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Marele filantrop și bărbat de acțiune format în spirit șagunian, 
Victor Tordășianu (1860-1920), de numele căruia se leagă 
întreaga activitate a Reuniunii meseriașilor românilor din 
Sibiu prin care s-au pus în valoare calitățile creatoare, 
întreprinzătoare, economico-comerciale și de într-ajutorare 
ale românilor față de celelalte naționalități conlocuitoare în 
Ardeal, a desfășurat și o remarcabilă activitate filantropică în 
urbea de pe malul Cibinului. 

Victor Tordășianu s-a născut la 6/18 martie 1860 în 
comuna Ilia, județul Hunedoara, în familia avocatului Amos 
Tordășianu, cunoscut ca mare militant pentru drepturile 
politice și naționale ale românilor. Fiind ales membru în 
„Adunarea comitatensă” ca reprezentant al românilor din 
ținuturile Iliei și Dobrei, el a apărat cu dârzenie drepturile 
limbii române în fața colegilor unguri și a autorităților vremii.1 
Soția sa, Ecaterina (născută Lupșa), rămasă văduvă cu patru 
copii, a căutat să le ofere acestora o educație corespunzătoare 
în ciuda lipsurilor materiale.

În ceea ce-l privește pe Victor Tordășianu, el „a frecventat 
îndestul școala populară națională” iar apoi „din lipsa unui 
docent (învățător) român pe cea maghiară din comună”. 
Acestea erau motivele invocate de mama sa într-o petiție 
adresată mitropolitului Andrei Șaguna la 11 septembrie 1869 
prin care i se cerea să aprobe fiului ei, pentru a-și putea 
continua studiile, un „stipendiu” 2 din Fundația de 1000 de 
galbeni instituită la stăruința soțului ei de către protopopul 

Iosif Ighian din Baia de Arieș, unchiul lui.3

În anul 1872 s-a înscris la Gimnaziul de Stat din Alba Iulia, 
însă lipsurile l-au însoțit mereu așa cum el însuși declara cu 
ocazia primirii unui portret din partea sodalilor români: „Eu 
ca să pot trăi, m-am comănăcit, cum se zice, pe lângă ceilalți 
mai bogați și în schimbul unui codru de pâine le făceam fel de 
fel de slujbe. Ba le curățam ghetele și hainele, ba le aduceam 
desagii plini ce-i căpătau de acasă”.4 A terminat Gimnaziu 
din Alba Iulia la 25 iulie 1880, când a susținut examenul de 
bacalaureat (matura) cu rezultate remarcabile.

Sfătuit probabil de unchiul său, Alexandru Tordășianu, care 
se pare că i-a mijlocit obținerea unei burse, și poate ajutat de 
vicarul Nicolae Popea, colegul tatălui său la Cluj, s-a înscris la 
Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul școlar 
1882-1883. Din registrele matricole constatăm că a obținut 
nota maximă (foarte bine) la majoritatea obiectelor de studiu 
iar „moralitatea” a fost apreciată pe tot parcursul studiilor ca 
„deplin corespunzătoare”.5 În anii studenției a activat în cadrul 
Societății de lectură „Andrei Șaguna” a studenților teologi. În 
ultimul an a fost ales președinte activ al societății, președinte 
de onoare fiind profesorul Daniil Popovici Barcianu. În 
ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, se obișnuia ca 
președintele societății să rostească un cuvânt festiv despre 
viața și activitatea marelui ierarh Andrei Șaguna. În cadrul 
ședinței festive din 29 noiembrie 1882, Victor Tordășianu, 
student în anul III, a rostit acest cuvânt omagial, care a fost 
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apoi reprodus în Musa, revista societății, care circula printre 
studenți în manuscris.6 

După terminarea Institutului teologic, Victor Tordășianu 
nu a ales să intre în cler, ci a lucrat până la sfârșitul vieții în 
administrația eparhială, mai întâi ca „oficial consistorial” 
iar din anul 1894 ca „executor consistorial” (astăzi revizor 
contabil). Deși verificarea gestiunilor parohiale se făcea la 
centrul arhiepiscopesc, munca acesta de contabilitate era 
istovitoare. Cu toate acestea el nu se rezuma numai la a-i 
îndruma pe preoți pe linie administrativă, ci îi îndemna 
permanent să organizeze fundații și „legate” cu scopul de a 
ridica bunăstarea parohiilor, fondurile lor fiind folosite fie 
pentru ridicarea de clădiri pentru școlile confesionale, fie 
pentru renovarea sau zidirea din temelie de biserici și case 
parohiale, prin aceasta crescând prestigiul preotului în fața 
credincioșilor. 

Activitatea misionar-socială și filantropică desfășurată de 
el în slujba Bisericii și a neamului românesc s-a concretizat 
cu mult succes și dăruire în cadrul Reuniunii meseriașilor 
(sodalilor) români din Sibiu, al cărei președinte a fost între 
anii 1897-1920, după ce îndeplinise funcția de secretar timp de 
aproape 15 ani.

În scrisorile sale pastorale, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna 
îndemna cu stăruiță pe preoți și protopopi să vorbească 
poporului despre „binefăcătoarele foloase ce aduc 
meșteșugurile și neguțătoria”. În încheierea circularei nr. 
455/1855 se adresa credincioșilor spunând: “La meșteșuguri 
turmă iubită! La meșteșuguri, pentru că fiind tu numeroasă, 
poți forma din fiii tăi oameni învățați care să-ți apere 
interesele, meșteșugari care să-ți înmulțească și susțină 
economia națională…căci numai așa făcând îți vei putea croi 
și asigura atât viitorul tău, cât și al următorilor tăi.”7 Îndemnul 
a fost urmat și mulți tineri săraci de la țară au venit la Sibiu 
pentru a deprinde o meserie. Crescând numărul ucenicilor 
și al calfelor (sodalilor) români și pentru ca nici unul dintre 
ei „să nu se înstrăineze de naționalitatea lor”8, profesorul 
Nicolae Cristea de la Institutul Teologic-pedagogic, sprijinit 
de mitropolitul Andrei Șaguna, a înființat la 23 aprilie 1867 
Reuniunea sodalilor români din Sibiu, care din anul 1924 s-a 
numit Reuniunea Culturală Națională a meseriașilor români 
din Sibiu.9 

Scopul reuniunii era precizat de președintele ei, Nicolae 
Cristea, care spunea: „Întemeiată …când meseriile la noi se 
aflau în primul proces al nașterii iar industria pentru noi era 
un lucru aproape necunoscut, Reuniunea sodalilor români din 
Sibiu, prima de acest fel la noi, a avut anevoiasă chemare de 
a îmbărbăta pe meseriașii noștri, de a-i îndemna la muncă 
sârguincioasă, de a insista pentru îmbrățișarea de către cât 
mai mulți a acestei cariere, de a ocroti la sânul său pe mult 
puținii meseriași, ce se aflau în acest oraș, în care elementul 
românesc ar putea să aibă în multe privințe o influență 
hotărâtoare, cu un cuvânt de a lucra la crearea așa zisului stat 
de meseriași la noi și prin aceasta, a pune temeliile clasei de 
mijloc.”10 În cei 80 de ani de existanță, reuniunea „a îndeplinit 
un însemnat rol social, național și cultural între membrii 
ei, contribuind la prosperarea lor materială, la îmbogățirea 

cunoștințelor profesionale, literare și artistice, la promovarea 
legăturilor cu meseriașii de alte neamuri și credințe religioase, 
la întărirea conștiinței de unitate națională românească”.11 O 
misiune aparte la materializarea acestor idealuri a avut Victor 
Tordășianu.

Stabilindu-se în Sibiu, Victor Tordășianu a intrat în legătură 
cu membrii Reuniunii care l-au ales la scurt timp secretar. 
Cea mai mare realizare a Reuniunii în timpul mandatului său 
de secretar, pe lângă latura administrativă, a fost organizarea 
primei expoziții industriale a meșteșugarilor români din 
Sibiu, între 2-9 octombrie 1892, cu ocazia jubileului a 25 de 
ani de existență. Scopul expoziției a fost, după cum arăta 
președintele Nicolae Cristea, să „încurajeze pentru formarea 
clasei de mijloc pe toți românii” și să contribuie la „apropierea 
și înfrățirea naționalităților din țară”12. Au fost expuse 172 
de obiecte lucrate de 69 de meseriași români din județul 
Sibiu, îmbinate cu obiecte de artă populară. Juriul prezidat 
de profesorul Zaharia Boiu care trebuia să examineze și să 
premieze cele mai bune lucrări, arăta în dare de seamă citită 
la sfârșitul expoziției că aranjarea ei se datora „cu deosebire 
neobositului sprijinitor al meseriașilor, dl. Victor Tordășianu, 
oficial consistorial, care peste tot de la început până la sfârșit 
a lucrat cu zel și spor pentru realizarea ideii primei expoziții 
industriale române”.13 Acest lucru l-a și propulsat la funcția de 
președinte al Reuniunii, după ce profesorul Nicolae Cristea 
s-a retras la 5 septembrie 1897. Cu acest prilej el îi îndemna 
pe alegători, citându-l pe istoricul german Th. Mommsen, ca 
în fruntea Reuniunii să pună un bărbat, care „nu pentru plată 
să servească poporului, dar nici măcar pentru plata dragostei 
poporului, ci pentru binecuvântarea viitorului și, înainte de 
toate, pentru ca să-i fie posibil a mântui și a face ca națiunea 
să poată reîntineri”.14 Aceste cuvinte și le-a însușit din plin 
Victor Tordășianu, noul ales ca „prezident” al Reuniunii și 
timp de 23 de ani nu a căutat „plată”, ci numai „reîntinerirea” 
și prosperarea Reuniunii meseriașilor români din Sibiu. 

    Pentru promovarea în rândul meseriașilor a interesului 
pentru progresul Reuniunii, a căutat mai întâi să-i consolideze 
din punct de vedere organizatoric și profesional, încurajând 
și sprijinind pe tinerii de la țară să îmbrățișeze o meserie, 
educându-i în spiritul unei culturi naționale și cultivând relații 
de solidaritate cu meseriașii celorlalte naționalități, militând 
pentru recunoașterea poziției sociale și naționale a femeii.

Primul gând al lui Tordășianu a fost să întărească potențialul 
uman al Reuniunii. Astfel, de la cei 142 de membrii câți erau în 
anul 1897, s-a ajuns ca la sfârșitul anului 1919 Reuniunea să aibă 
3 membrii onorari, 58 membrii fondatori, 36 membrii aleși pe 
viață și 68 membrii activi.15 El însuși mărturisea la sfârșitul 
vieții: “Am cutreierat locuințele tuturor meseriașilor noștri, 
luminându-i și însuflețindu-i pentru cauzele Reuniunii, pe 
care le credeam identice cu ale meseriașului, și chemând la 
împreună lucrare pe măiestrul, pe sodalul (calfa), pe ucenicul, 
ca pe întreg cuprinsul familiei sale…”.16 Într-adevăr, sute de 
tineri din toate părțile Transilvaniei au fost plasați la meserii 
prin grija lui Tordășianu, care, ca un părinte, le-a purtat de 
grijă, interesându-se mereu de soarta lor, mergând personal 
la patronii la care erau dați să învețe meserie. La aceștia se 
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adaugă mulți tineri trimiși în Apusul Europei pentru a se 
specializa în meseria lor. 

El nu scăpa nici un moment prielnic de a face cunoscut 
tinerilor români de la țară avantajele unei meserii. Prin 
scrisoari adresate preoților și învățătorilor, prin discuții 
purtate în zilele de târg, prin expoziții organizate de el în 
diferite sate, căuta să atragă câți mai mulți copii de țărani 
pentru a învăța o meserie. Sunt numeroase scrisorile care-l 
asaltau cu rugămiți din partea părinților de a găsi vreun loc de 
ucenicie pentru copiii lor.17

Crescând tot mai mult numărul tinerilor „aplicați la meserii” 
și știind că „maeștrii” nu primeau ucenici decât pe timp limitat 
și fără masă, Victor Tordășianu a pus bazele „Fondului pentru 
masa învățăceilor (ucenicilor) români”, la 22 aprilie 1902, 
cu o coroană dăruită de notarul Reuniunii Ioan Apolzean. 
La 3 septembrie 1908, cu prilejul morții episcopul Nicolae 
Popea din Caransebeș, primul „naș de steag” al Reuniunii, 
fondul a primit numele „Fondul Nicolae Popea pentru masa 
învățăceilor meseriași români”, urmărind organizarea unei 
cantine pentru toți ucenicii. S-a preconizat ca să se facă apel 
la preoți, învățători și țărani înstăriți de la sate, care să adune, 
cu ocazia unor evenimente deosebite, cereale, legume, fructe, 
zarzavaturi, din care să se pregătească masa de prânz pentru 
ucenici, de către fete și femei din toate straturile sociale 
românești existente în Sibiu. 18

Un alt fond care a preocupat îndeaproape pe Victor 
Tordășianu a fost „Fondul iubiților răposați” sau „fondul pentru 
ajutorarea văduvelor și orfanilor meseriași români”, întemeiat 
la 6 noiembrie 1897, cu suma de 5 florini (10 coroane) dăruită 
de Victor Tordășianu în loc de coroană (cunună pieritoare) pe 
sicriul directorului Dr. Aurel Brote. Cu prilejul sărbătorilor 
centenarului nașterii mitropolitului Andrei Șaguna primul 
„patron” al Reuniunii, în 1908, a primit numele de „Fondul 
Andrei Șaguna”. Pentru a dezvolta și cultiva, în rândul 
membrilor Reuniunii „simțul nobil de jertfire pentru scopuri 
publice și umanitare” a fost montată în clădirea Reuniunii 
„lădița cu crucerii săracilor” în care depuneau „obolul lor” 
toți cei care doreau. Un alt mijloc de a spori sumele fondului 
„iubiților răposați”, neîntâlnit până atunci, a fost purtarea de 
la om la om, de către președinte a unei pălării de tablă, numită 
„pălăria Dumnezeu vede”, Victor Tordășianu, „nobilul cerșetor” 
cum a fost numit de contemporani, era prezent cu această 
pălărie la toate întrunirile cu caracter social, în care fiecare 
depunea bănuțul său pentru orfani, săraci, văduve. La început 
a fost întâmpinat cu un zâmbet dezaprobator, ca fiind o faptă 
înjositoare pentru un președinte. Dar scopul „cerșitului” era 
mai sublim și această l-a făcut pe Tordășianu să nu dea înapoi, 
ci din potrivă a îndemnat și pe membrii reuniunilor surori din 
Blaj, Cluj și Orăștie, să-i urmeze exemplul, dăruindu-le câte o 
pălărie „Dumnezeu vede”.19

Ținând cont de rolul femeii în toate afacerile sociale, Victor 
Tordășianu a căutat să atragă și soțiile meseriașilor ca membrii 
ajutători ai Reuniunii, percepând „taxa minimală” de 10 bani 
lunar. Acești noi membrii au determinat pe Tordășianu ca în 
cadrul Adunării generale din 27 septembrie 1903 să înființeze 
„Despărțământul ajutător femeiesc întregitor al Reuniunii” 

având ca scop : „cultivarea simțului de asociere între femei, 
ținerea de prelegeri despre afacerile gospodărești, a se cultiva 
îndeletnicirile industriei de casă, aranjarea de serate și 
conveniri sociale, strângerea de daruri pentru copiii săraci și 
mai presus de toate de a da mâna de ajutor la organizarea mesei 
învățăceilor meseriași români. Din donațiile lunare de 10 bani 
s-a înființat „Fondul Despărțământului femeiesc „al Reuniunii 
pentru ajutorarea săracilor ;membrele „Despărțământului 
femeiesc” (la început 68) au avut rol important în împlinirea 
scopurilor umanitare și sociale urmărite de președintele 
Reuniunii.20

Pentru a arăta dragostea ce o poartă față de tinerii plasați 
la meserii, Victor Tordășianu s-a străduit neîncetat să le fie 
de folos să să-i ajute pe cât îi stă în putință. Pentru aceasta 
începând cu anul 1900 a inițiat strângerea de bunuri materiale 
sub denumirea de „Daruri de Crăciun” pentru copiii orfani și 
săraci cât și pentru tinerii români veniți în Sibiu să învețe o 
meserie. Personal se deplasa pe la casele oamenilor înstăriți 
pentru a strânge bani, îmbrăcăminte și alte daruri care urmau 
să fie împărțite celor lipsiți.

An de an în preajma Crăciunului publica în „Telegraful 
Român” apelul „Îndurați-vă spre săracii noștri” cerând 
sprijinul tuturor inimilor mărinimoase pentru ajutorarea 
celor săraci.

Într-un reportaj din Telegraful Român citim următoarele: 
„Reuniunea aceasta și îndeosebi președintele ei, dl. Victor 
Tordășianu, aducându-și aminte de cei lipsiți acum de 
câțiva ani încoace bate la ușile și inimile îndurătoare care 
deschizându-se, adună bani, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
albituri, alimente și poame, toate cu scop de a se împărți 
între săracii noștri, bărbați și femei scăpătați, între învățăcei, 
meseriași și școlari de toate vârstele. Împărțirea darurilor 
pentru săracii noștri, a oferit momente de mângâiere și 
de veselie iar pentru împărțitori și dăruitori momente de 
înduioșare sufletească. Atât văduve înconjurate de odraslele 
lor părăginite, atât orfani și lipsiți de bucuriile ce le au cei cu 
părinți, la sărbătorile împărătești, atâția învățăcei meseriași 
din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, rar se pot vedea la 
această ocaziune la un loc”. Președintele Victor Tordășianu 
îndemna pe cei miluiți să înalțe rugăciuni către Dumnezeu 
pentru sănătatea binefăcătorilor, să aducă mulțumită lui 
Dumnezeu pentru darul dat și pentru Reuniune, care niciodată 
nu va uita pe cei lipsiți (semneaza „Iov”).21

În continuare vom da citire câtorva fragmente din apelurile 
făcute de Tordășianu în vederea colectării darurilor pentru 
cei lipsiți: „Mulți sunt între noi însă, care deși munceau în tot 
timpul nu le-a fost dat să aibă tocmai pentru acest anotimp al 
crivățului și înghețului cele mai neapărate pentru încălzirea 
corpului și inimii. Ajutorarea celor lipsiți e una din dorințele 
creștinești profesate de Iisus- Omul, care pentru a noastră 
mântuire s-a născut, a viețuit între noi, moarte a luat și 
iarăși a Înviat. Învățăturile dumnezeiești ale Mântuitorului 
lumii să încălzească mai ales inimile noastre pentru lucruri 
bine plăcute și lui Dumnezeu și oamenilor”.22 „Cei pe care 
Dumnezeu, povățuind a toate, v-a binecuvântat din belșugul 
său, dați puțință și celor lipsiți, ca cel puțin în zilele de 
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bucurie ale Nașterii Mântuitorului nostru să preamărească pe 
Creatorul și făpturile Sale.”23

„Se contribuie prin această faptă creștinească la mângâierea 
și a celui care poate da și celui care primește darul făcut 
cu inimă curată. Nevoind a lipsi nici pe unii nici pe alții de 
această mângâiere, hotărârea am luat de a apela și de data 
aceasta la inimile generoase cu rugarea să binevoiască a 
dărui bani, veșminte, alimente, cu un cuvânt tot ce contribui 
la încălzirea corporală și sufletească a aproapelui nostru 
lipsit”.24

După ce apela la bunăvoința oamenilor, se interesa la preoți, 
învățători și măieștri, de numărul ucenicilor și a copiilor 
săraci, care aveau nevoie de ajutor.

„Cu scopul de a fi cât se poate de drept la împărțire ne luăm 
voie a ne ruga pe această cale de oficiile noastre parohiale 
de ambele confesiuni, de toți catehiștii noștri cum și de 
măieștri noștri, să binevoiască a compune câte o listă despre 
cei mai lipsiți și cei mai avizați la ajutorare”.25

Împărțirea darurilor se făcea în cadrul unei serbări festive 
date de corul Reuniunii sodalilor cu sprijinul studenților 
teologi, deschisă de obicei printr-un cuvânt al președintelui 
Tordășianu. Programul cuprindea piese corale, colinde, 
recitări, etc., care împreună cu împărțirea darurilor făcea 
prilej de mare bucurie celor săraci.

După serbare, tot Tordășianu publica în Telegraful Român 
o scurtă dare de seamă intitulată Crăciunul săracilor noștri 
(semnat de obicei cu pseudonimele: „Dreptul Iov”, „Iov”, 
„Dumnezeu vede”) făcând cunoscut publicului desfășurarea 
programului serbării, precizând numărul celor ajutați, uneori 
chiar numele lor și a celor care au oferit daruri și bani.

În paginile Telegrafului Român din 1903 citim următoarele:

„Săracii noștri din Sibiu : Învățăceii, meseriașii, școlarii și 
oameni în vârstă scăpătați și-au avut și ei sărbătoare de 
bucurie a Nașterii Fiului Omului, venit între noi pentru a 
noastră mântuire.....La un loc așteptau pe noii lor stăpâni 
veșmintele complete, ghetele și pălăriile, toate noi și după 
măsură lucrate ale celor 13 îvățăcei de meseriași și școlari, 
într-altă parte erau stofele pentru îmbrăcămintea celor 6 
fetițe de școală și perechile de ghete, tot nouă și tot pentru 
acestea gătite........Cu un cuvânt de toate pentru toți.......Ora 
fixată pentru începerea serbării, a găsit la un loc 200-300 
săraci, cea mai mare parte cu fețe senine și vesele, bine 
știind, că din sfărmăturile celor cu bogate jitnițe își vor pimi 
și ei părticica” (Semnează- „Un pios creștin”).26

De asemeni tot în Telegraful Român din 1912 e înșirat o 
listă cu daruri împărțite : 23 de costume (pentru îvățăcei 
și școlari), peste 150 de pălării, căciuli, ciorapi, paltoane, 
rochii, pardesie, etc, iar în Telegraful Român din 1914 sunt 
trecute : 2 costume uniformă, 3 costume haine, 1 palton, 2 
rânduri haine, 4 perechi ghete, 1 pereche cizme, și multe 
pălării, căciuli, cămăși, etc.27

Pentru ca fondul „Daruri de Crăciun” să fie cât mai mare, 
an de an, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, corul 
Reuniunii și trupa de diletanți prezentau o reprezentație 
teatrală publică, iar venitul adunat era trecut în contul 
săracilor. Și unele sume adunate cu „Pălăria Dumnezeu 
vede” la anumi reprezentații public erau trecute tot în 
„favorul darurilor de Crăciun pentru săracii noștri”.

La 14 aprilie 1914, Comitetul Reuniunii a hotărât ca îndată 
după terminarea slujbei Învierii, să se împartă cozonac și ouă 
roșii „la învățăceii meseriași.......cei mai mulți în mare luptă 
cu neajunsurile de tot soiul și aproape toți plasați la măieștri 
străini de legea noastră, să poată lua parte și ei la bucuriile 
împreunate cu sărbătorile Învierii Domnului.”28

Ultimul apel semnat de V. Tordășianu și notarul Ștefan Duca, 
pentru ajutorarea celor săraci prin „Darurile de Crăciun” 
este publicat în decembrie 1919 îndemnând să dea câte ceva 
copiilor săraci, care au intrat de mici la meserie, rupându-se 
de căminul drag numindu-i „belșug în avutul viu național-în 
copii”.29

Făcând un bilanț al celor ajutați în perioada anilor 1897-
1913 observăm că în primii 10 ani de președinție a lui V. 
Tordășianu (1897-1907) au fost împărțite daruri la aproximativ 
1050 de ucenici și școlari, iar din anul 1908 până în 1913 au fost 
îmbrăcați complet cu haine noi 117 ucenici și școlari, iar cu 
diferite obiecte au fost dăruiți peste 1500 de ucenici și școlari.30

În perioada primului război mondial, Reuniunea a acordat 
ajutoare nu numai orfanilor și văduvelor de război ci și 
soldaților români, care au fost nevoiți să lupte pentru o cauză 
străină neamului nostru. Astfel în 1914, în urma apelului făcut 
de comitetul societățăă „Crucea Roșie” pentru ajutorarea 
soldaților răniți, Victor Tordășianu se adresează printr-un 
apel femeilor, care sub conducerea preoteselor, învățătoarelor 
și primărițelor, să trimită ajutoare pentru soldați.31

Pe lângă ajutoare permanente pe care le dădea celor lipsiți 
în preajma marilor praznice a Nașterii Domnului și Învierii 
Domnului, ori de câte ori auzea de oameni năpăstuiți, de 
văduve, de orfani, căuta să le vină în ajutor. Vor arăta doar 
câteva exemple. În iunie 1910 Reuniunea a organizat o 
„convenire socială” iar din fondul adunat, 124 coroane au fost 
trimise „năpăstuiților” din Caraș-Severin.32 La 11 iunie st.n 1911 
a avut loc o „convenire socială” al cărei venit (60 coroane) a 
fost trimis tăranilor din Broșteni ale căror gospodării au fost 
distruse de un incendiu. 33În ianuarie 1913 s-au dăruit 50 de 
coroane măestrului Ion Găldeanu, căruia un incendiu i-a 
distrus casa, rămânând cu patru copii fără adăpost.34

În ianuarie 1916, în paginile Telegrafului Român, în urma 
unui apel adresat familiilor care nu au copii, îndemnându-i 
să îngrijească de 4 copii orfani din Jina, datorită faptului că 
au apărut 40 de familii doritoare să dea ajutor, se arată că 
Tordășianu a trimis o scrisoare primăriei din Jina, ca să 
se ocupe ea de plasarea orfanilor. A trimis și suma de 58 de 
coroane pe seama orfanilor.35 În noiembrie 1918 a lansat un nou 
apel cerând întreținerea sau înfierea a trei orfani de război din 
Felța, lângă Sighișoara.36

Pentru stângerea de fonduri, Reuniunea organiza 
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reprezentații teatrale și concerte iar cu banii adunați erau 
întreținuți tinerii în școlile de specializare, fie în țară, fie în 
străinătate. O atenție deosebită a acordat Tordășianu instituirii 
de fonduri și legate, care asigurau o finanțare mai sigură și 
permanentă proiectelor sale. Astfel averea Reuniunii a crescut 
de la 1519,42 coroane, cât era în anul 1899, la 47892,17 coroane la 
finele anului 1918, în anul 1920 Reuniunea administrând 89 de 
fonduri și legate37.

Din toate acestea putem trage concluzia că Victor Tordășianu 

a fost un mare „binefăcător” al poporului, care a purtat grijă 
deosebită pentru asigurarea asistenței sociale și sprijinirea 
săracilor, putând fi pus alături de cei mai mari binefăcători 
ai neamului nostru. „Într-o vreme când nu se vorbea de 
așezăminte de asistență socială gratuită pentru români, Victor 
Tordășianu, din prorpie inițiativă, ajutat de meseriașii din 
jurul său, oameni tot așa de săraci ca și el, a știut să aline atâtea 
suferințe, să redea vieții atâția copii ai nimănui, să dezvolte 
sentimente de înalt umanitarism și în sufletele altora”.38

Note
1. Th. V. Păcățian, Cartea de aur sau luptele politico-naționale ale românilor, vol. II (Sibiu: 1902), 558-559.
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unde a fost apoi recuperat de familie în poseria căreia se află astăzi.
5. Eusebiu Roșca, Monografia Institutului seminarial teologic-pedagogic „Andreian” (Sibiu:1911), 156.
6. Informații preluate din Arhiva Institutului teologic și a Societății de lectură, la Mircea Păcurariu, „Un binefăcător uitat : Victor Tordășianu”, 
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37. Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din Sibiu, 103 și Darea de seamă pentru anii 1920-1922, 24.
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