IN MEMORIAM

UN REPUTAT GEOGRAF, PROF. DR. MIRCEA STROIA,
A TRECUT LA CELE VEŞNICE !
Prof. IOAN ARDELEANU

Cu aproape un an în urmă s-a stins din
viaţă, trecând la cele veşnice, în lumea celor
drepţi, prof. dr. Mircea STROIA după o
prelungită suferinţă trupească şi sufletească!
Profesorul Mircea Stroia, un remarcabil
geograf, dotat cu o memorie deosebită şi o
profundă pregătire în specialitate, s-a impus,
de-a lungul anilor, prin susţinerea unor
recunoscute lucrări referitoare la Podişul
Secaşelor şi municipiul Blaj, în special, şi şa
Geografia Economică a României şi lumii, în
general.
Geograful Stroia a fost apreciat la toate
nivelele ierarhiei geografice, ştiinţifice şi
didactice. Elevii şi studenţii l-au îndrăgit
foarte mult atât pentru volumul debordant de
date geografice pe care le stăpânea cât şi
pentru firea sa volubilă.
Prof. dr. Mircea Stroia, în viaţa didactică,
a fost un luptător dârz manifestând permanent
o dorinţă aparte de afirmare, pe toate
tărâmurile geografiei, atât în cadrul
învăţământului cât şi în cadrul Societăţii
Române de Geografie, Filiala Alba.

Dorinţa sa de afirmare nu s-a oprit aici!
El, a fost acela care apelând la strădanie,
insistenţă şi organizare a reuşit să înobileze
emb lema Blajului prin înfiinţarea
Universităţii „SPIRU HARET” Filiala Blaj
(1992) cu facultăţile de: Istorie-Geografie,
Ştiinţe economice şi mai apoi a celei de
Institutori.
S-a zbătut mult, a luptat din răsputeri cu
lipsurile dar nu a cedat! A dat dovadă de
luptător împătimit dorind ca Blajul să
strălucească, prin ralierea învăţământului
universitar local la „constelaţia universitară
naţională!” A dorit mult să fie remarcat
pentru voinţa sa, pentru dăruirea sa şi nu în
ultimul rând pentru dorinţa sa de a contribui
la ridicarea Blajului şi a învăţământului
blăjan la nivelul „fântânilor darurilor”, cum a
fost odată, să devină un adevărat izvor de
lumină pentru întreaga naţiune română,
pentru învăţământul geografic şi istoric
românesc, aşa cum dorea şi regretatul conf.
univ. dr. Ştefan Manciulea!
Invidia celor din preajmă-i, invidia cea
josnică şi răufăcătoare i-au subminat
permanent dorinţa de afirmare dar în acelaşi
timp şi propria-i sănătate.
Deţinător al unei puteri de muncă, de
excepţie, a reuşit să elaboreze lucrări
geografice numeroase dintre care unele au
devenit cursuri universitare iar altele cărţi de
specialitate şi beletristică. Într-o perioadă a
vieţii sale tumultoase a cochetat şi cu
literatura, apelând uneori şi la cunoştinţele
sale de limba spaniolă.
În ultima parte a vieţii sale pământeşti,
colegul şi prietenul Mircea Stroia, a fost
marcat de o suferinţă prelungită, ce i-a
măcinat trupul şi l-a marcat sufleteşte,
sfârşitul zilelor fiindu-i deosebit de tragic!
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Destrămarea familiei, moartea părinţilor
şi a rudelor apropiate i-au adâncit suferinţa pe
care şi-a împărtăşit-o într-o singurătate greu
de imaginat, singurătate care în final a
devenit copleşitoare! Şi-a dat obştescul sfârşit
în condiţii de izolare totală, neavând pe
nimeni care să-i aprindă o lumânare la
căpătâi!!!

I. Ardeleanu

Slujba creştinească de înhumare i-a
săvârşit-o preotul paroh Vasile Benchea care,
prin rugăciune şi predică, l-a prezentat pe
defunct ca una din personalităţile de seamă
ale Blajului.
Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în
pace şi să-l aibă în veşnică pază, acolo unde
toţi drepţii se odihnesc!

