Prima lui lucrare tipărită la Bucureşti în anul 1869
,,Cartea de gimnastică” a trezit interesul chiar şi marelui
istoric, filolog poet si prozator Bogdan Petriceicu Haşdeu.
Dar cea mai importantă carte a sa publicată în 1889 tot
la București, „Gimnastica populară raţională pentru uzul
şcoalelor primare şi superioare” în care îşi declară multe
din crezurile şi intenţiile sale.
Activitatea practică a lui Gheorghe Moceanu s-a
concretizat prin întocmirea şi pregătirea unor ansambluri
de dansuri populare dar şi de exerciţii acrobatice compuse
din adevăraţi virtuozi în turnee din ţară sau peste hotare,
din Franţa până în India ei au stârnit peste tot admiraţia
privitorilor. Cu măiestrie el a creat o şcoală de instructori
de dansuri populare dar şi pe primii profesori de educaţie
fizică din ţară.
A colaborat şi a fost în relaţii bune cu mari personalităţi
ale vremii: Spiru Haret, Carol Davila, Ion E. Florescu, V.A.
Urechia şi alţii. Spuneam că a fost remarcat de B.P. Haşdeu
dar și de marele Nicolae Iorga care îl invoca cu admiraţie şi
simpatie în cartea sa „Oameni care au fost”.   
Constantin Kiriţescu în monumentala sa carte
„Palestrica” (o istorie universală a educaţiei fizice),
Bucureşti 1964 afirma textual: „cu Moceanu începe o nouă
etapă a organizării învăţământului, gimnasticii în şcoli şi
armată, a pregătirii de profesori şi societăţi”.
Unul din cei mai apropiaţi colaboratori ai prof dr Iuliu
Haţieganu, Prof. Dr. Onoriu Cheţianu publica în 1939
la Cluj cartea „O sută de ani de la naşterea lui Gheorghe
Moceanu primul educator fizic român”. Au mai evocat
figura acestui „Prâslea al gimnasticii europene”, Cristian
Bîrsu în Palestrica Mileniului III nr. 19 și 28, Nuşa Demian
în „Clujeni ai secolului 20 - dicţionar esenţial” anul
2000, Dorin Almăşan „Un ilustru precursor - Gheorghe
Moceanu” în cartea „Spirale” anul 2002 şi în cartea
„Homo-Sapiens Homo-Ludens” anul 2005 (Oameni pentru
posteritate).
Permiteţi-mi să citez din memorie în rezumat, finalul
articolului din ultima carte menţionată: „posteritatea a
apreciat diferit colaborarea dintre doi oameni datorită
cărora educaţia fizică a devenit materie obligatorie în şcoli.
Spiru Haret valoros matematician şi fizician a fost apreciat
și numeroase școli, licee, universităţi sau străzi îi poartă
numele. Nume care a fost atribuit şi unui crater de pe faţa
nevăzută a Lunii, Gheorghe Moceanu a fost aproape uitat,
numele său nefigurând nici măcar în Micul Dicţionar
Enciclopedic editat la Bucureşti în 1999, ceea ce mi se pare
o gravă omisiune. Consider că nu e târziu şi că urmaşii săi
îl vor ridica pe Gheorghe Moceanu la propriu şi la figurat
pe soclul care îl merită.
Şi iată că acum şi aici la Orman se face primul pas şi
desigur că vor urma şi alţii.
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Au consemnat
Traian Bocu
Octavian Vidu

Serbări omagiale la Orman
Imagini din timpul desfăşurării manifestărilor

Dezvelirea plăcii omagiale dedicată lui Gheorghe
Moceanu în satul Orman, în prezenţa primarului
comunei Iclod, Nicolae Inoan.

Săteni şi formaţii artistice şi folclorice, asistând la
ceremonialul sfinţirii plăcii omagiale.

Formaţia folclorică „Avram Iancu”, condusă de Prof.
Aurel Bulbuc.

Prof. dr. doc. Crişan Mircioiu adresându-se locuitorilor
satului Orman. Alături, Prof Univ. Dorin Almăşan şi
Conf. Dr. Traian Bocu.
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