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Octavian Codru Tăslăuanu sOctavian Codru Tăslăuanu s--a născut la a născut la 1 februarie 1876, 1 februarie 1876, 

îîn comuna Bilbor, juden comuna Bilbor, judeŃŃul Harghita. ul Harghita. 

““Am coborât Am coborât îîn largul vien largul vieŃŃii dintrii dintr--un sat aninat pe un sat aninat pe 
crestele Carpacrestele CarpaŃŃilor. ilor. ÎÎl cheamă Bilborl cheamă Bilbor..””



A fost A fost cel cel al doilea dintre cei 11al doilea dintre cei 11 copii ai preotului Ion Tăslăuanu  copii ai preotului Ion Tăslăuanu 
din Toplidin TopliŃŃa, a, şşi al Anisiei (i al Anisiei (născută Stannăscută Stan) ) ŃŃărancă din Bilborărancă din Bilbor..



““Când te simCând te simŃŃi singur, gândul i singur, gândul îîŃŃi zboară spre i zboară spre 
leagănul copilărieileagănul copilăriei. A. Acolo găsecolo găseşşti prieteni, care ti prieteni, care 
te cunosc te cunosc şşi care te primesc cu drag. Poate e i care te primesc cu drag. Poate e 

o iluzie,o iluzie, poate o chemare tainică a iubirii  poate o chemare tainică a iubirii 
părintepărinteşşti.ti.””



�� şşii--a a îînceput studiile nceput studiile îîn anul 1880 n anul 1880 la la şşcoalacoala primarăprimară din din 

sat, unde sat, unde a a îînvănvăŃŃaatt ““buchiile chirilicebuchiile chirilice””, apoi a urmat , apoi a urmat 

cursurile cursurile ŞŞcocoliilii primarprimaree din Sdin Sîînmiclăunmiclăuşş (Gheorgheni)(Gheorgheni)

�� a continuat studiile liceale la a continuat studiile liceale la NăsăudNăsăud şşi Brai Braşşov ov şşi lei le--a a 

finalizat la finalizat la BlajBlaj, iar , iar îîn anul 1995 n anul 1995 şşii--a susa susŃŃinut inut 

examenul deexamenul de bacalaureat la liceul din Năsăudbacalaureat la liceul din Năsăud

�� îîn perioada n perioada 18981898--19021902 a ua urmrmatat cursurile cursurile FFacultăacultăŃŃii de ii de 

litere litere şşi filosofie alei filosofie ale UniversităUniversităŃŃii din Bucureii din Bucureşştiti, având , având 

ca profesori oca profesori o serie de cărturari renumiserie de cărturari renumiŃŃi: i: TituTitu

Maiorescu, N. Iorga, Ovid. DensuMaiorescu, N. Iorga, Ovid. Densuşşianu, S. Mehedinianu, S. MehedinŃŃi. i. 

�� Ca student, sCa student, s--a distins prina distins prin studiile sale, obstudiile sale, obŃŃinând inând 

premiul premiul ““HilerHiler”” al Fundaal FundaŃŃiei Carol I,iei Carol I, pentru lucrarea pentru lucrarea 

““Originea HuniadeOriginea Huniadeşştilortilor””..



Adelina Olteanu-Maior
prima soŃie

Fatma Sturdza
a doua soŃie



�� Din Din 1902, 1902, ocupă ocupă postul de secretar al Consulatului postul de secretar al Consulatului 

RomRomâân din Budapesta, n din Budapesta, venind venind îîn n contact cu contact cu 

conducerea revistei "Luceafconducerea revistei "Luceafăărulrul““, moment de , moment de 

referinreferinŃŃă ă îîn vian viaŃŃa sa, a sa, biografiabiografia suprapunsuprapunânduându--ii--sese

peste peste cea a "Luceafcea a "Luceafăăruluirului". ". 

�� ParticipParticipăă la la Primul rPrimul răăzboizboi mondial, fiind rmondial, fiind răănit in lupte. nit in lupte. 

�� La 1 Decembrie 1918 este ales membru al Marelui La 1 Decembrie 1918 este ales membru al Marelui 

Sfat NaSfat NaŃŃional din Ardealional din Ardeal..



““Am dat o luptă Am dat o luptă 
disperată pentru disperată pentru 
salvarea salvarea LuceafăruluiLuceafărului. . 
Sacrificam Sacrificam îîntreaga ntreaga 
leafă pentru leafă pentru 
imprimarea ei... imprimarea ei... 
După fiecare numărDupă fiecare număr, , 
LuceafărulLuceafărul murea murea şşi i 
cu fiecare număr noucu fiecare număr nou, , 
rereîînvia.nvia.””



““MM--am făcut mucenicul am făcut mucenicul 
LuceafăruluiLuceafărului, jertfeam , jertfeam 
aproape aproape îîntreaga leafă ntreaga leafă 
pentru acoperirea pentru acoperirea 
cheltuielilor de tipar cheltuielilor de tipar şşi uitam i uitam 
să mă hrănesc zile să mă hrănesc zile îîn n şşir. Un ir. Un 
somn somn îîn miezul zilei mă n miezul zilei mă 
făcea să uit de ora prânzuluifăcea să uit de ora prânzului, , 
iar seara o plimbare pe malul iar seara o plimbare pe malul 
Dunării Dunării ŃŃinea loc de cinăinea loc de cină. . 
Eram mereu Eram mereu îîn luptă pentru n luptă pentru 
triumful unei idei triumful unei idei şşi eroii nu i eroii nu 
ŃŃin  seama de cele in  seama de cele 
pământepământeşşti. Tti. Trăiam răiam îîn lumea n lumea 
idealismului cu cerul lui idealismului cu cerul lui 
albastru, albastru, îînchinândunchinându--mă la mă la 
altarul credinaltarul credinŃŃelor mele elor mele 
îîntrupate ntrupate îîn revista n revista 
LuceafăruluiLuceafărului””



LUCRĂRI PUBLICATELUCRĂRI PUBLICATE::

�� 1910 1910 InformaInformaŃŃii literare ii literare şşi culturalei culturale
�� 19151915 volumul volumul ““Trei luni pe câmpul de războiTrei luni pe câmpul de război””
�� 19161916 ““Hora obuzelorHora obuzelor--scene scene şşii icoane din războiicoane din război””
�� 19241924 ““Studii politiceStudii politice””, , ““ProducProducŃŃiaia””--lucrare cu caracter economiclucrare cu caracter economic
�� 19241924 Statele Unite ale Orientului  Statele Unite ale Orientului (tradu(tradusă să îîn limba francezăn limba franceză))
�� 19291929 studiul intitulat studiul intitulat ““GeneraGeneraŃŃia ia ““LuceafăruluiLuceafărului””
�� 19311931 volumul volumul ““Politica economică a Politica economică a RomânieiRomâniei,,19301930””
�� 19331933 volumul volumul ““Valuri politiceValuri politice””
�� 19351935 volumul volumul ““Sub flamurileSub flamurile nanaŃŃionaleionale””
�� 19361936 volumul volumul ““Amintiri de laAmintiri de la ““LuceafărulLuceafărul””
�� 19391939 volumulvolumul ““Octavian GogaOctavian Goga -- Amintiri Amintiri şşi contribui contribuŃŃii la istoricul ii la istoricul 

revisteirevistei ““LuceafărulLuceafărul””--partea Ipartea I--Epoca budapestană Epoca budapestană 19021902--19061906””
�� Seria de memorialisticăSeria de memorialistică, un volum selectiv al  Spovedaniilor, a , un volum selectiv al  Spovedaniilor, a 

fost publicat la Bucurefost publicat la Bucureşşti ti îîn 1n 1976, la976, la 30  30 de ani de la moartea de ani de la moartea 
autoruluiautorului

�� Numeroase lucrări nepublicateNumeroase lucrări nepublicate, neterminate  sau , neterminate  sau îîn stadiu de n stadiu de 
proiectproiect







““Cântecul pădurii e cel mai melodios Cântecul pădurii e cel mai melodios 

din câte am auzit. Edin câte am auzit. E o simfonie cântată de  o simfonie cântată de 

mai multe orchestre pe care le mai multe orchestre pe care le 

armonizează leagănul brazilorarmonizează leagănul brazilor..””



Tăslăuanu sTăslăuanu s--a manifestat ca publicist,a manifestat ca publicist, scriitor scriitor, i, istoric literar, storic literar, 

conducător de publicaconducător de publicaŃŃii literare, editor ii literare, editor şşi organizator de i organizator de 

instituinstituŃŃii culturaleii culturale, , luptluptăătortor nanaŃŃional, memorandistional, memorandist..

Scrisul său a fost o Scrisul său a fost o flacărăflacără care a luminat drumul românilor din care a luminat drumul românilor din 

Ardeal, dar Ardeal, dar şşi al celor de dincolo de Carpai al celor de dincolo de CarpaŃŃi, spre i, spre îîntruparea ntruparea 

visului secular de unitate visului secular de unitate şşi libertate. i libertate. 

SS--a stins din viata la 22 octombrie 1942, la Bucuresti.a stins din viata la 22 octombrie 1942, la Bucuresti.



Liceul Teoretic Liceul Teoretic ““O.C.O.C.TăslăuanuTăslăuanu””

40 de ani de existenŃă
20 ani de identitate



Element de identitate vizuală: ecusonul



ExpoziŃia amenajată la intrarea principală a liceului
fotografii şi lucrări ale publicistului Octavian Codru Tăslăuanu, 

(donaŃie profesor Ilie Şandru)  



Imagini expoziImagini expoziŃŃie LTOCTie LTOCT

O.C.Tăslăuanu, 
căpitan în Armata română - 1917



Fotografii aflate în colecŃia 
Liceului Teoretic “O.c.Tăslăuanu”



SfinSfinŃŃireairea bustului lui Octavian Codru Tăslăuanu bustului lui Octavian Codru Tăslăuanu

29 ianuarie 200929 ianuarie 2009



ZILELE LTOCT 2011ZILELE LTOCT 2011

AlocuAlocuŃŃiuni: iuni: 
Director Mirela PetruDirector Mirela PetruŃŃ
prof. Dionisie prof. Dionisie ŞŞerbanerban



DepunereaDepunerea jerbeijerbei la la bustulbustul patronuluipatronului spiritualspiritual
Moment artistic: cor gimnaziu, prof. Maria CojocaruMoment artistic: cor gimnaziu, prof. Maria Cojocaru




