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PREŞEDINŢII ASOCIAŢIUNll

LA ANIVERSAREA A 150 DE ANI
DE LA ÎNTEMEIEREA ACESTEIA

Statutele Asociafiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român - ASTRA - elaborate în anul 1861, prevedeau conducerea acesteia de către un
Comitet central în frunte cu un preşedinte. În această funcţie, cea mai de seamă, deci, în
ierarhia astristă, au fost investite, de-a lungul timpului, personalităţi remarcabile ale vieţii
româneşti, din ambele confesiuni religioase (ortodoxă şi greco-catolică), cu vederi largi şi
pregătire serioasă, erudite, având un prestigiu moral unanim recunoscut. Acestea au reuşit
să asigure armonia confesională şi politică în sânul Asociafiunii, respectiv unirea prin carte
şi lumină, acolo unde dezbina legea şi politicul, aşa cum frumos se exprima Nicolae Iorga,
având mari merite în structurarea şi realizarea programului său de emancipare a naţiunii
române, în afirmarea şi apărarea ei.
Primul preşedinte (1861-1867) a fost mitropolitul Andrei Şaguna (1809-1873)
născut la Mişcolt (Ungaria), din părinti macedo-români, şi decedat la Sibiu. Şi-a făcut
studiile gimnaziale la Miscolt şi Pesta, superioare - de filosofie şi drept - la Universitatea
din Pesta şi de teologie la Seminarul teologic ortodox din Vârşet, însemnat centru
bisericesc şi cultural al sârbilor din Imperiul Austriac. După terminarea studiilor teologice, a
intrat în mănăstirea sârbească Hopovo, unde a fost tuns în monahism, sub numele Andrei
şi hirotonit ierodiacon (1834 ). A fost apoi profesor la Seminarul teologic din Carlovit şi
secretar al Consistoriului arhidiecezan de acolo, ieromonah, protosinghel, consilier
mitropolitan şi locţiitor de egumen la mănăstirea din orăşelul lazac, apoi egumen la
mănăstirea Beşenova, arhimandrit şi egumen la mănăstirile Hopovo, apoi la Covil; a
funcţionat un timp şi ca profesor în secţia română a Seminarului teologic ortodox din
Vârşeţ şi secretar al Episcopiei de acolo. La 15/27 iunie 1846 a fost numit „vicar general"
al Episcopiei Ortodoxe a Ardealului, cu sediul la Sibiu, iar la 2 decembrie 1847 a fost ales
episcop ca mai apoi, la 12/24 decembrie 1864 să fie numit arhiepiscop şi mitropolit al
reînfiinţatei Mitropolii Ortodoxe a Ardealului, cu reşedinţa în Sibiu.
Proaspăt sosit în Transilvania s-a remarcat în timpul Revoluţiei de la 1848. Astfel, la
3/15 mai 1848 a prezidat, împreună cu episcopul greco-catolic Ioan Lemeni, adunarea de
la Blaj în care au fost trecute în revistă principalele momente ale istoriei românilor
transilvăneni şi susţinut dreptul lor la existenţă şi la libertate. În mod deosebit, a fost
combătută hotărârea privitoare la anexarea Transilvaniei la Ungaria, adoptată de Dieta
Ungariei. Apoi, în fruntea unei delegaţii, duce adoptata petitie nafională cu principalele
revendicări româneşti de la Blaj, împăratului de la Viena. Mai apoi, în 16/28 decembrie
1848 organizează o adunare la Sibiu unde este elaborată o nouă petiţie sub forma unui
memoriu în care este susţinută ideea unităţii naţiunii române din Marele Principat al
Ardealului, din Banat, din părţile vecine Ungariei şi din Bucovina, prezentat apoi, tot de
Andrei Şaguna, împăratului. Rolul lui Andrei Şaguna în evenimentele anilor 1848-1849 a
fost recunoscut şi apreciat, el fiind considerat diplomatul revoluţiei.
Pe plan bisericesc, Andrei Şaguna s-a preocupat şi reuşit de refacerea şi
reorganizarea eparhiei ortodoxe româneşti din Ardeal prin ieşirea ei din subordonarea, sub
raport administrativ şi canonic, faţă de Mitropolia ortodoxă sârbă de la Carloviţ. Este
autorul Statutului Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, devenită biserică
ortodoxă autocefală, fiind considerat drept cel mai de seamă legiuitor şi organizator
bisericesc din întreaga ortodoxie.
Pe plan cultural, Andrei Şaguna a înfiinţat Tipografia diecezană, mai târziu
arhidiecezană, care, din 1850 şi până azi a editat neîntrerupt sute de cărţi de slujbă
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religioasă, de învăţătură pentru credincioşi, manuale şcolare şi lucrări teologice. A editat
Telegraful Român, Calendarul Arhiepiscopiei Sibiului, publicaţii care apar şi astăzi. A
înfiinţat sute de şcoli săteşti pe tot cuprinsul Transilvaniei, primul Gimnaziu ortodox român
din Transilvania la Braşov, altul la Brad, a reorganizat vechea şcoală teologică din Sibiu
într-un Institut teologic-pedagogic, a iniţiat cursuri serale pentru neştiutorii de carte ţărani,
a acordat burse tinerilor elevi şi studenţi pentru formarea intelectualităţii române, s-a
preocupat de formarea unei clase de meseriaşi români.
Andrei Şaguna a fost unul dintre întemeietorii Asocia{iunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), alături de alţi fruntaşi ardeleni.
Acesta, prin poziţia sa de membru al Senatului imperial de la Viena, a reuşit să înlăture
piedicile care stăteau în calea înfiinţării ASTREI şi să imprime prestigiul de care tânăra
societate avea nevoie la primii săi paşi. Astfel, la 1O mai 1860, dând curs dorinţei
intelectualităţii ardelene româneşti de a se regăsi sub cupola unei societăţi culturale,
similar altor naţionalităţi din Imperiul Austriac, Andrei Şaguna înaintează guvernatorului
Lichtenstein al Transilvaniei o petiţie semnată de 171 români în care se cerea guvernului
să admită ţinerea unei adunări consu/tătoare În privinta Înfiin{ării unei asocia{iuni pentru
literatura şi cultura poporului român, la Sibiu. După elaborarea statutelor şi obţinerea
aprobării autorităţilor, adunarea constituantă s-a ţinut la 23 octombrie/4 noiembrie 1861 la
Sibiu, Andrei Şaguna fiind ales preşedinte, Timotei Cipariu vicepreşedinte iar George
Bariţiu secretar, în fruntea unui comitet de conducere format din 12 persoane. Vorbind
despre rolul ASTREI în 1861, Şaguna spunea: vrem a deştepta prin mijloace na{ionale
facultă{i/e, va să zică cugetările cele senine şi serioase În poporul nostru, ca să cunoască
fiinta şi destina{ia sa şi să o ştie Întrebuinta spre tot binele ... .
Preşedintele ales, alături de ceilalţi membri ai comitetului s-a preocupat de
amenajarea unui sediu, la început modest, într-o cameră a seminarului teologic ortodox
din Sibiu, apoi de demararea campaniei de strângere de fonduri, de organizarea, prin
donaţii şi achiziţii, a unei biblioteci, de pregătirea şi desfăşurarea celei de-a doua adunări
generale anuale de la Braşov (1862). Începător a toate, cum îl numeşte Ion Slavici, Andrei
Şaguna a fost implicat în organizarea, alături de George Bariţiu, cu prilejul acestei adunări
generale, a celei dintâi expoziţii, cu produse ale industriei naţionale româneşti, a ASTRE/Braşov, 1862. În timpul mandatului său, de altfel, la adunarea generală de la Braşov a fost
prezentată şi o disertaţie despre importanta documentelor pentru Înavu{irea istoriei
na{ionale, s-a preocupat de necesitatea descoperirii şi conservării acestora, constituind
debutul discuţiilor privitoare la viitorul muzeu al Asocia{iunii. Dezbateri animate au fost şi în
legătură cu limba şi literatura română, vizând noua ortografie sau poeziile lui Andrei
Mureşanu, premiate atunci.
La următoarele adunări generale ţinute la Blaj (1863), Haţeg (1864), Abrud (1865)
Andrei Şaguna nu a mai putut participa fiind împiedecat în 1863 de participarea la lucrările
Dietei ardelene, în 1864 pe caz de boală, iar în 1865 urmând să sfinţească drept episcop
al Caransebeşului pe Ioan Popasu. În lipsa lui, aceste adunări generale s-au ţinut sub
conducerea vicepreşedintelui Timotei Cipariu. Cea din urmă adunare generală condusă de
Şaguna a fost în anul 1866, la Alba Iulia, prilej cu care a concluzionat că Asociaţiunea şi-a
îndeplinit cu prisosinţă misiunea în condiţiile unor mijloace financiare reduse şi a adus un
elogiu muncii pricepute şi stăruitoare, [fără de care] nu poate Înainta cultura unui popor,
nici onoarea şi pre{uirea lui În societatea civilă.
Cel de-al doilea preşedinte al ASTREI (1867-1875) a fost Vasile Ladislau Pop
(1818-1875), profesor de matematică la Liceul din Blaj, ulterior magistrat şi demnitar. Şi-a
făcut studiile liceale la Cluj (Liceul piarist), iar cele universitare la Cluj (Academia piaristă)
şi Viena (studii teologice la Colegiul Sfânta Barbara, dar şi studii de matematică,
geometrie şi fizică), în urma cărora a fost încadrat profesor de matematică la liceul din
Blaj. Părăseşte, după trei ani, postul ca urmare a unui conflict între profesorii tineri şi
studenţii şcolilor Blajului, pe de o parte, şi episcopul greco-catolic Lemeni, pe de altă parte,
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un conflict nu doar între generaţii. Se îndreaptă spre Târgu-Mureş studiază dreptul şi,
trei ani, îşi susţine examenul de avocatură (1848) şi se instalează la Reghin pentru
a-şi practica profesiunea.
În timpul regimului neoabsolutist habsburgic, tânărul avocat Vasile L. Pop a fost
numit comisar districtual la Reteag (5 octombrie 1849), de către guvernatorul Transilvaniei,
baronul Wohlgemut, care căuta anume bărbati români la slujbe. A fost începutul unei
cariere fulminante. În primăvara anului 1850, Vasile L. Pop a fost numit consilier
Uudecător) la Tribunalul din Bistriţa; câteva luni mai târziu, în septembrie a aceluiaşi an, a
devenit consilier Uudecător) la Tribunalul din Sibiu, capitala de atunci a Transilvaniei. În
1852, Vasile L. Pop era numit consilier supleant al Tribunalului Apelatoriu, pentru ca în
anul 1854, la vârsta de doar 35 de ani, să fie numit consilier la Curtea Judecătorească
Superioară a Transilvaniei. Vasile L. Pop a contribuit, în această calitate, la definitivarea
legilor pentru organizarea justiţiei. Una dintre lucrările sale, deosebit de folositoare
românilor transilvăneni, a fost Îndreptariu În cauzele urbariale, compus pentru poporul
român din Ardeal de un jurist practician. Această lucrare a reprezentat o contribuţie de
excepţională importanţă pentru reglementarea cauzelor urbariale ardeleneşti, favorizând
înţelegerea de către români a legislaţiei în domeniu.
Urcând din treaptă în treaptă, apreciat de întreaga elită juridică şi administrativă a
Marelui Principat al Transilvaniei, Vasile L. Pop a ajuns, în anul 1859, consilier la
Ministerul de Justiţie din Viena, ca apoi, în decembrie 1860, Vasile L. Pop să fie numit întro funcţie şi mai importantă: aceea de consilier la Cancelaria Aulică a Transilvaniei, recent
reînfiinţată, al cărei sediu se afla la Cluj. În noiembrie 1861 a fost numit vicepreşedinte
pentru probleme juridice al Guberniului condus de Ludovic Folliot de Crenneville, deţinând
astfel, în Transilvania, un post echivalent aceluia de viceprim-ministru din zilele noastre. El
a fost singurul român transilvănean care a ocupat o demnitate atât de înaltă în istoria
modernă a Transilvaniei.
Între 1861-1865 a fost, simultan, preşedinte al Curţii de Casaţie, iar din 1865 a
devenit, prin numire imperială, cel dintâi preşedinte al Tribunalului Suprem al Transilvaniei.
În calitatea sa de membru al Dietei Transilvaniei, Vasile L. Pop a contribuit la apărarea
drepturilor locuitorilor români ai acestei provincii. La 13 august 1863, la vârsta de 45 ani,
Vasile Ladislau Pop a fost numit consilier intim de stat al împăratului Francisc Iosif I. În
1864 a fost decorat cu ordinul Coroana de Fier, clasa a 11-a şi i s-a conferit, de asemenea,
rangul de baron imperial. După îndelungi ezitări, el a acceptat să poarte acest titlu abia în
1872, la insistenţele prietenilor săi, care vedeau în acest titlu o recunoaştere a afirmării
naţiunii române.
Realizarea dualismului austro-ungar a avut drept consecinţă pierderea autonomiei
Transilvaniei şi începutul unei lungi perioade de agravare a stării culturale a românilor de
dincoace de Carpaţi, ameninţaţi cu pierderea identităţii naţionale. În aceste condiţii, Vasile
Ladislau Pop s-a dovedit un sprijinitor de nădejde al activităţii culturale a tineretului român
din Cluj, participând activ, între 1866-1867, la acţiunile culturale organizate de Societatea
junimii studioase care îl avea ca preşedinte pe Ioan Pamfilie. În 1868, adunarea generală
a Asocia{iunii, desfăşurată în clădirea Reduta din Cluj - în prezent Muzeul Etnografic al
Transilvaniei - l-a ales pe Vasile Pop, în unanimitate, în funcţia de preşedinte al ASTREI.
A îndrumat, a prezidat, şi-a mărturisit încrederea în viitorul neamului său, lansând deviza:
Prin noi Înşine! Prin forJ.a şi răbdarea noastră, Înainte! S-a dedicat mai ales culturii
poporului, ţărănimii române: Cultura poporului e Întrebarea care trebuie să ne cuprindă
toată atenfiunea, tot curajul şi toată grija noastră!
Sub preşedinţia sa s-a înfiinţat revista Transilvania (1868), organul de presă al
ASTREI, pe care preşedintele îl proiectase ca pe un ziar poporan, spre binele ţăranului
român. Tot atunci, la începutul mandatului său, este lansată ideea unui museu de
Însemnătăfi, iar peste patru ani, în 1871, reluată şi amplificată sub corolarul unui museu
nafionalu.
după
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Credincios programului său, făcut cunoscut la instalarea sa în funcţie, program care
cuprindea şi ideea precum că cultura poporului este Întrebarea care trebuie să ne cuprindă
toată aten[iunea, tot cugetul şi toată grija noastră, el accentua, la fiecare manifestare a
ASTREI: Domnilor, numai lumina, numai cultura ne poate mântui.
S-a stins din viaţă la Budapesta, unde îşi avea curtea judecătorească, în ziua de 17
februarie 1875, iar osemintele baronului Vasile Ladislau Pop au fost îngropate la Reghin,
unde se afla cripta familială, pe uşa căreia, în acelaşi an, 1875, ASTRA a aşezat o plăcuţă
comemorativă.

Cel de-al treilea preşedinte al ASTREI (1875-1877) a fost Iacob Bologa (18171888), magistrat şi bancher. A devenit preşedinte între două lungi şi rodnice perioade de
vice-preşedinţie (1870-1875, 1877-1888). Iacob Bologa s-a născut în comuna Marpod din
judeţul Sibiu şi a fost, şi el, unul dintre marii jurişti ai veacului al XIX-iea, luptător pentru
drepturile naţional-politice ale românilor ardeleni.
A studiat la Sibiu şi Cluj, iar la 184 7 ajunge cancelist (avocat stagiar) la Tabla
regească (Curtea de Apel) de la Târgu Mureş. la parte la revoluţia de la 1848 şi este notar
al Adunării Naţionale de la Blaj. După acest moment îşi va continua cariera ascendentă,
devenind pe rând consilier la Tribunalul din Dej (1852), la Tribunalul din Sibiu (1853), la
Tabla regească (Curtea de Apel) de la Cluj (1858). Face parte din delegaţii ale naţiunii
române care se deplasează la Viena unde susţine drepturile acesteia în faţa împăratului
sau a cancelarului imperiului. Între 1863-1864 este deputat în Dieta Transilvaniei de la
Sibiu, „din partea scaunului Nocrich", ocazie cu care susţine adoptarea Legii egalei
îndreptăţiri a naţiunii române şi a confesiunilor sale şi Legea folosirii în mod egal a limbii
române, pe teritoriul Transilvaniei, în justiţie şi administraţie, alături de germană sau
maghiară, legi abrogate ulterior de Dieta de la Cluj. Între 1865 - 1867 va deţine funcţia de
consilier aulic la Tribunalul Suprem al Transilvaniei. După acest moment, după crearea
statului dualist Austro-Ungaria odată cu care a fost anulată orice autonomie a
Transilvaniei, este pensionat la vârsta de doar 50 de ani. Se retrage, deci, din aparatul de
stat şi se va implica în viaţa publică a românilor ardeleni, având un rol important în cadrul
noului Partid Naţional Român din Transilvania, fiind un adept al activismului politic, deci
pentru participarea la viaţa politică din noul stat.
Iacob Bologa a avut, astfel, o contribuţie importantă la emanciparea românilor
ardeleni, alături de elita românească, el fiind membru fondator al Băncii Albina de la Sibiu,
timp îndelungat preşedinte al Consiliului de administraţie, apoi deputat în sinoadele şi
congresele bisericii ortodoxe româneşti. A participat la înfiinţarea Societăţii de asigurare
Transilvania şi a fost membru în comitetul Fundaţiei Gojdu administrată de Mitropolia
Ortodoxă a Ardealului. Începând cu 1861 şi până în 1871 a activat ca membru român în
reprezentanţa Universităţii naţiunii săseşti (forul suprem de conducere al saşilor) de la
Sibiu, din partea cercului Sebeş (comitatul Sibiu, azi în judeţul Alba). În această ultimă
calitate a reuşit decretarea actului prin care Universitatea săsească, compusă
preponderent din reprezentanţi saşi, recunoaşte averea Universităţii drept avere comună a
celor 11 scaune istorice, fără deosebire de naţionalitate şi confesiune.
În cadrul Asocia[iunii, al cărei membru fondator a fost, el este cel care a propus în
anul 1868 crearea aşa-numitelor despărţăminte (filiale) ale Asociatiunii, a înfiinţat, la Sibiu,
Şcoala civilă de fete cu internat (1886), prima şcoală superioară pentru fetele românce din
Transilvania. A organizat şi condus cu demnitate şedinţele comitetului central şi ale
adunărilor generale de la Sighişoara (1879), Turda (1880), Dej (1882), Braşov (1883),
Orăştie (1884 ), Gherla (1885), Alba Iulia (1886), Sibiu (1887). S-a raliat, şi el, eforturilor de
aprofundare a unor intenţii mai vechi legate de constituirea unui muzeu românesc. În acest
sens, se înscrie şi acceptarea de către adunarea generală a ASTREI de la Turda, a
propunerii privind înfiinţarea unui muzeu de istorie naturală la Sibiu, pornindu-se de la
colecţia de plante donată de A. P. Alexi, precum şi de hotărârea organizării unei expoziţii
de industrie şi agricultură la Sibiu (1881 ). Apelul elaborat de Iacob Bologa şi George
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Bariţiu pentru organizarea acesteia din urmă evidenţia convingerile fruntaşilor romani
ardeleni precum că: Nici un popor care nu cultivă artele şi industria nu are drept a se
număra printre popoarele civilizate... Popoarele lipsite de industrie n-au viitor. A militat
pentru înfiinţarea unei Academii de drepturi la Sibiu, cu fonduri puse la dispoziţie de către
ASTRA şi, cu toate că nu s-a finalizat cu succes, a reprezentat totuşi o acţiune cu
semnificaţie majoră.

În 1888, la scurt timp după moartea sa, în cadrul adunării generale de la Abrud,
George Bariţiu a evidenţiat meritele lui Iacob Bologa, spunând că, pentru el, Asocia{iunea
era, după altarul religiunii sale, al doilea altar la care se Închinase şi căruia Îi sacrificase,
Într-o serie de ani, speze, timp, călătorii obositoare, pentru un om bătrân, şi adesea
liniştea sufletească, de câte ori simfea vreo cursă aruncată cu scop de a submina şi
răsturna sanctuarul limbii şi culturii noastre.
Între anii 1877-1887 în fruntea ASTREI a strălucit figura eruditului filolog şi istoric
Timotei Cipariu (1805-1887). Vicepreşedinte (1861-1867) în primul Comitet central al
ASTREI, ulterior preşedinte, canonicul blăjean a fost unul dintre autorii proiectului care a
stat la baza adoptării Statutelor asociaţiei, în anul 1861. El a susţinut atât caracterul
umanitar şi de binefacere, cât şi cel ştiinţifico-literar al activităţilor astriste. De altfel, el
considera Asocia{iunea, un reazem al na{ionalită{ii noastre. De numele său se leagă, în
primul rând, înfiinţarea bibliotecii ASTREI (1861 ).
Şi-a făcut toate studiile la Blaj: cele gimnaziale (1816-1820), cele filosofice (18201822) şi cele teologice (1822-1825). Între 1825 şi 1827 a fost profesor la Gimnaziul din
Blaj. În 1828 a fost profesor de filosofie, iar între 1834 şi 1842 profesor de dogmatică, apoi
de studii biblice, la Seminarul teologic. Între 1854 şi 1875 a fost director al Gimnaziului şi
inspector al şcolilor din oraş, iar între 1833 şi 1866 a fost director al Tipografiei diecezane.
În 1827 a devenit preot, din 1842 fiind canonic, iar mai târziu prepozit capitular al Diecezei
greco-catolice de Alba Iulia şi Făgăraş.
Personalitate reprezentativă a culturii româneşti, cunoscător a 12 limbi străine,
Timotei Cipariu a fost posesorul uneia din cele mai bogate biblioteci particulare din
Transilvania, preţioasă şi prin rarităţile ei. Timotei Cipariu a fost unul dintre pionierii
ziaristicii româneşti din Transilvania prin periodicele înfiinţate şi conduse de el: Organul
luminării (1847, devenit, în 1848, Organul na{iunale), primul ziar românesc cu litere latine,
Învăfătorul poporului (1848), Archivu pentru filologie şi istorie (1867 - 1870) şi, în 1872,
prima revistă românească de filologie. A colaborat la Foaia pentru minte, inimă şi literatură
din Braşov, cu studii, eseuri, versuri şi traduceri. A fost membru al Societă{ii Literare
Române (1866), viitoarea Academie Română, fiind ales mai târziu vicepreşedintele ei. A
fost membru al Societă{ii Germane de Orientalistică.
A publicat o foarte lungă serie de cărţi bisericeşti, de studii asupra limbii române şi
a gramaticii sale (Elemente de limba română, 1854; Crestoma{ia sau Analecte literare,
1858, Gramatica română, 1869, 1877), fiind considerat unul dintre întemeietorii filologiei şi
lingvisticii româneşti. Prin studiile sale a căutat să dovedească drepturile istorice ale
poporului român şi originea sa romană. Influenţat de Şcoala Ardeleană, a fost unul dintre
adepţii latinismului şi ai ortografiei etimologice, fapt pentru care a propus folosirea
predilectă a cuvintelor de origine latină şi evitarea celorlalte cuvinte.
Pe tărâm politic, s-a numărat printre militanţii pentru drepturile poporului român din
Transilvania, fiind unul dintre cei zece secretari ai adunării naţionale de la Blaj din 1848. A
fost membru în delegaţia trimisă la Curtea imperială din Viena spre a prezenta
revendicările româneşti, membru în Comitetul Naţional Român din Sibiu, iar în 1863-1864
membru în Dieta Transilvaniei de la Sibiu.
Întâia tentativă de a avea un sediu pentru instituţiile culturale ale ASTREI datează
tot din perioada preşedinţiei lui Timotei Cipariu, când, la şedinţa Comitetului central din 22
august 1882 de la Dej, se ridică problema achiziţionării unui edificiu în acest scop.

25
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Cel de-al cincilea preşedinte al ASTREI (1888-1893), ales la adunarea generală de
la Abrud prin alocu{iuni cu o generală Însuf/e{ire a fost Gheorghe Bariţiu ( 1812-1893 ), cel
care îndeplinise timp de 27 de ani funcţia de secretar prim (ales în 1861) al Asocia{iunii.
Gheorghe Bariţiu, fiu de preot greco-catolic din comuna Jucu de jos, comitatul Cluj,
şi-a făcut studiile primare la şcoala unitariană din Trascău (azi Râmetea, judeţul Alba) între
1820-1824. A urmat apoi Gimnaziul la Blaj şi studiile liceale la Liceul Piariştilor din Cluj, iar
mai apoi Seminarul teologic la Blaj, între 1831-1835. Deşi pregătit pentru cariera
ecleziastică, a îmbrăţişat cariera didactică, începând prin a preda fizica la Blaj (1835) iar,
din anul următor, la Braşov, unde inaugurează o şcoală comercială pentru comunitatea
românească din acest oraş.
În anul 1838 a întemeiat, la Braşov, Foaia literară (intitulată mai apoi „Foaia pentru
minte, inimă şi literatură") şi „Gazeta de Transilvania", primul ziar românesc din Marele
Principat al Transilvaniei. A condus aceste publicaţii cu multă competenţă astfel încât ele
au devenit cea mai bună şcoală de redeşteptare a simţirii şi conştiinţei naţionale nu numai
la românii din Ardeal şi Ungaria, ci şi la cei din Principatele Române. În coloanele acestor
publicaţii s-au întâlnit aproape toţi scriitorii mai de seamă ai românilor, contribuind cu
scrisul lor la opera de cultură şi educaţie naţională ce se îndeplinea prin-trânsele de
ambele laturi ale Carpaţilor. Difuzarea lor peste munţi era asigurată de prietenul şi librarul
Iosif Romanov. În anul 1845 Bariţiu se retrage din învăţământ şi se consacră ziaristicii
braşovene.

În anul 1848 participă la Adunarea Naţională de la Blaj. Apoi, în octombrie 1848,
în Transilvania Comitetul de pacifica{iune, Bariţiu este chemat la Sibiu unde
este numit membru al Comitetului pentru apărarea tării, dar pentru scurtă vreme deoarece
Sibiul căzând în mâinile insurgenţilor (11 martie 1849), Bariţiu şi ceilalţi membri ai
comitetului sunt nevoiţi să se refugieze peste munţi, în Ţara Românească. Luat prizonier
de armatele ruseşti, a fost purtat de la Câmpina la Ploieşti şi apoi la Cernăuţi. Eliberat, la
intervenţia fraţilor Hurmuzaki, se întoarce la Braşov şi reia publicarea foilor sale.
Pe lângă activitatea sa ziaristică, Bariţiu a redactat între anii 1852-1864 un calendar
românesc, a colaborat cu Gavril Muntean la realizarea unui dicţionar germano-român
(1853-1855) şi a elaborat un dicţionar maghiaro-român (1869), nelipsind, în acelaşi timp,
să-şi îndrepte atenţia şi asupra unor probleme de economie naţională.
În anul 1852, un consorţiu de comercianţi români din Braşov înfiinţează Fabrica de
hârtie din Zărneşti şi îl numesc pe Bariţiu director, post pe care l-a ocupat 20 de ani, până
când întreprinderea a trebuit să capituleze dinaintea teribilei concurente străine.
În timpul încercărilor constituţionale, dintre anii 1860-1867 şi, chiar în perioada
dualismului austro-ungar, Bariţiu a avut un rol însemnat şi în politica naţională a românilor
ardeleni participând cu însufleţire şi abordări înţelepte la conferinţele naţionale din 1861 şi
1863, la dieta Transilvaniei de la Sibiu (1863-1864) şi la senatul imperial de la Viena. În
autonomia Transilvaniei vedea Bariţiu un scut de apărare al naţiunii române şi un frumos
teren de luptă pentru dobândirea drepturilor ei politice. A introdus-o ca postulat politic în
programul naţional românesc de la 1881 după ce luptase zadarnic, timp de două decenii,
pentru apărarea şi salvarea ei. Faţă de dieta de la Cluj (1865) care avea să anuleze
autonomia Transilvaniei, Bariţiu îndemna pe românii ardeleni să îmbrăţişeze tactica
pasivităţii, cum a stăruit şi mai târziu pentru pasivitate faţă de cea de la Budapesta. Iar
apoi, în zilele bătrâneţilor sale, Bariţiu putea să se mângâie cu faptul că luptele lui pe teren
politic şi ziaristic i-au asigurat o mare influenţă asupra românilor ardeleni şi au reuşit să-i
câştige o mulţime de aderenţi care aprobau politica pasivităţii şi o urmau.
Dacă în plan politic, activitatea lui Bariţiu nu a putut fi încununată de succes, mai
bogată în rezultate practice a fost activitatea lui culturală şi literară. Astfel, la 1861, alături
de Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, Ioan cavaler de Puşcariu şi alţii, a fost cel mai însufleţit
şi mai statornic sprijinitor al lucrărilor întreprinse pentru înfiinţarea Asociaţiunii, pentru
consolidarea şi înflorirea ei. A fost mai întâi secretar, apoi preşedinte al ASTREI. În cei

înfiinţându-se
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cinci ani cât a fost preşedinte a consolidat şi desăvârşit fiinţa ASTREI, limpezindu-i
programele şi rostul. De la început el a lansat un apel cu privire la importanta conservării
tezaurului material şi spiritual al poporului nostru. În anul 1891 el spunea: De nu ar mai fi
făcut nimic românii În 1860 spre dezvoltarea şi consolidarea vie[ii lor na[ionale,
posteritatea tot le-ar fi datoare cu recunoştintă pentru Înfiintarea Asociafiunii „ ... Existenta
şi activitatea Asocia[iunii transilvane a vibrat, deşi fără multă paradă şi aşa numite
reclamuri, În tot corpul na[iunei din toate tă rile locuite de români ... " .
Asocia[iunea a editat, începând din 1868, la Sibiu, revista „Transilvania", pe care
George Bariţiu a condus-o până în 1889. În această revistă a publicat numeroase articole
şi studii de istorie şi politică. George Bariţiu a publicat, tot la Sibiu, în trei volume, între
1889 şi 1891, principala sa operă, întitulată: Părţ,i alese din Istoria Transilvaniei. Pre două
sute de ani din urmă. A fost membru fondator al Societăţii Literare Române (1866),
precursoarea Academiei Române. În anul 1893, anul morţii sale, a devenit şi preşedintele
Academiei Române.
Succesorul (1893-1901 ), de aceeaşi factură morală, a fost profesorul şi canonicul
blăjean
Ioan Micu Moldovan (1833-1915), născut in localitatea Varfalău (azi
Moldoveneşti) din judeţul Cluj, într-o familie de ţărani iobagi. A studiat la Blaj, ca învăţăcel
al lui Timotei Cipariu, şi a ajuns profesor la Seminarul teologic din Blaj (1857-1858), apoi a
predat istoria, latina, româna, geografia şi filosofia la Gimnaziul Superior din Blaj (18591879), devenind mai apoi director al acestuia (1879-1884). Din anul 1879 a devenit unul
dintre canonicii Blajului, ajungând prepozit şi vicar capitular, conducând Arhidieceza
greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş între anii1892-1895, până la înscăunarea noului
mitropolit. Autor a numeroase lucrări, dintre care cele mai importante sunt cele două
volume ale Actelor Sinodale ale Bisericii Romane unite cu Roma.
A fost principalul autor al Pronunciamentului de la Blaj (1868), cel mai important act
politic al românilor din Transilvania după Adunarea Naţională de pe Câmpia Libertăţii din
3/15 mai 1848, prin care se protesta împotriva încorporării Transilvaniei în Ungaria.
Pronunciamentul de la Blaj a avut o mare influenta asupra vieţii politice din Transilvania, el
anticipând constituirea Partidului Naţional Român (1869) care va conduce lupta naţională
până la Unirea din 1918.
Prezent la conferinţa de constituire a PNR, ca membru fondator, Ioan Micu
Moldovan a ţinut să precizeze că partidul a adoptat pasivitate absolută numai fată de Dieta
de la Budapesta: Încolo ... activitate cât se poate de mare.
A susţinut cu toata convingerea mişcarea memorandistă (1892-1894), atrăgând
atenţia autorităţilor maghiare care cereau concentrarea armatei în jurul Blajului pentru
supravegherea tineretului studios şi chiar înlocuirea sa cu o persoană de încredere
deoarece vicarul Ioan Micu Moldovan este conducătorul invizibil şi secret al Întregii
mişcări.

În 1907, alături de Augustin Bunea şi alte personalităţi marcante din viata publică a
românilor, Ioan Micu Moldovan a semnat Memorandumul de la Blaj, un protest vehement
la adresa legilor de maghiarizare prin şcoli.
Ioan Micu Moldovan a editat prima revistă de pedagogie din Transilvania, Foaia
scolastică (1873-1881), a alcătuit manuale şcolare de Istorie şi Geografie contestate de
oficialităţile maghiare şi, împreună cu 168 de elevi, a realizat cea mai amplă şi mai
valoroasă colecţie de folclor din ţinutul transilvan din a doua jumătate a secolului al XIXiea, material ordonat şi publicat parţial de Jan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu sub titlul:
Doine şi strigături din Ardeal (1885).
A fost membru fondator şi preşedinte al Asociatiunii, sub conducerea căruia ASTRA
a ieşit din hotarele Transilvaniei, ţinându-şi prima adunare generală în Banat, la Lugoj, în
anul 1896. La această adunare generală, pornindu-se de la constatarea că, după moartea
lui George Baritiu, a scăzut interesul pentru studiile de etnografie şi arheologie s-a conchis
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că tendinţa

trebuie combătută prin realizarea acelui dorit museu nafional al românilor ciscarpatini.
Urmare acesteia, la 28 septembrie 1896, în şedinţa extraordinară a Comitetului
central s-a hotărât cumpărarea unui teren destinat construirii unei Case Naţionale la Sibiu,
aflat în vecinătatea edificiului Şcolii civile de fete cu internat a ASTREI, iar următoarea
adunare generală (Mediaş, 1897) a rămas ca un moment remarcabil în istoria ASTREI prin
hotărârea de a se edifica Casa Nafională la Sibiu care să cuprindă: un muzeu istoric al
românilor de dincoace de Carpaţi cu colecţii arheologice şi numismatice, un muzeu
etnografic, biblioteca, birourile Asociafiunii, o sală mare care să poată găzdui conferinţe şi
spectacole de teatru, alte săli pentru necesităţile societăţilor româneşti din Sibiu.
Revenind la preşedintele Ioan Micu Moldovan, la concepţia lui despre nevoia
edificării unei clădiri culturale româneşti reprezentative, acesta spunea: Între fructele
acestei Însufle{iri este şi Întreprinderea aceasta, pe cât de nobilă şi frumoasă, pe atât de
grea. Nobilă şi frumoasă pentru că reuniunea noastră tinde a dezvolta limba şi literatura
poporului nostru, şi a făli În sânul lui cultura. La adunările generale ale Asociafiunii, vorba
lui înţeleaptă şi cumpănită era cu interes ascultată şi propunerile sale, care aveau în
vedere propăşirea poporului român din Ardeal, erau îndeobşte primite cu însufleţire. A
condus şase adunări generale anuale ale Asociaţiunii (Sebeş, 1994; Blaj, 1995; Beiuş,
1898; Băile Herculane, 1900, pe lângă cele deja menţionate: Lugoj, 1996; Mediaş, 1897),
întruniri la care s-au luat decizii importante cum ar fi cele amintite deja, legate de
edificarea Casei Naţionale de la Sibiu, dar şi cele privitoare la adoptarea unor regulamente
de funcţionare a diverselor compartimente ale Asociafiunii sau elaborarea şi editarea
primei enciclopedii româneşti. În anul instalării sale ca preşedinte al ASTREI (1893), a
devenit şi membru al Academiei Române, în locul rămas vacant prin decesul lui George
Bariţiu.

Cel de-al şaptelea preşedinte al ASTREI (1901-1904) a fost Alexandru Mocioni
(1841-1909), jurist, parlamentar şi bancher. Deşi bolnav, a acceptat la vârsta de 60 de ani
funcţia de preşedinte al ASTREI deoarece Asocia{iunea este expresiunea unităfii şi
so/idarită{ii noastre pe tărâm cultural" iar „lupta pentru cultură (pentru cultura adevărată,
care nu poate fi decât na{ională) nu este altceva decât lupta pentru existenta na{ională.
Alexandru Mocioni s-a născut la Pesta într-o familie profund implicată în problemele
românilor din Transilvania şi Ungaria. A urmat studiile secundare la Pesta, iar studiile
juridice la Universitatea din Viena, susţinându-şi doctoratul în drept, la Graz (1865). După
ce îşi termină studiile, călătoreşte în Elveţia şi Belgia, studiind legislaţia de acolo
referitoare la drepturile naţionalităţilor ce locuiesc pe acelaşi teritoriu.
Imediat după ce împlineşte vârsta de 24 de ani (pe atunci, vârsta legală pentru a
putea candida), este ales deputat dietal de Timiş şi apoi reales la Lugoj (1869) şi Radna
(1872). Ca deputat, Mocioni a fost cel mai distins şi neîntrecut reprezentant al cauzei
naţionalităţilor, o somitate parlamentară admirată şi respectată chiar de către adversarii
politici. Dintre discursurile parlamentare ale lui Mocioni, s-au bucurat de un succes
deosebit cele rostite la dezbaterea legii pentru egala îndreptăţire a naţionalităţilor, apoi
cuvântările legate de reforma comitatelor (1870) şi a legii electorale (1872). Este cel care a
prezentat în dieta ungară, tot în 1872, proiectul de lege referitor la înfiinţarea Universităţii
din Cluj.
La 26 februarie 1869, la Timişoara s-au adunat intelectualii şi fruntaşii politici ai
românilor bănăţeni. Aceştia întemeiază, cu această ocazie, Partidul Naţional Român din
Banat şi Ungaria, alegându-l în fruntea partidului pe Alexandru Mocioni. De asemenea, în
viaţa bisericească a românilor ortodocşi a avut un rol important, participând, de la
restaurarea mitropoliei ortodoxe, la toate congresele şi sinoadele diecezei de Caransebeş;
introducerea sufragiului universal bisericesc se datorează, în mare măsură, stăruinţelor
sale. Iar, pe tărâm economic şi-a câştigat merite deosebite prin activitatea depusă la
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Banca Albina din Sibiu, al cărui preşedinte al primului Consiliu de administraţie (1871) a
fost ales.
Problematica drepturilor naţionalităţilor a fost mereu pe primul loc în preocupările
sale, Mocioni publicând articole pe această temă în reviste din Viena şi Praga. A înfiinţat,
în anul 1893, la Timişoara, ziarul Dreptatea, publicaţie care va lupta pentru aceleaşi idei şi
principii.
Alexandru Mocioni a compus muzică clasică şi a cântat la pian, susţinând concerte
de-a lungul vieţii. El s-a remarcat şi ca unul dintre primii compozitori români de sonate
pentru violoncel şi a fost prieten cu Franz Liszt. Reşedinţa sa din Budapesta era renumită
pentru seratele muzicale, unde participau compozitori şi interpreţi celebri. A studiat, de
asemenea, filosofia, fiind autorul mai multor lucrări în domeniu.
De-a lungul vieţii, a fost cunoscut pentru acţiunile sale filantropice, acestea vizând
domeniul culturii, al educaţiei, al religiei.
În timpul preşedinţiei lui Alexandru Mocioni activitatea ASTREI a înflorit şi în părţile
bănăţene, iar, pe de altă parte, legătura Asocia{iunii cu Societatea pentru fond de teatru
român, al cărui preşedinte era, a condus la impulsionarea vieţii artistice din Transilvania şi
Banat.
Un pas înainte pe drumul edificării Casei Naţionale din Sibiu s-a făcut la 14 aprilie
1904 când conducerea Asocia{iunii a lansat un Apel către publicul român în scopul sporirii
contribuţiei la realizarea acesteia, informând că până la acea dată se primiseră
aproximativ 100.000 de coroane dintre care 24.000 de coroane fuseseră donate de către
preşedintele ASTREI, Alexandru Mocioni.
Cel de-al optulea preşedinte al ASTREI (1904-1911) a fost Iosif Sterca Şuluţiu
(1827-1911), magistrat, parlamentar, bancher şi scriitor, prietenul şi biograful lui Avram
Iancu. A studiat la Cluj, Târgu Mureş şi Budapesta. Între anii 1849-1861 a ocupat mai
multe funcţii administrative. Între 1863-1864 este deputat în Dieta Transilvaniei de la Sibiu,
iar apoi, între anii 1869-1881 este consilier de tribunal. În 1881 a fost pensionat. Este
numit preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Albina din Sibiu, iar din 1884 este
ales să facă parte din Comitetul naţional al Partidului Na{ional Român, ca apoi, în 1904 să
fie ales preşedintele al Asocia{iunii, funcţie ce o deţine până la moarte. Este înmormântat
la Sibiu, în curtea Bisericii dintre Brazi, la acea dată biserică greco-catolică.
A fost un pasionat vânător, având, în acest domeniu, câteva studii de etică
cinegetică.

A publicat, sub titlul Memoriu, o lucrare istorico-politică, în şase fascicule,
numeroase scrieri cu caracter istoric în Gazeta de Transilvania, Tribuna şi Transilvania. A
publicat biografia lui Avram Iancu, lucrare în care restabileşte adevărul în legătură cu
acuzele ridicate de mulţi autori maghiari împotriva acestei măreţe personalităţi politice a
românilor din Transilvania. A colaborat, de asemenea, la elaborarea Enciclopediei
Române (1898, 1900, 1904) lucrare editată de ASTRA.
În timpul preşedinţiei sale se inaugurează Casa Naţională a Asociaţiunii - clădire ce
poartă şi astăzi pe frontispiciu inscripţia Muzeul Asocia{iunii. În această clădire
funcţionează astăzi Biblioteca ASTRA.
Oficiosul Asociaţiunii, Transilvania, menţiona, în primăvara anului 1904, că zidirea
clădirii fusese începută în toamna anului anterior, an în care fusese finalizat parterul şi
etajul I şi că, îndată ce timpul va permite, lucrările de construcţie vor continua astfel ca la
finele lunii august zidirea să fie pe deplin terminată. În aceeaşi perioadă fuseseră
îndepărtate din imediata apropiere şi resturile vechiului zid de apărare al oraşului, precum
şi valul de pământ ce despărţea intravilanele Asocia{iunii de parcul Soldisch (actualul parc
ASTRA) aşa încât în primăvara anului 1904 să poată fi restaurat parcul şi construit un
trotuar şi un drum de trăsuri de-a lungul frontului nou-deschis. Grădina Şcolii civile de fete
cu internat a Asociatiunii urma să fie îngrădită cu un grilaj din fier şi, de asemenea, în
accepţiunea ctitorilor că probabil Comitatul Sibiu va zidi o casă mare pe terenul care-i
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acum românii din tările coroanei ungare. Cu această ocazie au avut loc şi alte evenimente:
adunarea generală a Societăţ/i pentru fond de teatru român, inaugurarea primei scene
româneşti din Transilvania, conferinţa directorilor băncilor române, precum şi ample
manifestări cultural-artistice: conferinţe, concerte, reprezentaţii teatrale, o excursie la
Sălişte şi altele.
De-a lungul anilor a fost un susţinător asiduu al românilor ardeleni şi al Asociaţ/unii.
lată câteva acţiuni ale acestuia, spicuite din presa vremii:
La 24 august 1863, Iosif Sterca Şuluţiu, vicecomite al comitatului Cetatea de Baltă
(Târnava Mică) şi colectoriu al Asociaţ/unii a înaintat comitetului acesteia 84,62 florini
obţinuţi prin vânzarea bucatelor dăruite de locuitorii comunelor Ernea, Dârlos, Bernadia, şi
Bahnea noii societăţi culturale. Acelaşi cărturar a trimis conducerii Asociaţiunii, la 19 aprilie
1864, 378,38 florini reprezentând un nou sprijin acordat de locuitorii oraşului Elisabetopole
(Dumbrăveni - Sibiu) şi ai unui număr de 18 comune din această zonă.
- la 1900, cu prilejul adunării generale de la Băile Herculane, s-a pus baza
organizării Asociaţ/unii noastre ca corporaţ/une ştiintifică literară, aprobându-se
Regulamentul pentru secţiunile ştiinţifice - literare prezentat de către Vasile Goldiş, în
numele unei comisii. La propunerea Comitetului central s-au ales membrii secţiunilor,
conducerile acestora şi sediile, după cum urmează: istorică (Sibiu, Vincenţiu Babeş preşedinte, Augustin Bunea, Vasile Goldiş, Ioan cavaler de Puşcariu şi Iosif Sterca
Şuluţiu), secţia literară (Braşov), ştiinţe naturale şi fizice (Rodna), şcolară (Blaj),
economică (Sibiu). Tot aici, la adunarea generală de la Băile Herculane, se face o
informare despre obiectele primite pentru viitorul muzeu: fluierul în formă de baston şi
sigiliul lui Avram Iancu donate de Iosif Sterca Şuluţiu.
- la 14 aprilie 1904, conducerea Asociaţ/unii a lansat un „Apel către publicul român"
semnat de Iosif Sterca Şuluţiu şi Cornel Diaconovich, în scopul sporirii contribuţiei la
realizarea muzeului, informând că până atunci se primiseră aproximativ 100.000 de
coroane (24.000 coroane de la Alexandru şi Zeno Mocioni).
Apelul din 25 decembrie 1910, semnat de preşedintele Iosif Sterca Şuluţiu şi Oct.
C. Tăslăuanu, secretar li al Asociaţ/unii, adresat directorilor de despărţăminte, din care se
desprind trei idei importante: continuarea eforturilor pentru îmbogăţirea colecţiilor muzeale;
posibilităţile financiare reduse ale Asociaţ/unii; importanţa conservării tezaurului material şi
spiritual al poporului român.
Datorită importanţei prelegerilor populare pentru răspândirea culturii la sate, în
aceeaşi circulară adresată directorilor de despărţăminte, semnatarii informau că s-au
acordat ajutoare la 20 despărţăminte mai sărace, pentru această activitate, recomandând
ca prelegerile, să fie programate din timp, bine pregătite şi însoţite de proiecţii sau
demonstraţii practice.
Cel de-al nouălea preşedinte al ASTREI (1911-1922) a fost Andrei Bârseanu
(1858-1922), fiu de preot ortodox, născut în localitatea Dârste, din apropierea Braşovului.
După cursul primar din localitatea natală, urmează gimnaziul la Braşov şi studii în
domeniul literelor şi filozofiei la universităţile din Viena şi MOnchen, ca bursier (stipendist)
al Asociaţ/unii. În perioada studiilor de la Viena, a activat în societatea culturală România
Jună, întemeiată în anul 1871. Aici, în urma concursului lansat pentru realizarea imnului
societăţii, a fost premiat cel compus de Ciprian Porumbescu, pe versurile lui Andrei
Bârseanu (Pe-a/ nostru steag e scris unire), care a devenit, la scurt timp, un cântec
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După

terminarea studiilor, Andrei Bârseanu funcţionează ca profesor la gimnaziul şi
din Braşov predând limba şi literatura română, istoria, geografia şi
îndeplinind funcţii de conducere (codirector al şcolilor medii, dirigent al Şcolii comerciale).
Elaborează manuale, programe analitice, face traduceri din limba germană în limba
română a unor lucrări ce prezentau interes pentru elevi, editează publicaţii pedagogice,
monografii. Din anul 1912 devine delegat-inspector al Şcolii civile de fete cu internat din
Sibiu.
Împreună cu Jan Urban Jarnik, profesor la Universitatea din Praga, editează la
Bucureşti, sub egida Academiei Române, volumul Doine şi strigături din Ardeal, în anul
1885, volum care grupează poeziile populare culese de Ioan Micu Moldovan şi elevii săi
din Blaj, ulterior reeditat. Apoi, în anul 1890, publică Cincizeci de colinde adunate de
şcolarii de la şcoalele medii din Braşov, şi acest volum, reeditat. Pentru realizările sale
literare, ştiinţifice şi didactice este ales membru corespondent (1902) iar apoi titular (1908)
al Academiei Române, în locul rămas vacant după moartea lui Iosif Vulcan.
Andrei Bârseanu s-a integrat în activitatea culturală a Despărţământului Braşov al
ASTREI încă din anul 1880, ca membru al conducerii despărţământului (1889-1898) şi ca
director al acestuia (1898-1908), reuşind să-l facă - prin înfiinţarea de agenturi comunale,
biblioteci, şcoli, prezentarea de prelegeri şi conferinţe, realizarea de expoziţii, achiziţii şi
donaţii
pentru instituţiile centrale, stimularea agriculturii, a industriei casnice, a
grădinăritului, comerţului şi meseriilor - cel mai activ şi prestigios despărţământ. Participă
la realizarea Enciclopediei Române de către Asociafiune, la reorganizarea şi activarea
secţiunilor ştiinţifico-literare, devenind membru al secfiunii literare care avea sediul la
Braşov, alături de Atanasie Marienescu (preşedinte), Iosif Vulcan (vicepreşedinte), Iosif
Blaga (referent) şi Viril Oniţiu. Devine vicepreşedinte al Asocia[iunii în anul 1905, îşi
stabileşte reşedinţa la Sibiu şi îl înlocuieşte pe preşedintele Iosif Sterca Şuluţiu, vârstnic şi
bolnav, la conducerea adunărilor generale anuale, ca apoi, la moartea acestuia (1911) să
fie ales preşedinte la propunerea unei comisii formate din Ştefan Cicio Pop, Nicolae Iorga,
Aurel Vlaicu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş şi Valeriu Branişte. Toţi cei care l-au cunoscut i-au
apreciat calităţile de orator de excepţie dovedite şi cu ocazia adunărilor generale când, în
calitate de preşedinte, le deschidea stăruind pentru intensificarea eforturilor culturale ale
tuturor membrilor ei.
În calitate de preşedinte, Andrei Bârseanu va reprezenta Asocia[iunea şi apoi
Consiliul Naţional Român şi asociaţiile profesorilor din Sibiu, la numeroase manifestări
publice - culturale, artistice, social-politice -, ale Academiei Române, ale Asociafiunii, ale
bisericii, armatei, profesorilor, avocaţilor, femeilor, funcţionarilor, şi ale altor societăţi
culturale româneşti. Cu prilejul comemorării centenarului naşterii lui George Bariţiu,
conducerea Asocia[iunii, în frunte cu preşedintele Andrei Bârseanu, a hotărât realizarea
bustului marelui cărturar şi dezvelirea sa (13 octombrie 1912) în curtea Şcolii civile de fete
cu internat, alături de Muzeul Asociafiunii, mutat în anul 1924 în parcul din faţa palatului
ASTREI.
Din cauza declanşării primului război mondial, între anii 1914-1918 nu s-au
desfăşurat adunări generale ale Asocia[iunii, nici şedinţele plenare ale secţiilor ştiinţifice
literare, ci doar şedinţe de Comitet central. Totuşi, prin eforturile preşedintelui Andrei
Bârseanu, s-a continuat tipărirea revistei Transilvania, a Bibliotecii poporale şi a
Calendarului Asocia[iunii. La Sibiu a trăit drama primului război mondial, dar şi momentele
înălţătoare ale marii uniri. În toamna anului 1918 a fost ales preşedinte al Consiliului
Naţional Român din oraşul şi comitatul Sibiu şi, bolnav fiind, nu a putut participa la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, la 2 decembrie 1918 a fost ales în Marele Sfat al
Naţiuni Române, iar în 1919 devine vicepreşedinte al acestui for legislativ provizoriu.
Consiliul dirigent de la Sibiu l-a numit director al învăţământului secundar românesc pentru
regionala Sibiu. Tot după unire a fost ales senator de Alba în Parlamentul României
re întregite.
şcoala comercială
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După război, înfăptuirea unirii Transilvaniei cu Regatul României a generat un
entuziasm general în rândurile membrilor ASTREI, intenţiile preşedintelui Andrei Bârseanu
cu privire la obiectivele viitoare vizând: luminarea poporului, cultivarea năravurilor bune,
promovarea sentimentului nafional, colaborarea cu celelalte societăţi culturale, sub deviza:
lumină, virtute, frăfie, În România reÎntregită. În 1919 a avut bucuria să primească, la
sediul Asocia{iunii, vizita regelui Ferdinand şi a reginei Maria. Adunările generale au fost
reluate după unire. Cele două adunări generale din anul 1920 (Sibiu, Oradea) şi cea din
1921 (Sighetu! Marmaţiei) au generat relansarea programului de activitate al Asociafiunii,
vizând despărţămintele, secţiunile ştiinţifică şi literară, instituţiile culturale centrale şi locale
în noul stat naţional creat.
Preşedintele Andrei Bârseanu, tot mai bolnav, însă, s-a stins neaşteptat din viaţă în
ziua de 19 august 1922 la Bucureşti, unde plecase pentru o operaţie, şi a fost
înmormântat, provizoriu, la Sibiu, în cripta familiei lui Zaharia Boiu, de unde şapte ani mai
târziu a fost exhumat, la dorinţa familiei, şi re-înhumat la Braşov, în cimitirul bisericii din
parohia Groaveri.
Cel de-al zecelea preşedinte al ASTREI (1923-1932) a fost Vasile Goldiş (18621934), profesor şi om politic. S-a născut la Mocirla, azi Lunca Teuzului, într-o familie de
preoţi, în casa bunicilor paterni, ca fiu al lui Isaia Goldiş şi a soţiei sale Floarea Cornea.
Primii ani din viaţă îi petrece în localităţile Mocirla, Seleuş şi Cermei, în special în familia
bunicilor. În toamna anului 1869 este înscris la şcoala primară din localitatea Cermei, unde
frecventează primele două clase. În clasa I învaţă numai în limba română, pentru ca apoi,
în cea de-a li-a clasă să înveţe şi în limba maghiară.
Între 1871-1872 îl găsim elev în clasa a III-a la şcoala germană din Panadul Nou,
unde se preda în limba germană, iar de la 15 septembrie 1872 urmează clasa a IV-a a
şcolii primare din Arad cu limba de predare română. La 1 iunie 1873 primeşte certificat de
absolvire a patru clase primare, pentru ca apoi, la 15 septembrie 1873, să se înscrie în
clasa l-a a Liceului teoretic din Arad. În timpul studiilor liceale se remarcă prin aptitudini
deosebite pentru istorie, literatură şi filozofie. Literatura română o va cunoaşte şi studia
prin intermediul lui Iosif Goldiş, profesorul de limbă şi literatură de aici, unchiul său după
tată, care în 1899 ajunge episcop al Aradului. În iunie 1881 primeşte diploma de absolvire,
ca şef de promoţie.
La 1 octombrie 1881 se înscrie şi urmează cursurile Facultăţii de litere şi filozofie a
Universităţii din Budapesta, ca bursier al Episcopiei Ortodoxe Române din Arad. Anii
academici 1881-1882 şi 1884-1885 îi urmează la Budapesta, iar ceilalţi doi, 1882-1883,
1883-1884, la Universitatea din Viena. În timpul studenţiei, Vasile Goldiş activează în
cadrul societăţilor studenţeşti Petru Maior şi România Jună. Aici începe educaţia sa
politică în slujba idealurilor naţionale. Excepţional înzestrat spiritualiceşte, el are de pe
acum clarviziunea ţelurilor ce se cer împlinite, formându-şi un crez politic de luptător.
În baza Legii 30/1883, este considerat ca făcând parte din primii profesori români
titraţi în latină şi istorie şi, pe baza rezultatelor obţinute, unul dintre cei mai culţi şi mai
dotaţi intelectuali ai generaţiei sale. În anul 1885, la 1 septembrie, este numit candidat de
profesor la Liceul de aplicaţie E6tv6s din Budapesta, dar îl părăseşte din considerente
patriotice şi se stabileşte la Caransebeş, ca profesor la Institutul pedagogico-teologic, la
chemarea episcopului român de aici, Ioan Popasu, ocupând catedra de istorie şi limbă
latină. În această perioadă începe şi activitatea sa publicistică la Foaia diecezană, organ
de presă al Episcopiei ortodoxe române din Caransebeş, îndrumă societatea de lectură a
tinerilor şi foaia Progresu/. Neavând condiţii de afirmare aici, solicită în scris, la 5 martie
1888, lui Gheorghe Bariţiu să-i înlesnească ocuparea unei catedre la Sibiu. Solicitarea
este rezolvată în mod favorabil în anul următor când i se oferă un post de profesor, dar nu
la Sibiu, ci la Braşov. Aici editează manuale de istorie, limba latină şi constituţie pentru
elevii de liceu, programe şcolare şi abecedare, confecţionează material didactic pentru
lecţiile de istorie şi geografie care atestă atât o informaţie amplă şi pregătire temeinică, cât
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şi o bună cunoaştere de către autor a cerinţelor metodico-pedagogice în alcătuirea lor.
Perioada de profesorat la Braşov cuprinde 12 ani, 1889-1901, perioadă în care s-a
implicat şi în acţiunile de sprijinire a inculpaţilor în celebrul proces al Memorandumului,
care începuse la Cluj în 1892. Prin cuvântările sale, Goldiş izbuteşte să mobilizeze 200 de
români, care să reprezinte comitatul Braşov, ca delegaţi la procesul de la Cluj. Ca urmare,
Vasile Goldiş este acuzat că primeşte, prin Liga Culturală din România, şi manipulează
fonduri băneşti, destinate ajutorării şi apărării memorandiştilor.
În 1889 tipăreşte ediţia li-a a manualului de istoria Ungariei, unde, în prefaţă,
susţine ideea că studiul istoriei trebuie să fie curat, educativ şi deci să nu constituie prilej
de învrăjbire a naţionalităţilor, idee ce contrasta în mod vădit cu şovinismul practicat de
autorităţile austro-ungare. Apoi, începând cu 1890 devine membru şi ulterior secretar al
Casinei române din Braşov, desfăşurând o activitate bogată în scopul cultivării şi
promovării tradiţiilor naţionale. În 1893 devine membru al Partidului Naţional Român din
Transilvania şi Ungaria şi colaborează la Tribuna de la Sibiu cu diverse foiletoane, în urma
cărora este atacat în presă şi menţionat în rapoarte ale poliţiei din Braşov că instigă şi
agită populaţia din judeţ şi elevii liceului unde funcţionează în calitate de profesor.
În anul următor, tipăreşte, la Braşov, Elemente de constitu{ia patriei sau Drepturile
şi dorin{ele cetăteneşti, pentru şcolile poporale româneşti din care rezultă lipsa de drepturi
social-politice ale românilor, obligaţiile lor grele şi permanente. Îi urmează un Abecedar
pentru învăţarea limbii maghiare în şcolile primare româneşti, în trei ediţii, precum şi
traducerea cărţii lui James L. Huges, intitulată Greşelile Învă{ătorilor, un îndreptar
sistematic, o colecţie de sfaturi şi procedee metodico-pedagogice, utile în activitatea
şcolară.

La 26 septembrie 1895 devine secretarul Societăţii pentru crearea unui fond de
teatru român, cu sediul la Braşov. În această calitate iniţiază apariţia Anuarului societăţii,
se preocupă de alcătuirea unui repertoriu adecvat echipelor de artişti amatori, de formarea
actorilor precum şi a unui public instruit în acest sens.
Din 1897 devine colaborator permanent la Tribuna poporului de la Arad, al cărui
prim articol îl semnează, susţinând, alături de Vasile Lucaciu şi Ioan Russu-Şirianu, noua
orientare politică, activistă, a românilor transilvăneni. Legătura cu acest cerc îl determină
pe Vasile Goldiş să se pensioneze începând cu 1 iulie 1901 şi să se mute la Arad,
devenind secretar al Episcopiei Ortodoxe Române, unde unchiul său era episcop. Tot aici
este profesor titular, apoi director, la Şcoala superioară de fetite din Arad, înfiinţată de
Reuniunea femeilor române din Arad.
Se consacră, de acum încolo, mai ales activităţii pe teren politic. Participă la
Conferinţa naţională de la Sibiu a P.N.R. (1905), susţinând abandonarea pasivismului şi
înlocuirea acestuia cu activismul. Cu această ocazie este ales membru al comitetului de
conducere al P.N.R., iar în anul următor, 1906, deputat în parlamentul maghiar. Între
1906-191 O, ca deputat, rosteşte în parlament un număr mare de discursuri împotriva
diverselor legi asupritoare de naţionalităţi şi, ca urmare, la următoarele alegeri cade,
datorită falsificării alegerilor şi a intervenţiei directe a jandarmilor în campania electorală.
Continuă însă lupta politică, conduce ziarul Românul, înfiinţat la Arad în 1911, devenit
cartierul general al luptelor politice româneşti. Combate politica oficială maghiară şi în
timpul primului război mondial, timp în care alţi membri ai conducerii P.N.R. deveniseră
mai moderaţi. El nu scapă nici un prilej de a protesta împotriva abuzurilor faţă de populaţia
românească, împotriva internării în lagăre de concentrare a unor români consideraţi
suspecţi,
declaraţi
necredincioşi,
elemente periculoase. Redactează, în condiţiile
înfrângerii totale a monarhiei austro-ungare pe fronturile primului război mondial,
declaraţia de autodeterminare de la Oradea (12 octombrie 1918), apoi manifestele Către
naţiunea română şi Către popoarele lumii, publicate în ziarul Românul, în care afirmă
hotărârea de nestrămutat a naţiunii române din Transilvania de a se uni cu România.
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Este prezent la Alba Iulia în data de 1 Decembrie 1918, unde ţine o cuvântare care
obiectiv unirea Transilvaniei cu România. Apoi, în cadrul aceleiaşi Mari
Adunări Naţionale este adoptată Rezolufia de la Alba Iulia citită de Vasile Goldiş, care, la
punctul 1 prevede unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească cu
România. O delegaţie alcătuită din episcopul ortodox Miron Cristea, episcopul grecocatolic Iuliu Hossu, Vasile Goldiş (preşedinte) şi Alexandru Vaida-Voievod a înmânat
regelui Ferdinand la Bucureşti, actul unirii, pe care acesta l-a sancţionat prin Decretul dat
la 11 decembrie 1918.
În Consiliul Dirigent, ales la 2 decembrie 1918 şi care avea să conducă treburile
Transilvaniei până la 2 aprilie 1920, a deţinut portofoliul Instrucţiunii şi Naţionalităţilor şi, în
paralel sau ulterior, a fost ministru în guvernele de la Bucureşti (1918-1919, 1919-1920,
1920, 1926).
În 2 mai 1926, la Sibiu, Congresul P.N.R., convocat de el, declară rupte relaţiile cu
Iuliu Maniu şi îl alege preşedinte. Preferă însă să se retragă din activitatea politică, tot mai
mâhnit de viata politică a ţării, de nedreptăţile sociale şi corupţia funcţionarilor publici, căci
multe din principiile înscrise de el în rezoluţia de la Alba Iulia n-au fost traduse în practică
pe deplin. Datorită acestui fapt, rolul său politic în statul român scade o dată cu
desăvârşirea unirii, el dedicându-se tot mai mult activităţii culturale.
Vasile Goldiş şi-a trăit ultimii ani la Arad, retras din viata politică a ţării, ducând o
existenţă modestă, austeră. Calomniat de către unii colegi din fosta conducere a P.N.R.,
care nu-i puteau ierta consecventa cu care a apărat principiile democratice, Goldiş a fost
iubit de popor.
A fost membru al Academiei Române şi preşedinte al Asociafiunii (1923-1932). În
această ultimă calitate, a făcut ca Asociafiunea să beneficieze de o nouă fază de
reviriment organizatoric.
În discursul ţinut la adunarea generală de la Timişoara, adunare în cadrul căreia a
fost ales preşedinte, Vasile Goldiş declara că programul său va fi munca sa: de pe acum
pot mărturisi că sfânta treime care-mi călăuzeşte sufletul este: neamul, tronul şi credinta.
Iar apoi, în toate luările sale de cuvânt, recomanda tuturor să lupte pentru realizarea
solidarităţii neamului, să nu uite că sunt fraţi şi că trebuie să ne iubim noi românii unii pe
alţii, încălzindu-ne sufletul la razele solidarităţii naţionale. De altfel, toată activitatea lui s-a
desfăşurat sub deviza lui Iisus: toată Împărăfia ce se dezbină Întru sine se pustieşte şi
toată cetatea sau casa ce se dezbină Întru sine nu va sta.
În 1924 organizează un şir de festivităţi comemorative cu ocazia împlinirii a 100 de
ani de la naşterea lui Avram Iancu. În acest context, s-a refăcut mormântul eroului Avram
Iancu, bustul său, casa natală a acestuia de la Ţebea, s-a montat placa comemorativă de
la Baia de Griş, crucea de pe Muntele Găina, a fost deschisă Casa Naţională şi Muzeul
Avram Iancu din Vidra. În 1925, Vasile Goldiş, răspunzând invitaţiei l.P.S.S. Gurie, pleacă
în fruntea unei delegaţii astriste în Basarabia şi organizează la Chişinău o mare adunare
prin care se hotărăşte crearea Astrei basarabene. Vizitează aproape toate
despărţămintele Asociafiunii din România şi insistă ca fiecare dintre acestea să-şi aibă
local propriu şi personal angajat care să lucreze permanent. În anul 1930, sub auspiciile
Asociafiunii, are loc la Sibiu un Congres cultural naţional, având ca scop unificarea
mijloacelor de activitate culturală. După 1930, Vasile Goldiş se îmbolnăveşte şi nu mai
poate părăsi Aradul, dar totuşi continuă a se ocupa de Asociafiune, comunicând ideile sale
prin scris. La insistentele lui repetate, adunarea generală de la Deva îi primeşte cu regret
demisia celui care vedea înfăptuirea solidarităţii neamului românesc numai când va
stăpâni dreptatea, cinstea, morala şi omenia.
Cel de-al 11-lea preşedinte al ASTREI (1932-1947) a fost Iuliu Moldovan (18821966), medic igienist, profesor universitar la Cluj şi om politic.
A studiat medicina la Cluj şi Viena, devenind, pentru început, docent la
Universitatea din Viena, ca apoi, din 1919, să devină profesor universitar la Facultatea de
argumentează
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Medicină din Cluj, iar în 1920 să fie ales membru corespondent al Academiei Române.
Este fondatorul şcolii de Igienă şi Sănătate publică din Cluj. A avut o activitate susţinută în
educarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de igienă a populaţiei din Transilvania. A promovat,
prin evenimentele organizate de el sau la care a luat parte, necesitatea practicării
exerciţiilor fizice, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor. A
publicat în limbile română, germană şi franceză lucrări importante din domeniul igienei,
microbiologiei şi epidemiologiei. Sunt de reţinut, mai ales, cele referitoare la igiena naţiunii
şi biopolitică, în anul 1926 publicând lucrarea Biopolitica în care a expus principiile după
care credea el că rasa românească ar putea fi îmbunătăţită. Eugenistul Iuliu Moldovan,
insista ca biopolitica să devină politică naţională şi să fie implementată de guvernele ţării.
A fost demnitar în Consiliul Dirigent al Transilvaniei, membru al Comitetului
Judeţean Cluj al Partidului Naţional Ţărănesc (P.N.Ţ.), a fost pentru o perioadă
subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Deputat, apoi
senator, în timpul guvernării P.N.Ţ a deţinut funcţia de ministru al Sănătăţii. A făcut parte
din Comitetul central al Ligii Antirevizioniste Române, alături de Stelian Popescu, Dinu
Brătianu, Silviu Dragomir, Octavian Goga şi alţii.
La adunarea generală a Asocia{iunii de la Deva, desfăşurată în zilele de 2-3
octombrie 1932, după acceptarea cu regret a demisiei preşedintelui Vasile Goldiş, a fost
ales în locul lui Iuliu Moldovan. Acesta a prezentat un program care nu va cuprinde inovaţii
deosebite, ci va continua drumul bine stabilit chiar de făuritorii prestigioasei Asocia{iuni.
Totuşi sunt subliniate câteva obiective prioritare ale viitorului program de muncă, deşi nu
erau cu totul noi nici acestea, ci doar dezvoltate sau reformulate: trezirea şi men{inerea
conştiin{ei na{ionale, stabilirea acelei solidarităţi şi discipline care să asigure prosperitatea
neamului nostru În cadrele patriei româneşti, o prosperitate a calită{ilor morale, intelectuale
şi fizice ale na{iunii, reÎntronarea solidarită{ii, eliminarea egoismului, dezbinării, decăderii
morale şi fizice a poporului nostru; pe primul plan, sublinia preşedintele Iuliu Moldovan, nu
mai putea sta stârpirea analfabetismului sau educa{ia economică, ci problema na{ională
care rămâne cea mai importantă. De asemenea, se considerau necesare: sporirea
activităţilor secţiilor ştiinţifico-literare, înfiinţarea de muzee regionale pentru conservarea
artei şi culturii populare şi pentru cultivarea specificului naţional, crearea organiza{iei
Şoimii Carpa{ilor sub egida Asocia{iunii, sporirea propagandei în favoarea acestei societăţi
culturale, inclusiv prin radio.
Iuliu Moldovan a rămas la conducerea Asocia{iunii vreme de 15 ani, până în anul
1947, fiind cel mai longeviv preşedinte (reales în 1935, 1940) de până la el. Deşi, pe
parcursul anilor a vrut să se retragă din funcţie, condiţiile istorice grele prin care a trecut
ţara noastră, precum: pierderea unor teritorii, în mod deosebit a nordului Transilvaniei în
favoarea Ungariei, când o bună parte din despărţăminte împreună cu membrii lor au
rămas în afara graniţelor ţării sau cel de-al doilea război mondial, care a condus la alte
dislocări de populaţii şi teritorii, a făcut imposibilă organizarea de noi alegeri. Ca urmare a
condiţiilor istorice vitrege amintite, după primele adunări generale organizate de
preşedintele Iuliu Moldovan, adunări plenare, multivalente, cu participanţi la cel mai înalt
nivel din sfera administraţiei centrale de stat, a culturii şi ştiinţei, care s-au ţinut la Braşov
(1933), Târgu Mureş (1934), Satu Mare (1935), Blaj (1936), Timişoara (1937), Abrud
(1938), următoarele nouă, în mare măsură doar administrative, s-au ţinut la Sibiu.
Bunăoară, în cuvântul de deschidere a adunării generale de la Braşov (1933), Iuliu
Moldovan pleda pentru dezvoltarea economică şi pentru cultivarea valorilor morale ale
poporului, convins că viitorul este al popoarelor de {ărani. Propunându-şi să cultive şi să
fortifice trăsăturile pozitive, fizice şi morale ale poporului nostru, în contextul convieţuirii
prieteneşti cu toate naţionalităţile conlocuitoare, al respingerii manifestărilor de şovinism şi
rasism, Iuliu Moldovan afirma în 1933, că: Idealul veşniciei poporului românesc trebuie să
fie scopul suprem al programului nostru, un program care nu va viza distrugerea altor
neamuri sau oprimarea lor, ci sporirea vigoarei şi rezistentei proprii. Este În firea poporului

35
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

politica noastră etnică nu poate fi agresivă, acaparatoare, intolerantă. Vigoarea
de neam este destul de mare, ca să ne permitem şi În viitor generozitatea firească - de a lăsa neamurile conlocuitoare să evolueze ca atari În limitele dictate de
interesele patriei comune, de a Înfelege nevoile lor fireşti şi de a admite şi dori chiar o
emu/afie spre bine din paşnica măsurare a forţelor noastre pozitive şi productive.
Preocupările ştiinţifice ale profesorului şi cercetătorului Iuliu Moldovan legate de
eugenie şi biopolitică s-au regăsit, de-a lungul anilor, şi în activităţile ASTREI. Astfel, în
cadrul secţiilor ştiinţifice-literare, o activitate susţinută a avut-o secţia medicală şi
biopolitică, secţie în cadrul căreia au fost studiate şi cercetate principiile biopoliticii şi care
a cerut ca acestea să fie evidenţiate în statutele Asociafiunii, întrucât aplicarea lor vizează
prosperitatea fizică, morală şi intelectuală a natiunii române.
De-a lungul anilor, Asociafiunea şi preşedintele său, Iuliu Moldovan, au avut o
atitudine activă faţă de propaganda anti-românească desfăşurată în străinătate şi faţă de
orientările tot mai agresive de natură revizionistă, care solicitau modificarea tratatelor şi a
graniţelor stabilite la sfârşitul primului război mondial. Pe de altă parte, Asociafiunea a
continuat să depună eforturi vizând intensificarea propagandei culturale pentru românii din
secuime prin asigurarea de cadre, stimularea intelectualilor care activau pe tărâm cultural,
înfiinţarea de biblioteci, dotarea cerurilor culturale cu aparatură de proiecţie etc. Alături de
secuime, propaganda privind păstrarea portului, dansului şi cântecului popular, s-a
desfăşurat şi în Banat, Munţii Apuseni, ce/ mai românesc finut din Ardeal şi Banat, şi
granita de vest.
Conducerea Asociatiunii s-a preocupat de şcolile ţărăneşti, de modalităţi de
creştere a copiilor, de activitatea şcolilor pentru meseriaşi, comercianţi şi pentru femei, de
participarea membrilor organizaţiei Şoimii Carpatilor din nord-vestul Transilvaniei la
serbările de la Praga (Sokoliada, 5 iulie 1938). Sunt organizate expoziţii cu diverse
tematici, colectate ajutoare pentru armată constând în îmbrăcăminte şi bani. Asociafiunea
este preocupată de sprijinirea aplicării Legii serviciului social (1938) pentru organizarea
educaţiei naţionale pe baze ştiinţifice, pentru ridicarea culturală a satelor şi oraşelor.
Legea preconiza antrenarea elevilor şi studenţilor în activitatea culturală, înfiinţarea de
cămine culturale, efectuarea de cercetări monografice, înfiinţarea de şcoli pentru educarea
sătenilor şi orăşenilor, precum şi pentru instruirea tineretului chemat la Serviciu social pe o
durată de maximum un an.
După război, preşedintele Iuliu Moldovan îşi exprima încrederea în continuarea
activităţii culturale a Asociatiunii, făcea referiri la schimbările care aveau loc în ţară, la
necesitatea unor înnoiri, la o viaţă bazată pe dreptate socială, democraţie, drepturi egale,
abolirea privilegiilor, lichidarea parazitismului social şi omagia oştirile care luptaseră pentru
eliberarea Ardealului. Vremurile erau însă tulburi şi, după o atât de lungă perioadă de când
s-a aflat la conducerea ASTREI se retrage în anul 1947. În acelaşi an, la 1 septembrie, a
fost pensionat forţat şi de la catedra universitară de la Cluj.
A fost arestat în noaptea de 5/6 mai 1950, în lotul demnitarilor, şi a fost internat la
Sighet, fără a fi judecat, pentru 24 luni. Ulterior a primit o pedeapsă majorată cu 60 luni. În
timpul detenţiei a fost grav bolnav, dar a fost privat de tratament. Cu toate acestea, a
supravieţuit şi a fost eliberat din penitenciar la 5 iulie 1955. Începând cu 7 martie 1957,
Securitatea din Cluj a început urmărirea informativă asupra lui Iuliu Moldovan, pentru a
vedea dacă desfăşoară activitate duşmănoasă. Deoarece suspiciunile nu s-au confirmat,
supravegherea a încetat la 23 mai 1961. A murit la vârsta de 84 de ani.
Cel de-al 12-lea preşedinte al ASTREI (1947-1948) a fost Nicolae Popoviciu
(1903-1960), episcopul ortodox al Oradiei. S-a născut în comuna Biertan, fiu de ţărani, din
judeţul Sibiu, localitate unde a urmat şi primele clase ale şcolii confesionale ortodoxe,
continuându-şi apoi învăţătura la Gimnaziul maghiar de stat din oraşul Dumbrăveni (19141919). După înfăptuirea actului Unirii, devine elev la Sibiu, la Şcoala Normală Andrei
Şaguna şi obţine diploma de învăţător în 1921, iar în anul şcolar următor (1921/1922) este
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numit pedagog şi învăţător la şcoala primară de aplicaţie de pe lângă şcoala normală
Se înscrie la Liceul Andrei Şaguna din Braşov ca elev particular dând examene
de diferenţă şi luându-şi bacalaureatul în 1923. Între 1923 şi 1927 îl găsim student la
Academia teologică Andreiană din Sibiu ca apoi să facă studii postuniversitare în
străinătate la Facultatea de Teologie ortodoxă din Atena, unde a învăţat temeinic şi limba
greacă (1927/1928), la Facultăţile de Filozofie din MOnchen (1928-1930), TObingen,
Leipzig şi Breslau (1930-1932). Între timp a fost hirotonit diacon necăsătorit în catedrala
din Sibiu (1929), apoi a dat examen de diferenţă la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
unde a obţinut titlul de licenţiat (1932) şi a susţinut tot acolo şi doctoratul în teologie (1933)
cu teza Epic/eza euharistică, considerată drept cea mai importantă lucrare ortodoxă
privitoare la fundamentarea dogmatică a acestei probleme.
Cu o astfel de pregătire de specialitate, între anii 1932-1936, devine profesor de
dogmatică şi apologetică la Academia teologică Andreiană din Sibiu, iar în anul 1936 este
ales episcop ortodox de Oradea. Noul episcop era mereu prezent la slujbele oficiate în
catedrală în duminici şi sărbători, dar mai ales În misiune în diferite parohii, dovedindu-se
un strălucit predicator. A acordat o atenţie specială Academiei teologice din Oradea, a
achiziţionat proprietăţi imobiliare pentru episcopie, a iniţiat strângeri de fonduri pentru
construirea unei catedrale episcopale. După pronunţarea Diktatului de la Viena, în toamna
anului 1940 a fost expulzat peste graniţa vremelnică, refugiindu-se la Beiuş, unde-şi
stabileşte reşedinţa episcopală. Activitatea episcopului Nicolae Popoviciu a continuat cu
mai mult entuziasm: vizite canonice, sfinţiri de biserici, hirotonii, slujbe şi predici în biserica
din Beiuş, devenită catedrală episcopală.
Şi-a ridicat şi el glasul, în repetate rânduri, alături de alţi prelaţi, împotriva injustului
Diktat de la Viena şi a ocupaţiei sovietice a Basarabiei şi a nordului Bucovinei, iar în anii
1941 şi 1942 a participat la misiuni bisericeşti în Basarabia şi Transnistria, cu vizite în
spitale de campanie, liturghii şi alte slujbe, sfinţiri de biserici şi de cimitire de eroi români,
cu un număr impresionant de predici. În anul 1945 a plecat în cea de-a treia misiune, de
data aceasta pe frontul de vest, în Cehoslovacia, pentru a duce cuvânt de mângâiere
soldaţilor români răniţi sau care luptau împotriva trupelor germane.
După 6 martie 1945 s-a putut întoarce la reşedinţa sa din Oradea. Ulterior a făcut
parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care a vizitat Uniunea Sovietică în
octombrie-noiembrie 1946, iar apoi a fost unul din însoţitorii permanenţi ai delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Ruse care, la rândul ei, a vizitat România în mai-iunie 1947.
În anul 1947, în cadrul celei de-a 83-a adunări generale a ASTREI, în prezenţa
primului-ministru dr. Petru Groza, episcopul Nicolae Popoviciu a fost ales preşedinte al
acestei societăţi culturale. Funcţia a deţinut-o doar până în anul 1948 când Asociatiunea,
printr-un act samavolnic, a fost dizolvată iar, doi ani mai târziu, patrimoniul a fost trecut în
proprietatea aşezămintelor culturale ale statului.
În acele vremuri tulburi, episcopul Nicolae Popoviciu nu a respectat restricţiile
impuse de noul regim, noua ideologie de stat, având curajul să condamne în public o serie
de abuzuri ale noilor autorităţi: arestări, deportări, exproprieri, execuţii etc. Ca urmare, a
fost pensionat forţat în anul 1950, la vârsta de doar 4 7 de ani şi i s-a stabilit domiciliu forţat
la mănăstirea Cheia, în Munţii Ciucaş, pe valea Teleajenului.
În octombrie 1960 a plecat pentru o scurtă vizită în comuna unde s-a născut,
Biertan. Aflat acolo a decedat subit şi a fost înmormântat în cimitirul comunal. Vălul tăcerii
s-a aşternut apoi peste memoria marelui ierarh timp de trei decenii. Abia după schimbările
din decembrie 1989 personalitatea lui a început să fie pusă în adevărata ei lumină, iar
rămăşiţele pământeşti să poată să-i fie duse (1992) în catedrala episcopală din Oradea,
acolo unde le era locul.
Cel de-al 13-lea preşedinte al ASTREI (1990-1992) a fost Dumitru Abrudan (1938), profesor de Teologie. S-a născut în comuna Gepiu, judeţul Bihor. A urmat cursurile
Liceului nr.1 din Oradea, iar cele superioare la Institutul Teologic de Grad Universitar din
absolvită.
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Sibiu, între anii 1956-1960. Şi-a continuat studiile la Institutul Teologic de Grad Universitar
din Bucureşti, între anii 1960-1963 şi specializări la Universitatea Ebraică din Ierusalim în
vederea obţinerii titlului de doctor (1978).
Ascensiunea didactică a lui Dumitru Abrudan a fost impresionantă: profesor de
studii biblice şi îndrumări misionare şi totodată director, la Seminarul Teologic din
Caransebeş 1963-1971, lector, la început, apoi profesor de vechiul testament şi limba
ebraică, prorector la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, decan al Facultăţii de
Teologie din Oradea, decan al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu. Diacon în
1966, preot în 1971, iconom stavrofor în 1980, Dumitru Abrudan a participat la numeroase
întruniri peste hotare, dintre care sunt de amintit: A V-a Adunare generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor - Nairobi (1975), Congresul profesorilor de Teologie - Viena
(1976), Congresele Organizaţiei Internaţionale pentru studiul Vechiului testament Gottingen (1977), Viena (1980), Ierusalim (1983).
A elaborat numeroase lucrări clerical-dogmatice, printre care: Dreptatea şi Pacea În
Cartea Psalmilor, Ierusalimul epocii celui de-a/ doilea Templu, Creştinismul şi mozaismul
În perspectiva dialogului religios (teza sa de doctorat), Religia evreilor, Controversa dintre
mitropolitu/ Andrei Şaguna şi Ion Heliade Rădulescu privind traducerea Bibliei.
Din anul 1978 a desfăşurat o intensă activitate publicistică în calitate de redactor al
publicaţiei Telegraful Român, publicaţie prin care, la 27 februarie 1990, va convoca pe toţi
vechii astrişti pentru reluarea activităţii ASTREI. Desigur, Dumitru Abrudan face parte din
comitetul de iniţiativă, alături de Victor V. Grecu, Nicolae Gastone, Dumitru Acu, Mircea
Avram, Mihai Sofronie, Ioan Floca, Gheorghe Iliescu, Cornel Lungu, Ioan Maniţiu, Mihai
Racoviţan, Corneliu Bucur, Vasile Ciobanu, Nicolae Deneş, Dorin Goţia, Ilie Moise, Radu
Ispas ş.a.
La această şedinţă se susţine punctul de vedere majoritar exprimat pentru
abrogarea decretelor de desfiinţare a Asociatiunii şi obţinerea statutului de continuitate
neîntreruptă, motiv pentru care se hotărăşte întocmirea unui Memoriu care să fie înaintat
forurilor superioare, memoriu înaintat Guvernului României încă din luna martie 1990.
Un moment important în derularea acestor demersuri de reactivare a Asociafjunii a
avut loc pe data de 15 martie 1990, când este convocată adunarea generală de
constituire, se aprobă Statutele, se alege un consiliu de conducere provizoriu format din
Dumitru Abrudan, preşedinte, Victor V.Grecu şi Dumitru Acu, vicepreşedinţi, Nicolae
Gastone şi Mircea Avram secretari I şi respectiv li şi se hotărăşte convocarea primei
adunări generale cu despărţămintele pentru data de 1 aprilie 1990. În urma acestei
adunări se fac demersurile necesare şi se solicită înscrierea Asociafjunii ca persoană
juridică, înscriere înregistrată la nr. 139/21 mai 1990, prin Sentinţa civilă nr. 1571/1990 a
Judecătoriei Sibiu. Ulterior, la 21 aprilie 1990, tot la Sibiu a avut loc adunarea generală cu
participarea reprezentanţilor despărţămintelor deja constituite: Sibiu, Blaj, Orăştie, Dej,
Bucureşti, Năsăud, Alba Iulia. În cadrul acesteia, componenţa consiliului de conducere
provizoriu, în frunte cu preşedintele Dumitru Abrudan, a fost validată de către cei prezenţi.
În discursul său, preşedintele Dumitru Abrudan a evocat tradiţia de excepţie a Asociafiunii,
al cărei prim preşedinte a fost mitropolitul Andrei Şaguna şi a considerat cu totul
îndreptăţită continuarea tradiţiei în condiţiile de cultură şi civilizaţie ale vremurilor actuale.
Anul 1990 se încheie cu adunarea generală extraordinară din 24 noiembrie,
dedicată zilei de 1 Decembrie, Ziua ASTREI, devenită acum şi Ziua Naţională a României.
În cuvântul de deschidere, rostit de preşedintele Dumitru Abrudan, a fost evocat
importantul eveniment istoric de la Alba Iulia care a dus la formarea statului unitar naţional
român.
Prezenţa Asociafjunii este mai mult marcată în anul 1991, an în care se împlineau
130 de ani de la fundarea ASTREI. Numărul despărţămintelor creşte acum la nouă. În
acest an are loc adunarea generală de la Năsăud, în cadrul căreia este îngemănat jubileul
ASTREI cu aniversarea a 125 de ani de la naşterea poetului George Coşbuc. În cuvântul
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său, preşedintele

Dumitru Abrudan a evidenţiat succesele ASTREI de-a lungul timpului,
insistând asupra puterii ei de adaptare: ASTRA s-a adaptat mereu situa{iilor specifice
fiecărei etape istorice, ea va proceda la fel şi astăzi. Etapa pe care o parcurgem este
aceea a statornicirii mersului poporului nostru pe un drum al său, În libertate, flancat de
stâlpii orientativi ai credinfei În Dumnezeu, ai dragostei de glia străbună, de limbă şi
cultură, ai omeniei, bunei Înfelegeri şi fraternită{ii. A urat ASTREI să renască tânără şi
viguroasă, în speranţa împlinirii idealurilor sale de totdeauna - creşterea şi propăşirea
culturii româneşti.
Tot în acest an (1991) apare seria nouă a publicaţiei Foaia poporului (fondată în
1892), iar la adunarea generală extraordinară din 28 noiembrie de la Blaj este lansat
apelul ASTREI către cei doi înalţi ierarhi români transilvăneni de la Sibiu şi Blaj, chemaţi la
unire şi frăţească înţelegere sub cupola sa.
Cel de-al 14-lea preşedinte al Asocia{iunii ( 1992-) este Dumitru Acu ( 1945-),
profesor de matematică, născut în comuna Rebrişoara, jud. Bistriţa-Năsăud. Şcoala
generală a făcut-o în comuna natală iar liceul, la Năsăud şi, încă din clasa a IX-a, devine
corespondent la Gazeta matematică. În anul 1963 se înscrie la Facultatea de Matematică
(specializarea Maşini de calcul) a universităţii clujene, pe care o absolvă în anul 1968.
Proaspăt licenţiat, este repartizat la Institutul Pedagogic din Baia Mare ca preparator li
(1968), numit, în acelaşi an, asistent stagiar. În anul 1971 este titularizat asistent
universitar, ca apoi, în anul 1974 să fie promovat, prin concurs, lector universitar.
În anul 1977, la 15 octombrie, este transferat în interesul serviciului la Institutul de
Învăţământ Superior din Sibiu, Facultatea de Mecanică, iar în 1980 obţine titlul de doctor
în ştiinţe cu teza Probleme extremale În integrarea numerică a func{iilor. Între 1 octombrie
1990 şi 1 martie 1999 este conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe a universităţii
sibiene. A devenit ulterior profesor universitar. De-a lungul anilor a predat şi predă
discipline, precum: analiză matematică, matematici speciale, complemente de
matematică, teoria probabilităţilor, aritmetică, geometrie elementară, elemente de logica şi
teoria mulţimilor, fundamentele matematicii, introducere în informatică, matematici aplicate
în economie, optimizare neliniară, didactica predării aritmeticii şi algebrei, metodologia
cercetării ştiinţifice. Între 1989 şi 201 O a fost succesiv şef de catedră (Discipline
fundamentale şi cultură tehnică generală, Matematică), decan (Facultatea de Ştiinţe),
director de departament (Matematică).
Este membru al unor prestigioase societăţi de specialitate, naţionale sau
internaţionale, precum: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (preşedintele Filialei
Sibiu, membru în Biroul naţional), The New York Academy of Sciences, The Mathematical
Association of America, American Mathematical Society, Fundaţia Matematică Sibiu Braşov - Timişoara (preşedinte), organizator a nenumărate conferinţe, simpozioane,
concursuri, workshop-uri, seminarii metodico-ştiinţifice de matematică, naţionale şi
internaţionale, recenzor (Zentralblat fOr Mathematic, Mathematical Rewiews), referent
ştiinţific (Mathematics Magazine, Gazeta matematică), membru în Comitetul de
redacţie/editorial (Gazeta matematică, General Mathematics, Didactica matematicii,
Revista de matematică - Timişoara, Transilvania - Alba Iulia). Este un pasionat
propunător de probleme, participant la pregătirea lotului pentru Olimpiada Internaţională
de Matematică, autor al unor lucrări în domeniul culturii.
Devotat în egală măsură atât ştiinţelor exacte cât şi activităţilor cultural-literare,
Dumitru Acu a fost ales, după evenimentele din decembrie 1989, vicepreşedinte, iar din
1992, preşedinte al Asociafiunii pe care o conduce şi în prezent, fiind preşedintele cu cele
mai multe mandate (reales în 1994, 1998, 2002, 2007), însumând cel mai mare număr de
ani de conducere neîntreruptă din întreaga istorie a ASTREI. În plus, îndeplineşte şi
funcţia de director al prestigioasei publicaţii Foaia poporului, revistă a Asociaţiunii, serie
nouă, fondată în anul 1892, la Sibiu.
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preşedintele
Dumitru Acu, secondat de preşedintele unuia dintre
a organizat adunarea generală tradiţională a Asociafiunii. Aceste adunări
generale s-au desfăşurat în următoarele despărţăminte: Dej (1992, 2004 ), Orăştie (1993),
Arad (1994 ), Sibiu (1995, 2005, 2008), laşi (1996), Sfântul Gheorghe (1997), Blaj (1998),
Şomcuta Mare (1999, 2009), Făgăraş (2000), Constanţa (2001 ), Braşov-Săcele (2002),
Sângeorgiu de Pădure (2003), Lipova (2007), Năsăud (201 O), iar, în luna noiembrie a
acestui an, din nou la Sibiu. Adunările generale au oferit şi continuă să ofere posibilitatea
cunoaşterii reciproce şi directe a astriştilor reprezentând despărţăminte din diferite zone
ale Transilvaniei, dar şi din Muntenia, Moldova sau Dobrogea. Mai mult, cunoaşterea
directă a reprezentanţilor din diferite zone ale României a creat premizele favorabile
extinderii activităţilor ASTREI şi în afara hotarelor de astăzi ale României prin crearea,
bunăoară, de unităţi structurale în Republica Moldova, Ucraina sau Serbia, cu posibilităţi
de extindere viitoare în Ungaria sau Bulgaria. În momentul de faţă Asociafiunea activează
în peste 60 de despărţăminte, meritul cel mai mare în organizarea şi coordonarea
acestora revenindu-i preşedintelui Dumitru Acu.
Activităţile
din despărţăminte reunesc: organizarea de sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, concursuri, expoziţii şi târguri de carte, concerte, tabere pentru copii şi
tineret, dezbateri pe diferite teme cultural - ştiinţifice, aniversări, comemorări, evocări,
dezveliri de monumente şi plăci comemorative, acordarea de burse.
În anul acesta, 2011, se împlinesc 150 de ani de la fondarea Asociafiunii. Cu acest
prilej, în toate despărţămintele au loc ample manifestări omagiale, coordonate de
conducerea centrală de la Sibiu, în frunte cu preşedintele Dumitru Acu. Cele mai
importante urmează a se desfăşura la Blaj (16-19 septembrie), Bucureşti (24-26
octombrie) şi Sibiu (4-6 noiembrie). La Blaj, pentru că, alături de sibieni, intelectualii blăjeni
au fost sufletul Asociafiunii încă de la constituirea ei. La Bucureşti, pentru că acolo îşi are
sediul Academia Română, sora mai mică a ASTREI, iar la Sibiu, pentru că aici a fost de la
începuturi, şi va fi şi în continuare, leagănul Asociafiunii.

Anual,

despărţăminte
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Andrei

Şaguna

(1861-1867). Portret de
Gustav Adolf Schivert

Vasile Ladislau Pop (1867-1875). Portret realizat
de anonim ardelean
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Iacob Bologa (1875-1877). Portret realizat de
anonim ardelean

George

Bariţiu

Timotei Cipariu (1877-1887). Portret de
Mişu Popp

Ion Micu Moldovan (1893-1901). Portret de
Sava Albescu

(1888-1893). Portret realizat de
anonim ardelean
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Alexandru Mocioni (1901-1904). Porlret de
Mişu Popp

Foto 1-8 - Reproduceri

după

Iosif Sterca

Şulutiu

(1904-1911). Porlret de
Sava Albescu

tablouri din colecfia Muzeului Nafional Brukenthal

Andrei Bârseanu (1911-1922)

Vasile
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Goldiş

(1923 -1932)

Iuliu Moldovan (1932-1947)

Nicolae Popoviciu (1947-1948)

Dumitru Abrudan (1990-1992)

Dumitru Acu (1992-)
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