CONTRIBUŢIA SOCIETAŢILOR

CULTURALE BRAŞOVENE
LA DEZVOLTAREA VIEŢII SPIRITUALE
ŞI A CONŞTIINŢEI NAŢIONALE A ROMÂNILOR
1850-1880

DE
MIRCEA BALTESCU
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Renumitul istoric Constantin C. Giurescu a arătat locul ş1 msemnă
tatea pe care a avut-o Transilvania în istoria poporului român. 1 El a relevat, că sub raport cultural, Transilvania a adus o <:ontribuţie de seamă
la dezvoltarea spiritualităţii şi civilizaţiei romf:meşti. 2
Un capitol important al istoriei culturale a Transilvaniei, este fără
îndoială, acela al eforturilor depuse de intelectualii iluminişti ardeleni
în secolul al XIX-iea, pentru înfiinţarea unor asociaţii şi societăţii culturale, menite să înmănuncheze energiile creatoare ale poporului nostru.2a
Societăţile culturale înfiinţate în Transilvania, în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, au avut un rol important în difuzarea valorilor
culturale pe întreg teritoriul patriei, la dezvoltarea vieţii spirituale în
epoca modernă, la promovarea limbii şi literaturii române, a istoriei, a
ideilor naţionale şi de progres. 3
1

Constantin C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român,

Bucureşti,

Ed. Ştiinţifică, 1967, p. 5-7, 102, 125; N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi
Ungaria, voi. 1-11, Bucureşti 1915; Breve histore de la Transylvanie, sous la reda•.:-1.ion de- C. Daicovi'ciu et de Miron Constantinescu, Bucarest, Ed. de !'Academic,
1965, ,p. 273.
~ Ibidem; detalii pentru mişcarea cullurală din Transilvania în răstimpul
1848-1918, vezi V. Curticăpeanu, Die rumănische Kulturbewegung in der ostreic-his('h-ungarischen Monarchie, Bucureşti, Ed. AC'ademiei R.S.R., 1966, p. 10-151.
,a Că.rturari bra.~oveni, Braşov, 1972.
1 In
România,

această direcţie poate
BucurPşti, Ed. Politică,

fi

consultată

lucrarea: Unirea Transilvaniei cu

1970, p. 390-414; V. Netea
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Trebuie să relevăm şi militantismul activ al societăţilor culturale din
Transilvania în procesul creşterii şi dezvoltări'i conştiinţei naţionale a
românilor, în formularea drepturilor legitime ale poporului nostru, in
cultivarea spiritului de luptă al cărturarilor români pentru emanciparea
spirituală a maselor. 4
Prin programul. activitatea şi rezultatele dobindite, societăţile culturale înfiinţate la Braşov între anii 1850-1880, au contribuit la opera
de redeşteptare naţională. la luminarea maselor şi la o interacţiune puternică a spiritualităţii româneşti de o parte ~i de alta a Carpaţilor. 5
Incă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, apar la Braşov societăţi culturale cu preocupări pentru organizarea culturii naţionale şi a
caracterului ei unitar, contribuind la pregătirea revoluţiei române de la
1848. 6
Din iniţiativa lui Dinicu Golescu. a luat fiinţă la Braşov în 182 l
,,Societatea literară pentru îndrumarea culturală a poporului român".
care avea printre membri săi spirite luminate. interesate în independenţa
şi unirea neamului românesc: Iancu Văcărescu, Nicolae Văcărescu, Iordache Golescu, C. Cîmpineanu, Scarlat Rossetti, Ioan Eliade Rădulescu.'
Contribuţia acestora la înfiinţarea ,.Societăţii literare" la Braşov, constituie un fenomen progresist al epocii; iniţiativa lor va influenţa întreaga
activitate culturală din prima jumătate a secolului al XIX-lea pusă în
Contribuţia societăţilor cultural patriotice româneşti la realizarea unităţii naţio
nale în „Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R.", nr. 2-3/1968, p. 154~173.
" Cornelia Badea, Lupta românilor pentru unitate naţională, 1834-18-19, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R., 1967, p. IX-X; Din Istoria Transilvaniei, Yol. II. Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R., 1961, p. 406-408; Desăvîr.şirea unificării statului naţio
nal român, Unirea Transiilvaniei cu vechea Românie, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R.,
1968, p. 41-48: Ştefan Pascu. Desăvîrşirea statului naţional român unitar. I11cununare a unei lupte victorioase în „Lupta de clasă", anul XL VIII, nr. 11 1968.
p. 19; Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Bucureşti, Ed. ,\cad. H.S.R..
1968, p. 287-314; A. Răduţiu, P. Teodor, Ideea de unitate politică a Homâriilor,
Bucureşti. Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 104.
'' Problema activităţii societăţilo!" culturale braşovene şi a contribuţiei lor la
realizarea unitlţii politice şi culturale a poporului romăn, nu a fost tratată pînă
în prezent în vreo lucrare de sinteză, monografic sau studii. S-a stăruit prea
puţin asupra contribuţiei acestor societăţi culturale braşovene la dezvoltarea spiritualităţii româneşti şi educarea naţională a românilor din Transilvania. .\cc:;:
capitol pe care îl tratăm în lucrare, valorifică documentele inedite existente în
Arhivele Statului din Braşov şi neutilizate rpină !în prezent de istorici. In acest
capitol ne vom referi la istoricul apariţiei societăţilor culturale, preocupările lor
pentru dezvoltarea culturii româneşti, rolul lor în lupta pentru unitatea naţională.
G Istoria României, voi. III, Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1964, p. 901--903;
Emil Micu, Bra.şovul şi mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu.
în „Cumidava", anul II, Braşov, 1968, p. 119--147.
7 Constantin Golescu, Insemnare a căldtoriei mele în anii 1824, 1925 şi 1826,
ediţia Petre V. Haneş, Bucureşti, 1915, p. VI (prefaţă).

https://biblioteca-digitala.ro

Societăţile

3

braşoi·ene

215

Române. 8 Intemeiată sub influenta
revoluţiei din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, .,Societatea Literară:',
a urmărit sprij1nirea învăţămîntului rom,\nesc, înfiinţarea unei gazete
~i promovarea literaturii naţionale. 9 În cadrul acestei „Societăţi literare"
au colaborat personalităţi culturale de pe ambele versante ale Carpaţilor,
ele urmărind realizarea unor proiecte şi reforme politice, precum şi unele
probleme ale dezvoltării literaturii româneşti. Intelectualii braşoveni Ioan
Barac şi Vasile Pop, au colaborat cu cărturarii din Ţara Românească,
pentru propăşirea culturii româneşti. 10
Unii membri ai acestei ,Societăţi literare", se vor reîntoarce în Ţara
Românească, unde au ajuns la convigerea că activitatea desfăşurată în
focarul de cultură românească al Braşovului, poate fi pusă pe baze noi.
obiectivele lărgite în funcţie de noile condiţii existente după 1829. Avînd
experienţa activităţii de la Braşov, cărturarii munteP..i vor pune bazele
unei noi societăţi culturale româneşti cu deviza „în unire nădejdea". 11
care va stîrni un fior de înviorare în inima tuturor românilor. Această
nouă „Societate literară", reînfiinţată de Dinicu Golescu şi Ioan Eliade
Rădulescu în 1827 la Bucureşti, preconiza dezvoltarea învăţămîntului,
publicarea unor gazete în limba română, abolirea monopolului tipografic,
încurajarea traducerilor şi a tipăririi de piese. întemeierea unui teatru
naţional, adică ,,ieşirea din regimul fanariot prin căi înţelepte sau pentru
reînnoirea celor mai importante instituţii ale ţării". 11 a Această societate
va prelua o parte din programul celei din 1821, contribuind la pregătirea
ideologică a revoluţiei de la 1848.
Braşovul este vestit şi prin crearea în anul 1835 a uneia din cele mai
vechi societăţi culturale ardelene .,Casina română", care a întruchipat
gîndul şi fapta românească în trecutul oraşului. 12 In cadrul acestei socie-

·slujba

popularizării

cult urale

unirii

Ţărilor

Pe baza docum<.'ntelor întcx:mit<.' de conducătorii „Societăţii literare" din
inlitulalc: ,,LC'gămînt pentru unire"; .,Alt legămînt pentru unire"; ,,Indemn
pentru unire", rozullă că în cugelarea cărturarilor munteni, era clar conturată
ideea unirii Principatelor. In documentul „Indemn pentru unire", ei spuneau:
„Acum românii au t,endinţă de unire mai mult decît altădată.. . Fiţi dar uniţi
fintr-o ,glăsuire, statol:'nici înlru toate spre folosul patriei, 1că voi sînteţi patria".
Este un apel înflăcărat adresat tuturor românilor pentru unire încă din anul 1821,
Vezi Ioan Eliade Rădulescu, Echilibrul între antiteze, vol. 'I, Bucureşti, rn1,6,
p. 135-140; Emil Vîrtosu, Tudor Vl!adimirescu - glose, fapte şi docunumte noi (1821), Bucureşti, p. 117-1'40; Vlad Georg~u, Memoires et proyets de reforme
dans les Principautes roumaines 1769-1830, Repertoire et texte inedits, Bucarest,
Asociation Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen. Etudes et documents
concernant le Sud-Est Europeen, 1970, p. 1-199.
!J Cf. Constantin Golescu.
10
G. Bogidan-Duică, Ioan Barac, Bucureşti, 1933, p. 20-21.
11 V. Netea, V. Curticăipeanu, op. cit., p. 156.
Ila George Ivaşcu, Istoria literaturii române, vol. I, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică,
8

Braşov,

1969, p. 368-369.
12
I. Colan, Casina română din Braşov 1835-1935, Braşov, 1935, p. 10-20;
1

Barlolomeu Baiulescu, Monografia comunei bisericeşti ,greco-ortodoxe române a
Sfintei Adormiri din ~etalea Braşovului, Braşov, 1898, p. 7-274.
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tăţi culturale româneşti, reprezentanţii intelectualităţii şi ai burgheziei
în dezvoltare, organizau lecturi literare. conferinţe. spectacole de teatru,
dezbateri, transmiţînd în rîndul populaţiei româneşti idei valoroase. care
contribuiau la redeşteptarea naţională. De la înfiinţare . .,Casina" a constituit un factor de solidaritate al românilor: aici se intilneau revoluţionari de pe întreg cuprinsul teritoriului patriei noastre, spre a pune la
cale noi acţiuni pentru obţinerea libertăţii naţionale. şi a independenţei.
înfiinţarea şi dezvoltarea activităţii acestor instituţii culturale din Braşov, a fost rezultatul atragerii spre cultură a unor noi categorii sociale
interesate în însuşirea unor cunoştinţe mai înalte, necesare pentru activitatea lor practică, cum au fost negustorii şi meseriaşii români. i:J
Merită să relevăm şi faptul că aceste societăţi literare grupau pe
cărturarii munteni, moldoveni, ardeleni, ceea ce va avea însemnate implicaţii pe plan politic şi spiritual, poc;ibilitatea df' a contribui la ridicarea culturii naţionale cu puteri uniteYJa
Revoluţia burghezo~democratică de la 1848 din Transilvania, a pus
din nou în discute problemele culturii naţionale la nivelul cerinţelor
epocii, acest eveniment istoric determinînd ca în anii următori să se
depună eforturi pentru întemeierea unor noi societăţi şi institute de
cultură naţională, cu o problematică mai largă. menite să reliefeze idealurile poporului.
Ideile revoluţiei de la 1848. privind problemele culturii naţionale,
ca ştiinţa, arta, învăţămîntul să devină bunuri comune ale întregii naţiuni. vor rodi în anii următori, prin activitatea rodnică desfăşurată şi
de către cărturarii braşoveniYJb
In climatul determinat de revoluţia de la 18-18, vor apărea reuniuni
si asocialii ale femeilor din Transilvania. care vor contribui la progresul
~ulturii, ·1a educaţia naţională. vor dezvolta interesul pentru activităţi
practice.

N. G. V. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc di,1
1928, p. 55-72; C. Lacea, Contribuţii la cunoaşterea trecutului
şi educaţiei t,•echilor negustori şi meseriaşi braşoi-eni, Braşov, 1943, p. 1-80;
I. Podea,Manografia Judeţului Braşov, Braşov, 1938, p. 289-291; Braşovul în I 5
dimensiuni, Braşov, 1968, p. 5-181.
13
a George Em. Marica. Iosif Hayâs, Călina Mare şi Constantin Rusu. Ideoluuia generaţiei române de la 1948 din T1·ansilva11ia, Bucureşti, Ed. Politică, 1968.
p. 10-40; Paul Cornea şi Mihai Zamfir, Gîndirea românească în epoca paşoptista
(1830--;--186~). Bucureşti, Ed. pt. literatură, 1969, p. 5-41, L. Botezan şi M. Roşca.
Contribuţii la problema premizelor sociale ale mişcărilor revolu.ţionare de la 1848
pe teritoriul ţării noastre, în „Acta Musei Napocensis", anul II 1965, p. 435-462.
IJb V. Netea, Cu privire la poziţia democraţilor burghezi şi a democraţilor
revoluţionari din ~.ra~ilvania în 1848, în „Studii", tom 18, nr. 3/1965, p. 596;
S. Dragomir, Studii şi documente privitoare la. revoluţia românilor din Tran.sil~anta. în_ 1848-1849, vol. I-NI şi V, Sibiu-Cluj, 1944-1946; Fr. Killlen, Braşot•ul
m preaJma. revoluţiei de la 1948, în ,.Studii şi articole de istorie'', I (1956).
p. 17:2-.;187; Alex. Bărbat, Dezvolta-rea şi decliderea ultimei grupdri de negustori
de intermediere a Braşovului in secolul al XI X-lea, în ,,studii" anul XVI,
13

llraşov, Bucureşti,
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La Braşov, unul din centrele cele mai importante ale Transilvaniei.
.apare încă din 1850 „Reuniunea femeilor române", întemeiată cu scopul de a strînge ajutoare materiale pentru fetiţele orfane în urma evenimentelor revoluţionare din anii 1848-1849. 14
Mediul cultural înaintat al Braşovului. a favorizat şi de data aceasta
apariţia unei societăţi cu scop cultural, care să deservească interesele întregului popor român, să exprime idealul naţional. Intemeierea „Reuniunii
femeilor române", a pornit de la necesitatea obiectivă a emancipării culturale a femeilor, pentru atragerea lor la mişcarea de eliberare naţională
şi pentru educarea tinerelor fete provenite din popor. 1:;
Vorbind astăzi despre ,.Reuniunea femeilor române('. putem afirma
pe baza surselor documentare depistate. că ea a fost prima instituţie de
acest gen din ţara noastră, care s-a ocupat de probleme şcolare, filantropice, de atragerea femeilor la viaţa naţională şi politică, reprezentind u::1
important factor de cooperare şi în acelaşi timp un for de cultură. Evident
că prin activitatea sa, ea a constituit un puternic mijloc de solidaritate
românească pe linie feminină Ln sprijinul acţiunii naţionale, a cimentat
legăturile femeilor din toate categoriile sociale şi din toate colţurile
ţării. 16

In mod cert, formele de activitate ale .,Reuniunii: serbările, întîlnirile, conferinţele, adunările generale, lecturile literare, învăţămîntul
pentru fete, au constituit un prilej de afirmare a populaţiei din Braşov
în faţa reprezentanţilor autorităţilor austriece, a celorlalte naţionalităţi,
n:·. 4/1963. p. 921-940; V. Maciu. Caracterul unitar al revoluţiei din 1848 în Ţă
rile Române, în „Studii", anul XXI, nr. 5/1968, p. 821-842; R. Pantazi, Ideologia
revoluţiei de la 1848 în Ţălire Române. Precizări cu privire la poziţiile şi curentele ideologice şi la raportul ideologie-cultură, în Curente şi orientări în istoria
jilozofiei româneşti, Bucureşti, 1967, p. 5-44; Ion Şendrulescu, Lupta revoluţio
narilor români pentru unitate în perioada 1849-1853, în Unitate şi continuitate
în istorva poporului rumân, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R., 1968, p. 223-236.
t\ V. Curlicăipeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 37.
15 In general istoricii care se ocupă de .întemeierea „Reuniunii femeilor române" din Braşov, nu subliniază adevăratul scop pentru care s-a creat această
organizaţie, bogata ei activitate culturală desfăşurată, men\ionînd doar că această
instituţie se limita la strîngerea de ajutoare pentru fertiţele orfane, rămase în
urma evenimPntelor din 1848-1849. Cer,cC'tînd arhiva „Reuniunii femeilor române"
din Braşov, aflată la Arhivele Statului, am putut constata preocupările ei mul tiple cu'lturale, care nu sînt evidC'nţiate în unele studii privind mişcarea culturală
românească. O primă descriere detaliată a istoricului reuniunii, o face Mircea
Băltescu, Contribuţii la istoricul .,,Reuniunii femeilor române" din Braşov în „CulegC're <le studii· şi ·c-ercetări a Muzeului r0gional Braşov", anul I, Braişov, 1967,
p. 191-211.

rn „Carpaţli''. an1.il VI, nr. 339 din 8 septembrie 1926, p. 1; Mircea
op. cit., p. 193..
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pentru difuzarea valorilor culturale. Intensitatea acestor forme de activitate. a fost în funcţie de interesul acordat în diferitele etape ale acestC:'i
instituţii. de către Comitetul de conducere. de efortul colectiv al intelectualilor bra5oveni. Pe această cale se cuvine să arătăm că manifestările
culturale ale ,,Reuniunii", mascau adevăratele ţeluri ale exponenţilor
luminaţi ai poporului, de5teptarea naţională a femeilor. ca prin ele să
fie educat tineretul să lupte pentru o viaţă socială, politică liberă. S3
preţuiască comorile culturii româneşti.
Condiţiile istorice în care s-a întemeiat .. Reuniunea femeilor rnmime", au fost deosebit de grele. datorită absolutismului austriac. instaurat după 1848, caracterizat printr-o reacţiune puternică îndreptată împotriva oricăror tendinţe de afirmare a luptei naţional-politice şi culturale. Tocmai în aceasta constă meritul fondatorilor „Reuniunii". că au
reuşit în condiţiile unei cenzuri severe, a intensificării opresiunii naţio
nale şi sociale. să creeze o societate închinată luptei pentru instruirea ~i
educarea femeilor, luminării lor, unul din obiectivele de luptă ale paşoptiştilor.

Ideea înfiinţării .,Reuniunii femeilor române"
cărturarul şi patriotul Iacob Mureşianu. alături de

din Braşov. o are
Aaron Florian. Ioan
Maiorescu, care se aflau la Braşov, la sfirşitul anului 1849, depunînd o
activitate deosebită pentru această cauză nobîlă.17 Intr-una din consfă
tuirile celor trei intelectuall ar,deleni, se iveşte problema orfanilor rămaşi
de la părinţii căzuţi în revoluţia din 1848-1849 şi aşa se naşte ideea. ca
spre alinarea soartei acelora să se înfiinţeze o „Reuniune" de femei, pentru că, observa Aaron Florian: ..... Să ştiţi voi că sub firma bărbaţilo1nu vom fi suferiţi a întreprinde nimic". 18
Agnes Duşoiu, preşedinta „Reuniunii femeilor române". intre anii
1888-1904, referindu-se la rolul jucat de Iacob Mureşianu la întemeierea acestei societăţi culturale, declara în 1902: ,.Iacob Mureşianu la a.
cărui îndemn şi sfătuire a lucrat Maria Nicolau, nu este necunoscut
la noi românii. Ştim ou toţii că el şi-a ocupat locul său onorific între cei
dintîi, care au conlucrat aici în Braşov pentru binele neamului, înainte
şi după 1848 şi a căror stăruinţe şi fapte au contribuit la lustrul epocii
măreţe a românismuluî redeşteptat. Trebuie să ne întrebăm cum a ajuns
Iacob Mureşianu să fie sfătuitorul femeilor române din Braşo•:? Prin
activitatea sa ca profesor şi pedagog distins pe vremurile dceiea, lacobMuresianu devenise la finea anului 1849, un factor social între românii
din B~aşov, alături de Ioan Popazu, George Bariţiu. Andrei Mureşianu". 1 !}
Este de remarcat că înainte de a se fi constituit „Reuniunea femeilor
române", fondatorii ei au simţit nevoia unei consultări cit mai largi
11 Arhivele Statului Braşor, fond: ,.Reuniun<'a femeilor române" 1'299/5461 ~
Iacob Mureşianu (1812-1887), Album Comemorativ, de A.A.M., Braşov, 1913.
p. 18-22, 65.
18 „Transilrvania", anul II, nr. 1 din 1 ianuarie 1870, p. ZJ.
19 Raport despre Festivităţile Jubileului Semicentenar al „ReUftiu,1ii femeilor
române" din Braşov şi Istoricul „Reuniunii", Braşov, 1902, •p. 11-13.
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pentru a-şi precizia obiectivele şi formele ei de activitate, pentru a-i da
un conţinut şi o structură corespunzătoare, condiţiilor existente în Transilvania în perioada absolutismului habsburgic. Intelectualii braşoveni,
Iacob Mureşianu, Ioan Popazu, Andrei MulI."eşianu, George Bariţiu, au găsit
calea de a crea un aşezămint cultural, prin care să antreneze în jurul ideii
naţionale, a culturii, femeile române, pentru a le educa în spirit patriotic, pentru a le face să înţeleagă că trebuie să fie receptive la valorile
spirituale, pentru ca la rindul lor să cultive sentimentul naţional la tinăra
generaţie. Cu multă claritate a definit Iacob Mureşianu ţelurile acestei
reuniuni. formele ei de activitate cultural-naţionale; într-o apreciere pe
care a făcut-o asupra semnificaţiei întemeierii acestei societăţi· .. Gazeta
Transilvaniei" şi ,,Foaia pentru minte, inimă şi literatură", sint martore
că spiritul de reuniune a puterilor pentru înlesnirea înălţării în cultura
poporului român, a fost nutrită şi la timpul său resuscitată de nenumă
rate ori în sinul publicului român, ba premergerea cu exemplu încă n-a
lipsit din parte-ne, înfiinţînd „Reuniunea femeilor române", spre ajutorul creşterii fetiţelor române orfane în Braşov, care îndată după revoluţiunea din anul 1848 îşi luă începuti1l. Cu scoaterea la viaţă a acestei
.. Reuniuni" se vina deodată şi scopul de a îndemna şi a atrage de partea
bărbătească a naţiunii române, oriunde s-ar afla cu locuinţa, la asemenea
asociaţiuni de tot felul şi aceasta s-a făcut cu tot felul de provocări repetate între marginile naţiunii dincoace şi dincolo de Carpaţi, numai sub
numele de român fără deosebire confesională atit intre femei cit şi
între bărbati români. Această concordie asociativă a fost de repetate ori
propusă şi ~ecomandată ca cea mai necesară, numai unica şi singura condiţiune de a se putea înălţa şi rom{mul prin consfătuiri comune între sine
la o activitate cit mai puternică şi prin ea la cultură, glorie şi mărire. 20
La întemeierea noului aşezămînt naţional feminin din Braşov, un
aport substanţial l-a adus Maria Nicolau, fruntaşă a vieţii publice braşo
Yene şi prima preşedintă a „Reuniunii''. 21 După mai multe consfătuiri pe
care Maria Nicolau le-a avut cu cărturarii braşoveni, a lansat un apel
la 15 decembrie 1849, femeilor române: ,,Suspinînd dimpreună cu toate
surorile noastre pentru jertfele suferite în bătaia trecută, se cade să
punem o jertfă pe altarul naţiunii. Trebuie să dăm dovezi la lume că
bărbaţii noştri care au făcut atîtea jertfe pentru naţiune, au de-a dreapta
soţii vrednice. Să dăm dovezi la naţiunile străine că clasa cea mai cultivată a doamnelor române cunoaşte şi simpte cu bărbaţii ei, trebuinţele
naţiunii. Vrem a fonda o Asociaţie sau Reuniune de dame române după
pilda altor doamne europene, cu scopul nu numai de a ocroti fetiţele orfane şi sărace, dar cugetul nostru este de a înfiinţa şcoli pentru o mai
20
Album come111!0rativ .. ., p. 23-26; ,,Gazeta Transilvaniei" anul LXXXIX,
nr. 93, din 8 septembrie 1926, p. 1.
21
Album comemorativ ... , p. 23-25; Raport despre Festivităţile Jubileului
Semicentenar ..., p. 11-13.
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solidă crcstere a fetiţelor noastre. Şi femeia a dorit să se ocupe de ,·iitorul neamului. de destinele. de gloria lui şi văzind steaua răsărită la !11mină. a cărei venire pe pămînt atitea secole aşteaptă în cl(",ert deosebita
noastră naţiune română, a găsit şi în sufletul nostrn fîntina aceea morală. adică simţul trebuinţei unei alte vieţi pretinse peste ocupaţiunile
<'asnice". 22
Apelul Mariei Nicolau. care deschidea perspectivele unei opere de
răspîndire a ştiinţei de carte. a culturii. a cunoştinţelor în mijlocul femeilor, a fost primit cu entuziasm si însufleţire de către doamnele române din Braşov şi întreaga lume spirituală a Transilvaniei. Există informaţii că imediat după publicarea apelului. reprezentante de seamă ale
vieţii publice şi culturale braşovene, s-au adunat în casa Mariei Nicolau.
unde în urma unor dezbateri au pns în circulaţie o listă de subscripţie
începută cu cei 15 florini ai primei preşedintă a „Reuniunii". pentru a
obţine ajutoarele necesare creşterii fetiţelor orfane. 2:i
Latura instructivă a scopului „Reuniunii". a făcut ca peste 80 de
femei române din Braşov. cu conştiinţa unei nobile îndatoriri patriotice.
să se înscrie imediat. contribuind cu sume considerabile pe lista de subscripţie.

Ţelurile .,Reuniunii" au reunit generaţia cultă a Braşovului. convinc;ă
de necesitatea dezvoltării culturii naţionale şi a pregătirii poporului pentru eliberarea de sub dominaţia străină, acţionînd pe planul educaţiei şi
al înălţării sentimentelor. 24
După ce s-au pus bazele „Reuniunii femeilor române". la 10 februarie 1850 este trimisă o petiţiune guvernului Trans'ilvaniei. prin care se
cerea de către comitetul de iniţiativă în frunte cu Maria Nicolau. să se
aprobe înfiinţarea acestei instituţii pentru a afla starea şi numărul orfanilor, ai căror părinţi au murit în revoluţie şi a contribui la ajutorarea
şi educaţia lor. 2 5
Intrucit organizatoarele „Reuniunii" vroiau să antreneze în jurul
acestui aşezămînt naţional cit mai multe femei din toate păturile societăţii. pentru a le da încredere în fortele lor. urmărind o arie largă de
răspîndire în tot cuprinsul Transilvaniei; pentru a depă~i restricţiile impuse, ele au cerut guvernatorului Transilvaniei. Ludwig Wohlgemuth. să
le aprobe această organizaţie numai cu caracter filantropic. 26 Demersurile făcute, intervenţia la forurile de conducere ale Transilvaniei. tactica
folosită, a făcut ca la 19 martie 1850. ,;;ă se încuviinţeze verbal aprobarea
22 Raportul Jubiliar al Comite-tului ,,1-leuniunii femeiJlor româ11e" diri Hraşot',
1851-1926, 75 de ani de la infiinţare. Bra~ov 1928, p. 11.
23 Computu Publicu alu Fondului „Reuniunei femeilor române" spre ajutoriulu creşterii fetiţelor orfane Braşov, 1857, p. 1-3; 67-71; TJ-i6.
21

Ibidem.

2.; ,,Car,paţii"

anul VI, nr. 339 din 8 sf'ptembrie 1926, p. 8; Raport despre

FestivitiJ.ţile Jubileului Semicente,iar .. ., p. 11-:!3.
~'ti

Ibidem.
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pentru constituirea .. Reuniunii femeilor române" din BraşoY. cu condiţia
statutelor. 27
Prima adunare generală a .. Reuniunii femeilor române" s-a ţinut
Ia 24 martie 1850 sub preşedenţia Mariei Nicolau, la care au p:;i_rticipat
43 de femei reprezentante ale burgheziei şi intelectualităţii române. 2 ,.;
Adunarea generală este deschisă de Maria Nicolau. care subliniază în
cm'întarea ţinută scopul reuniunii: ..Indatorirea tuturor femeilor române
!11 creşterea fetiţelor române este de a ajuta după putinţă orfanele martirilor din revoluţia 1848-1849. 2 fl Adunarea generală a hot[irît prin vot
secret constituirea unui comitet din 12 membre:i 0 • iar ca preşedintă a fost
;:deasă Maria Nicolau. care se bucura de mult prestigiu şi autoritate. 31
Putem afirma că a~a s-au pus bazele la 24 martie 1850. unei organizaţii naţional-culturale a femeilor din Transilvania. care a avut strinse
legături cu reprezentnţii mişcării naţionale din Transilvania şi din vechea Rorn{rnie. ea constituind un suport serios pentru femeile românt•
prin educaţia economică, socială şi culturală pe care o făcea acestora.
Proiectul de statute al .. Reuniunii". citit în actunarea generală. este
dezbătut apoi în prima şedinţă. de comitet din 28 martie 1850. unde se fac
propuneri de îmbunătăţire şi se hotăreşte trimiterea lor guvernului Transilvaniei.
Fondatoarele .,Reuniunii(' au fost de la început hotărîte să depună
o muncă perseverentă. pricepută şi devotată. pentru ridicarea culturală
a păturilor nevoiaşe din comunele şi satele Transilvaniei, luminarea femeilor, crearea unui învăţămînt pentru fetele din popor, deziderate care
demonstrează înalta lor conştiinţă şi pasiunea lor pentru cultivarea sentimentelor naţionale. Aceste deziderate rezultă şi din primul paragraf al
statutelor „Reuniunii". trimise spre aprobarea guvernului Transilvaniei:
.. Noi subsemnatele, cugetînd la tristele urmări ce rezbelul civil le-au lăsat
prezentării

~7 Ibidem; în scopul obţinerii aprobării pentru înfiinţarea reuniunii. membr0le comitetului de iniţiativă şi mai ales Maria Nicolau s-au adresat soţid guvernatorului Transilvaniei, Sofia Wohlgemuth, care era cultă şi distinsă. înţE'ie
gea necesitatea dezvoltării culturii fiecărui popor, cerîndu-i sprijinul. In scrisoarea trimisă de Maria Nicolau către Sofia Wohligemuth. se accentua caracterul
ei filantropi•2. fără să SE' pomenească faptul că terenul principal de luptă va fi
cel al culturii naţionale. Detalii pentru acPa'Stă problemă. vni: Computu publicu ....
p.72-73; ,,Cal'paţii". anul VI. nr. 339 din 8 septembrie 1926, p. 8; Mircea Băltescu.
op. cit., p. 1•95.
28 Arhivele Statului Braşov, fond: ,,Reuniunea femeilor române", 8/41-12.
w Ibidem.
30 Primul comitet al .,RPuniunii femeilor române" ales în adunarea genera'.ă
din 24 martie, era format din soţiile unor intelectuali cu nume ilustru în viaţd
politică şi culturală ardeleană: Maria Nicolau, Ana Orghidan, Agnes Ghenovi,ci,
Zoiţa Iuga, Zoiţa Ciurcu, Caterina Pop, Zoiţa Petric, Zoiţa Dima, Paraschiva
Teclu, Stana Corbu, Maria Steriu, Luiza Ciu~u. Trebuie să menţionăm că memhrele comitetului desfă'şurau o activitate nobilă şi dezinteresată, fără să fip remunerate. Arhit•ele Statului Braşov. fond; ,,Reuniunea femeilor române", 20/-H54:
Ibidem, 1299/5-Wl; Raport despre Festivităţile Jubileului Semicentenar .... p. 11-2:3
:ii Arhii•ele Statului
Braşov, fond: .,Reuniunea femeilor române" 1299/5461.
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mai virtos in Transilvania, privind la mulţimea orfanilor români ai căror
părinţi au căzut prin furia răzbelului trecut şi ştiind că naţiunea noastră
este cea mai lipsită de aşezăminte binefăcătoare, ţinind apoi şi la nobilul
ţel de a putea mijloei o creştere mai solidă şi mai potrivită cu timpul
de faţă, pentru partea femeiască mai scăpătată, ne-am unit 'într-o societate cu scop de a ajuta după putinţă creşterea fetiţelor române mai sărace
şi mai întîi a acelora, care au devenit orfane prin moartea în bătaie sau
omorul aminduror părinţilor în decursul rezbelului civil din anii 18481849.32
Statutele „Reuniunii femeilor române" au fcst aprobate la 21 octombrie 185033 de către guvernul Transilvaniei, ceea ce a constituit un pas
important în dezvoltarea activităţii ei şi a relaţiilor spirituale din Transilvania, ea fiind prima asociaţie românească care a luat fiinţă după 1850
cu autorizaţia autorităţilor austriece. Pe măsura adincirii formelor ei de
activitate şi a structurii organizatorice, această instituţie va pune tot mai
mult accent pe manifestări cu caracter politic, împotriva politicii de
deznaţionalizare a românilor, pentru organizarea rezistenţei în faţa oprimării nationale.
In adunarea generală din 10 noiembrie 1850. se iau în discuţie problemele legate de aprobarea statutelor de către guvern, lărgirea activităţii ei, creşterea numărului de membri şi lansarea unui apel pentru a
aduce la cunoştinţa tuturor scopurile umanitare care se urmăresc de
,.Reuniune". 34
Intenţiile precise pe plan cultural şi chiar politic ale ,.Reuniunii•'
sînt evidente în apelul lansat la 20 decembrie 1850 după aprobarea statutelor de către guvern, şi difuzat pretutindeni în ţinuturile locuite de
români. 35 Acest apel intitulat „Adresare către femeile cele mai iubitoare
de omenire" 36 , sintetiza obiectivul imediat: colectarea sumelor de bani de
către femeile române, arătindu-se că: ,,Spre a putea conlucra la scopul
,.Reuniunii" cu mai mare înlesnire, vă rugăm să faceţi adunare de femei
române din jur şi să întemeiaţi un colectiv filial care să constea din 4

______ .,,.
32

Computu. publicu. ... , p. 79-86; ,,Gazeta Transilvaniei" anul LXXXIX, nr. 93

din 8 septemlbrie 1926, p. 1.
33 Arhivele Statu.lui Braşov, fond: ,,Reuniunea femeilor române", 23/4157;
Comitetul „Reuniunii" a lansat un apel cerînd sprijin şi dragoste faţă de educarea
tinerelor fete orfane din partea tuturor românilor: ,.Ajutoarele se pot trimite în
bani sau odată pentru totîdeauna, sau pe fiecare an, cu păstrarea dreptului de
membru activ al „Reuniunii", sau în naturale, cum: bucate. fin, vite etc., ori veş
minte, ori printr-o producţiune teatrală, sau baluri făcute în folosul săracelor,
ori prin vinderea umti lucru cu loterie, -.:ărţi de învăţătură, sau făclnd wec
fundaţiune pentru vreo învăţătoare la institutele ce se vor înfiinţa în părţi deosebite locuite de români, sau făcînd vreun stipendiu cu care să se poate creşte şi
!întreţine vreo orfelină la institutele mai înalte de fete, pentru a putea fi învăţă
toare la şcoala română de fete".
3
' ,,Gazeta Transilvaniei", nr. 29 din 6 noiembrie 1850, p. 2;
:i:; Computu publicu. •.. , p. 75--78; ,,Gaze-ta Transilvaniei", anul LXXXIX din
8 septembrie 1926, nr. 93, p. 1-2.
:ll Arhiuele Statului B,-aşov, fond: ,,Reuniunea femeilor române'', :!3/4157.
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membre. o preşedintă.. o casiereasă şi o secretăreasă care să împrotocCJleze colectele făcute şi să îndemne în jurul său la acest scop, împărtăşin
du-ne toate rezultatele domeniilor sale". :11
Cerinţele societăţii, principiile umanitare care călăuzeau pe conducătoarele acesteia, ancorarea intelectualităţii în lupta pentru progres şi libertate naţională, dezvoltarea mişcării feministe în Europa, sînt pregnant
ilustrate de Maria Nicolau, preşedinta ,.Reuniunii", în cele scrise în încheierea apelului: ,,Noi mamele, sîntem talpa şi fintîna vieţii sociale.
Prin laptele nostru se nutresc regii şi şerbii, principii şi cerşetorii, copiii
şi supuşii. Şi, o! Cit de muLt depinde fericirea naţiunei şi a statului de la
buna crestere casnică, care cu toate că natura ni-o asemănat în inima
noastră d·e religie, ea a dat o direcţiune socială între noi, ea totuşi dup~
cerinţele veacului de acum aşteaptă o mai mare perfecţiune care pentru
partea cea mai scăpătată în mijlocul naţiunii noastre însă acum a fost
cu totul neposibilă. " 38
Acest apel a avut un larg ecou în toate provinciile româneşti, pretutindeni s-au făcut colecte şi s-au trimis importante sume de bani pentru fondul „Reuniunii", scrisori înflăcărate cu conţinut patriotic. s-a
popularizat 'în presă semnificaţia întemeierii şi activităţii naţionale.:1 9
Pictorita si distinsa cărturară brasoveană. Elena Muresianru, în discursul festiv ;ostit la 30 ianuarie 1901, cu prilejul jubileU:lui de 50 de
ani, sublinia că „Reuniunea femeilor române" din Braşov, a iniţiat acţiuni la care au luat parte români şi românce de pe toate meleagurile
patriei noastre, ceea ce a contribuit la folosirea unor forme şi mijloace de
luptă pentru realizarea unităţii naţionale. ,, ... ea nu a fost o însoţire locală braşoveană, ci a fost înfiinţată pentru toţi românii cu menirea de
a fi fost pentru toţi un izvor de sprijin reciproc şi de iubire frăţească". 40
Indiscutabil, înfiinţarea „Reuniunii femeilor române" şi întreaga sa activitate, se înscrie pe linia transpunerii în viaţă a concepţiilor progresiste
şi înaintate despre rolul femeii în societate, despre participarea ei la
viaţa politică şi naţională, despre necesitatea organizării pentru apărarea
drepturilor şi intereselor legitime, susţinute cu căldură de către militanţii cei mai de seamă ai spiritualităţii braşovene. Pe lingă latura pozitivă enunţată de noi, în cuprinsul lucrării, pe tărîmul vieţii cultural-na37

Ibidem.

38

Ibidem.

ln această direcţie vrem să inidkăm cîteva surse, care arată modul cum
a fost primit apelul de către întregul popor român, fondurile colectate pentru
„Reuniunea femeilor române" din Braşov, aidezirunea unor reprezentanle slese ale
-diferitelor pături sociale din Transilvania: Computu Publicu .•. , p. 114-115, l'l 7,
1,28-129, 131-132; Arhiva Mureşenilor, nr. 9838, 9068, 9069, 1018; ,,Gazeta Transilvaniei", anul LXXXIX, nr. 93 din 8 septembrie 1926, p. 1; ,,Carpaţii", anul VI,
nr. 93 din 8 septembrie 1926, p. 1; .,Car,paţii", anul VI, nr. 3,39 din 8 septembrie
1926, p. 8-9; Mireea Baltescu, op. cLt., p. 199-200.
0
"
„Carpaţii", anul VI, nr. 339 din 8 septembrie 1,926, p. 9----10; ,.Gazeta Transilvaniei", anul LXXXIX, nr. 93 din 1926, p. 1-2; Raport despre Festivităţile
Jubileului Semicentenar . .. , p. 20.
39
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tionale româneşti, trebuie să subliniem că această organiza\ie nu a cuprins în programul său cerinţe de ordin social, referitoare şi 1~ eliberarea naţională şi la eliberarea socială a poporului român. Lipsa din statutele „Reuniunii" şi din programul său a prevederilor privind rezolvarea
celor mai arzătoare cerinţe ale maselor largi pe plan social. reflectă apartenenţa fondatorilor, a membrilor din comitet, a colaboratorilor principali
şi anume, ei fiind reprezentanţi ai burgheziei şi intelectualităţii române
animaţi de idei liberale.
Dacă pe planul aspiraţiilor care caracterizau mişcarea naţională românească, năzuinţa spre desăvîrşirea unităţii statale, .,Reuniunea femeilor
române", şi-a adus cu vigoare o contribuţie de preţ în domeniul luptei
democratice şi pentru dreptate socială, aportul ei este cu totul neînsemnat.
Analiza activităţii şi gamei largi de forme folosite între anii 18501880. a fost făcută în studiul citat de noi în cuprinsul acestei părţi a lucrării41 şi nu vom mai sublinia aceste aspecte, oprindu-ne asupra unei
]aturi netratate pînă în prezent şi anumue contribuţia adusă de ,.Reuniune" la dezvoltarea învăţămîntului românesc pentru fete.
Cu mult înaintea înfiinţării „Reuniunii", în presa rom{mească din
Transih·ania. mai ales în foile de la Braşov, cu ocazia diferitelor întruniri
sau întîlniri, s-a cerut întemeierea unor forme de învăţămînt pentru pregătirea fetelor provenite din popor. care să asigure propăşirea satului şi
să dea minimul de cunoştinţe populaţiei feminine.
Mulţi oameni de cultură braşoveni au arătat necesitatea înfiinţării
unor şcoli, pentru educarea fetiţelor sărace, care. pe lingă însuşirea unor
cunoştinţe teoretice să capete şi unele deprinderi casnice, prin ele să se
asigure instrucţiunea publică.
Cu toată seriozitatea şi importanţa cuvenită unei asemenea acţiuni
de interes naţional şi cultural. la adunarea generală din 9/21 octombrie
1851 a „Reuniunii femeilor române", se ia în discuţie proiectul de înfiinţare a unei şcoli mai înalte de fetiţe. In cadrul dezbaterilor pe marginea acestei probleme, se arată că menirea unei asemenea şcoli era să pregătească fetiţele cu toate cunoştinţele necesare de economia casei. ca s;1
poată fi în stare prin 'învăţătura primită să-şi înlesnească traiul ,,ie\ii.~~
în vederea organizării acestei şcoli. s-a propus aducerea unei profesoare cu studii pedagogice, care să ~tie ce se pretinde la clasele mai înalte
~i să rezolve toate cerinţele care ~e impuneau în educarea fetiţelor, s[1
pregătească tinerele din popor. destoinice, harnice şi cu dragoste de
patrie.
·.i Arhii-ele Statului
Braşou, fond: ,,Reuniunea femeilor române'", :236/4369;
adunarea generală s-a ţinut in casa Mariei Nicolau din Braşov, luindu-se în
discuţie activitatea comitetului pe anul 1851.

',!

lbiclem.

https://biblioteca-digitala.ro

Societăţile

13

culturale

braşovene

225

Adunarea generală a hotărit constituirea unei comisu, care să pregă
întemeierea şcolii şi realizarea dezideratelor formulate de membrele „Reuniunii":13
Luptînd cu mari greutăţi, ,,Reuniunea femeilor române" reuşeşte de
abia în 1855 să realizeze dezideratele legate de înfiinţarea unor şcoli
pentru orfane şi fetiţele sărace. Pe această linie se înscrie hotărîrea adoptată în şedinţa de comitet din 6 martie 1855, ca din fondurile strînse pînă
atunci să se înfiinţeze două şcoli de lucru pentru fetiţe, una la Braşov
~i alta la Blaj. 44 Statutele „Reuniunii" din Braşov, nu prevedeau înfiinţarea de şcoli, de aceea se ia hotărîrea în acea şedinţă de comitet ca e1e
să fie modificate, completîndu~se atribuţiile şi obiectivele societăţii cu:
..... sprijinirea educaţiunei şi instrucţiunei orfanelor române sărace, prin
ridicarea de şcoli de fete". 45
Pentru a putea răspunde nevoii imediate de pregătire şcolară a or~anelor, în 24 aprilie 1855, se deschide la Braşov o şcoală de lucru cu
13 eleve. 46
Răspunzînd strădaniilor depuse de cărturarii români, de comitetul
.,Reuniunii femeilor române", pentru a crea mici citadele ale renaşterii
naţionale. în iulie 1855, Eforia şcoalelor române din Braşov, pune la dispoziţia Şcoalei de lucru pentru fetiţele orfane ,, ... încăperi'.e trebuin~ioase, curate şi încălzite"_-17
Iniţiativa „Reuniunii femeilor române" privind dezvoltarea învăţă
rnîntului românesc pentru fete, prin înfiinţarea Şcolii de lucru, se realizează în anul 1855.
Dind glas cerinţelor exprimate de fondatoarele „Reuniunii", pentru
a se înfiinţa şcoli, în adunarea generală din 7/19 noiembrie 1859 se stabileşte definitiv modificarea adusă statutelor privind contribuţia organizaţiei feministe din Braşov la dezvoltarea învăţămîntului şi se acioptă
lin plan de învăţămînt pentru şcolile înfiinţate.~ 8
Guvernul Transilvaniei aprobă la 27 noiembrie 1860, modificarea
statutelor şi planurile de învăţămînt pentru şcolile „Reuniunii femeilor
române", ceea ce va spori rolul ei la procesul înălţării şi dezvoltării nat iun ii române din Transilvania, în scopul formării, educării şi instruirii
tinerelor fete studioase dar lipsite de mijloace.~"
Pe lingă şcoala primară cu trei clase de fete existentă în Braşov,
.. Reuniunea femeilor române", în colaborare cu Eforia şcolară, hotărăsc să

tească

13 Ibidem; din Comisia coI11Stituită au fă·cut parte Seva stia Iacob Mureşianu,
Ecaterina Simeon, Maria David, Suzana Popovici, Maria Nkolau-Pădure.
" 4 Jubileul de 50 de ani al şcoalei (1886-1936), ,,Reuniunea femeilor române".
Liceul industrial Braşov, 1936, p. 9.
5
"
Ibidem, 438/4593.
6
"
Arhivele Stat. Braşov, fond: ,,Reuniunea femeilor române", 1334/5461.
~7 Ibidem.
48 Ibidem.
1,o Ibidem.
1
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înfiinţeze clasa a
acordată de 500 şi

IV-a, profesorii urmind să fie plătiţi dintr-o subvenţie
apoi de 800 florini anual.5°
Planul de invăţămint pentru această clasă, prevedea predarea unor
cunoştinţe teoretice mai înalte, învăţarea lucrului de mină şi a unor discipline noi. 51 Cursul de lucru de mină şi la clasa a IV-a, a fost condus de
învăţătoarea Maria Petrescu, iar disciplinele teoretice erau predate de
doi profesori de la Liceul române5c din Braşov, Ştefan Iosif şi Iosif Vasile
Oroianu, cunoscuţi prin activitatea lor pedagogică, patriotică şi nat,ională.52

Scopul înfiinţării clasei a IV-a, era de a face pe eleve să înţeleagă
mai bine principiile şi normele morale, a le înzestra cu cunoştinţe mai
temeinice cerute de epoca respectivă, de a le deprinde cu munca necesară în gospodărie, de a crea obiecte utile şi folositoare pentru familie.
oferind tinerelor fete mijloace de a trăi cinstit, onest, modest. de a sluji
poporul, familia şi societatea. 53
Concomitent se înfiinţează şcoli la Blaj şi Sibiu cu acelaşi profil. susţ.inute din fondurile ,,Reuniunii". ceea ce arată extinderea activităţii în
diferitele centre ale Transilvaniei, a preocupării lor pentru cuprinderea
unui număr cit mai mare de fete în aceste instituţii şcolare. Pină în 1883.
aceste şcoli au fost subvenţionate cu 1200 florini anual, în ele invăţind
peste 100 de fete, ceea ce însemna desigur mult în condiţiile asupririi
naţionale şi sociale din Transilvania. Instituţiile de invăţămînt create de
„Reuniunea femeilor române", au avut un rol hotăritor în deşteptarea
interesului pentru dezvoltarea învăţămîntului românesc, unde învăţau
mai ales fetele, cultivind la acestea cunoştinţe de istorie naţională. geografie, aritmetică, norme de conduită morală, cu serioase implicaţii pe
terenul emancipării poporului.
Prin plecarea profesorului Ştefan Iosif, pentru continuarea studiilor
în străinătate, în locul lui este numit în anul 1863 la clasa a IV-a Ioan
Meşotă, pedagog şi istoric vestit, renumit dascăl şi om de cultură, autor de
50

Ibidem, 798/4952.

51

Ibidem.

52 Jubileul de 50 de ani al
leului Semicentenar ... , p. 16---17.

.şcoalei

.. ., p. 9; Raport despre

Festirităţile

Jubi-

r..1 Arhivele Statului Braşov, fond „Reuniunea femeilor române", 798/4952; în
planul de învăţâmînt erau prevăzute ca obiecte: lucru de mină, bucătăria, cultura legumelor, curăţitul în casă, religia, datoria mamelor de familie, continuare.t
gramaticii limbii române şi germane, cunoştinţe mai întinse de istorie şi geografie.
în deosebi a Austriei şi a Transilvaniei, elemente de istorie naturală şi fizică populară, aritmetica din ,minte şi dfre p'.ină la iregula de trei simple, ţinerea socotelilor.
După cum se observă din acest plan, se punea accent pe educaţia patriotică d
elevilor, pe însuşirea unor deprinderi practice şi a unei formaţii ştiinţifice; se prevedea ca în clasa a IV-a să se primească absolventele clasei a III-a de orice confesiune, sau cele care vor putea demonstra că au aceleaşi cunoştinţe cu cele care
au absolvit. Fetiţele sărace şi cele orfane r,e,comandate de „Reuniune" erau scutite de taxa stabilită.
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manuale şi studii istorice. 54 Ioan Meşotă care va deveni şi secretarul „Relmiunii" între anii 1865-1866, va aduce o contribuţie de preţ datorită
experienţei şi competenţei sale, la ridicarea calităţii învăţămîntului în
şcolile de fete create, precum şi în înfiinţarea de noi institute şcolare în
diferite centre ale Transilvaniei. 55
Extinderea activităţii „Reuniunii femeilor rom{me" din Braşov în domeniul şcolar, amplifică atribuţiile sale şi lărgeşte preocupările culturale,
necesitînd o cooperare mai intensă cu intelectualii din Brasov. In acest sens
adunarea generală din anul 1864, pe baza statutelor modificate ale „Reuniunii", alege cîţiva sfătuitori din cei mai vestiţi cărturari braşoveni, care
să orienteze organizaţia spre lărgirea formelor de activitate, în direcţia cerută de viaţa naţională românească. Aceşti sfătuitori sau bărbaţi de încredere, au fost George Bariţiu, Ioan G. Ioan, Iacob Mureşianu, Damian
Datcu. 56
Un merit deosebit al „Reuniunii femeilor române" din Braşov, constă
şi în faptul că şi-a dedicat marea parte a eforturilor, încercărilor fructuoase de a înfiinţa nu numai şcoli de fetiţe, ci şi de-a face cunoscute şi înţe
lese noile metode ale pedagogiei moderne, de a răspîndi ideile pedagogice,
ce cîştigau teren în gîndirea şi practica şcolară, de pregătire a cadrelor didactice pentru aceste forme de învăţămînt. Aceste tendinţe progresiste şi
pozitive rezultă şi din raportul prezentat la adunarea din 7/19 noiembrie
1865 de Anastasia Datcu, preşedinta „Reuniunii": ,,Să ne îngrijim cu toate
puterile pentru această „Reuniune", cu atît mai vîrtos că în ţările locuite
de români, se face neasemănat mai puţin pentru învăţămîntul sexului femeiesc, decît pentru a celui bărbătesc, cînd tocmai din contră interesul
drept înţeles şi viitorul naţiunii româneşti juste, depinde în mod imperativ,
ca în proporţiunea, în care o parte însemnătoare a junimii bărbăteşti propăşeşte în ştiinţa şi în cultura inimii, să propăşească şi sexul femeiesc ală
turea, pentru ca nu cumva în generaţiunile următoare din o diferenţă prea
mare în cultura cea adevărată să urmeze o depărtare totală, a unui sex faţă
de celălalt ... De aceea scopul ,.Reuniunii" va fi ajuns numai atunci cînd ea
Arhivele Statului Braşov fond: ,,Reuniunea femeilor române", 1096/525'8:
Bărseanu, Istoria şcoalelor centrale române greco-ortodoxe din Braşov,
Braşov, 1902, p. 587; Axente Bandu, Ioan Meşotă
în „Ţara Bîrsei", anul II,
nr. 1/19·30, p. 67-70; clasa a IV-a era urmată în anul 1863 de 11 fete, iar în
~mala de lucru erau înscrise 18 eleve.
55
Eforia şcoalelor hotărăşte schimbarea planului de învăţămînt pentru clasa
,1 IV-a de fete, în sensul că fetiţele sărace şi orfanele, 12are nu au mai trecut
prin cele 3 dase să fie primite la şcoala de lucru ,de mină la recomandarea
,,Rooniunii".
56 Album comemoratit·, p. 2~26; ,,Carpaţii" anul VI, nr. 339 din 8 septc-mbrie 1926, p. 5--8; ,,Gazeta Transilvaniei", anul LXXXIX, nr. 93 din '8 septembrie
1926, p. 2; George Em. Marica, Iacob Mureşianu, Studiu biografic, în „Tribuna",
anul III, nr. 2/1959, p. 5; Mircea Gherman, Mureşenii, în „Magazin istoric", anul II,
51,

/i.ndrei

nr. 4/1968, p. 2-7.
l 5°
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din veniturile ei, va fi în stare, înzecindu-i capitalul, de a înfiinţa în diferite ţinuturi româneşti mai multe şcoale de fetiţe şi cînd va avea totodată
un institut pedagogic al său, o pepinieră sau seminar din care să iasă profesoriţe bine învăţate şi bine educate, pătrunse de însemnătatea chemării
lor şi care sînt olătite totodată cuviincios să ocupe posturile respective pe la
şcoalele de f eii ţe ... " 57
Opera şcolară a „Reuniunii femeilor române" se îmbogăţeşte în anul
1874 prin crearea celei de a V-a clase pe lingă cele patru existente, mărin
du-se şi subvenţia acordată în acest sens, obţinîndu-se un salt în lărgirea
orizontului cultural al elevelor şi în pregătirea lor pentru viaţă. 58
ln timpul preşedenţiei Mariei Secăreanu, una din fondatoarele societăţii, între anii 1878-1886, s-a pus şi problema înfiinţării primei şcoli internat de fete din Transilvania la Braşov, acţiune care s-a bucurat de mult
sprijin din partea tuturor factorilor pe linie de învăţămînt şi cultură românească. a dovedit efervescenţa ce a cuprins toate societăţile create pentru
înflorirea culturii naţionale.
Activitatea „Reuniunii femeilor române" pe tărîmul şcolar, se înscrie
ca o contribuţie pozitivă adusă pe linia educaţiei poporului român. a întemeierii unor instituţii şcolare care au corespuns dezvoltării culturii şi a
progresului societăţii româneşti din Transilvania, a creat frumoase tradiţii
de instruire şi luminare a fetelor.
La încheierea acestui capitol, dorim să relevăm participarea activă a
,,Reuniunii femeilor române" la organizarea primei expoziţii de manufactură şi artă românească ţinută la Braşov în anul 1862. cu prilejul celei de
a II-a Adunări generale a ,,Astrei", unde au fost prezentate lucruri de mină, minunat executate de fetiţele orfane şi sărace. 59
Apreciind obiectiv conţinutul şi formele de activitate ale .. Reuniunii
femeilor române" din Braşov, pe perioada anilor 1850-1880, trăsăturile
fundamentale în condiţiile unei represiuni permanente din partea autorităţilor, putem afirma că ea a transmis un mesaj înaintat în mijlocul poporului, a favorizat ridicarea conştiinţei femeilor române, manifestarea lor
plenară pe scena vieţii politice şi naţionale. Geneza acestei societăţi cu
profil cultural, patriotic şi naţional, subliniază în acelaşi timp dăruirea şi
patosul generaţiei de cărturari braşoveni din a doua jumătate a secolului
al XIX-iea, George Bariţiu, Iacob Mureşianu, Ioan Meşotă, Ipolit Ilasievici, Ioan Lengeru şi alţii, pentru culturalizarea maselor, cultivarea tradiţiilor naţionale, desfăşurarea luptei pentru desăvîrşirea statului naţional
român.
57 „Carpaţii", anul VI, nr. 339 din 8 septembrie 1926, p. 8.
,.s Maria Popescu-Bogldan, Istoricul Şcoalei „Reuniunii femeilor române" Jirt
Braşov, extras din „Tara Bîrsei", Braşov, 1937 ,p. 538-540.
w Arhivele Statultti Braşot', fond: ,,Reuniunea femeilor române" 11'75/5::!37.
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LA INTEMEIEREA
(1850-1880)

ŞI

ACTIVITATEA „ASTREI"

In complexul de împrejurări social-politice şi culturale, generate de
evenimentele ce au urmat revoluţiei de la 18--18, se înfiinţează la Sibiu în
18Gl ,.Asociaţiunea trnnsilvană pentru literatura română şi cultura poporului român".
Această importantă societate culturală apare înir-o er.iocă, •de puternică
afirmar2 a conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni. ca urmare a
străduinţelor depuse de o p1ei2.dă ele cărtur,~ri patrioţi, în rîndul cărora s2
număra: Ioan cavaler de Puşcariu, Andrei Şaguna, George Bariţiu, Timotei Cipnriu.r, 1
,,Asociaţiunea transilv,m{\ pentru literatura român} şi cultura poporului român". a fost cea mc1i L,s,2mn?.tă organiza~ie culturală a românilor din
Transilvania, dcsfăşurînd timp de opt decenii, o activitate multilaterală
pentru luminarea maselor şi deşteptarea conştiinţei naţionale, după cum
spunea Ion .Agîrbiceanu într-o conf2rinţă ţinută în 193<J: ,.Pe:1tru deştep
tarea şi creşterea conştiinţei nnţionale, cărturnrii români grupaţi în ,.Astra"
şi cei de la oraşe şi sate au început cu scrisul şi graiul viu să a1·ate poporului român că noi sîntem urmaşii unui neam vestit, al romanilor ... şi că
sîntem vrednici, destoinici s'.'i fim un popor liber, cu toate drepturlle"_Gz
Încă de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea s-a resimţit în Transilvania
lipsa unei societăţi culturale româneşti, care să militeze pentru progresul
s:Jiritual al românilor. precum şi pentru făurirea unităţii culturale şi naţio
nale a poporului român.
Referitor la istoricul .,,\strei", au publicat studii valoroase: istori12ul Ioan
Lupaş, Andrei Saguna şi conducătorii Asociaţiunii transilvane" (1861-1922), Bucureşti, 1922, p. 3-63; V. Curticăpt>anu, Intemeierea societăţii „Astra" şi rolul
ei în cultura poporului româll, în Studii, anul XIV, nr. 6/1961, p. 1439-146:2;
Cu competenţă, V. Curticăpcanu a publicat un r0marcabil studiu privind în~emeierea „Astrei'', programul cultural-ştiinţific, secţii!P societăţii, adunările generale, intitulăl: ,,Astra" crnlru al vietii •2ulturalc româneşti din monarhia AustroUngară (1861-1918) în Mişcarea cultumlă românească pentru unirea din 1918,
Bucureşti Bd. Ştiinţifică, 1968, p. 59-139. Reputatul bibliograf Ioan Georgescu, a
publicat istoricul „Astrei" într-un articol intitulat Astra în „Boabe de grâu", anul I,
nr. 4/1933, p. 217-235. Cu privire la activitatea „Astrei" la Braşov, nu s-a publicat pînă în prezent vreun studiu de sinteză, sau vreo monografic. La Arhivele
Statului din Braşov, PXÎ'stă un fond „Astra" pe care autorii acestei lucrări l-au
cercetat şi au încc1•2at să valorifice documentele existente. In acf'St fond însă, cel
mai bogat material, se referă la perioa.ja de după anul 1880. De un real folos
pentru elaborarea acestei părţi din lucrare au fost foile braşovene: ,,Gazeta Transilvaniei", ,,Transilvania" şi ,.Orientul Latin".
a2 Ion Agîrbiceanu a ţinut în 10 septembrie 1939 la postul de radio o conferinţă intitulată: ,,Trecutul şi munca Astrei", în care a subliniat rolul cultural
al acestei asociaţii, imprimat încă de la înfiinţare de George Bariţiu şi Timotei
Cipariu; Ion A-gîr,biceanu, Asociaţiunea transilvană pentru literatura şi cultura
poporttlui român, ce a fost? ce este? ce vrea să fie?, Sibiu, 1936 ,p. 1-14.
GL
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Deşi înfiinţată
îndată

în 1861, ,.Astra" îşi are rădăcinile adînc înfipte în timp,
ce la românii de o parte şi alta a Carpaţilor, se afirma conştiinţa na-

tională.63

·

Subliniind rolul „Astrei", putem afirma că ea preia, continuă şi dez-

voltă, lupta desfăşurată de asociaţiile şi societăţile cultural-literare înfiinţate în prima jumătate a secolului al XIX-iea, pentru organizarea vieţii spirituale româneşti, păstrarea fiinţei naţionale a românilor şi înfăptuirea
idealurilor exprimate în timpul revoluţiei de la 1848.

Fiind de la început în slujba culturii româneşti. ,.Astra" a fost un centru de unire al românilor, de făurire prin cultură a unităţii noastre naţio
nale, de cîştig,are prin cultură a ceea ce nu s-a putut cîştiga prin lupta armată şi cea politică.
Imediat după revoluţia din 1848-1849, în faţa elementelor înaintate
şi progresiste ale intelectualităţii române din Transilvania, problema centrală a devenit înfiinţarea unei universităţi sau academii culturale, menită
s~ grupeze, pe toţi cărturarii din provinciile locuite de români, care să aibe
un cimp larg de activitate ştiinţifico-cultural, promovînd prin toate mijloacele o muncă largă de luminare a maselor, aşezămînt care să contribuie la
făurirea edificiului culturii poporului român.
La înfiinţarea „Asociaţiunii transilvănene pentru literatura română
şi cultura poporului român", o contribuţie de seamă a adus-o cărturarii
braşoveni.

,,Inştiinvarea literară", trimisă de D. A. Sturza lui Iacob Mureşianu,
profesor şi publicist din Braşov, preconiza o Comisie literară, menită să
discute problemele limbii şi ortografiei române; ea poate fi consideratii ca
punct de plecare pentru apariţia ,,Societăţii academice" şi a „Astrei". 64

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, Ioan Molnar Piuariu, încerca să în„Societatea literaţilor din Sibiu", cu scopul de a tipări un ziar p<>ntru
popor (1789), iar în 1795 aşa numita „Societate filozoficească a neamului românesc
în mare principatul Aridealului", carf' va avea ca membri: preoţi, învăţători,
istorici şi alţi mai mulţi învăţaţi la număr. Acest proiect nu s-a realizat în întregime. Totuşi va apărea în 1798 la Sibiu, un încC'lput de istorie universală sul.J
titlul ,.Jnceputuri temeinice ale istorii de obşte. Istorii vechi". Cu o jumătate de
secol mai tîrziu, mai mulţi intelectuali români transilvăneni se gîndcau la o „Academie română,. Important de amintit aici încercarea făcută în 1845 în Ţara Românească cu scop de a se întemPia o ,.Asociaţie literară a României". Intre iniţia
tori îi găsim pe: C. A. Rossetti, N. Bălcescu (munteni); V. Alecsandri. C. Negruzzi (moldoveni); Aaron Florian şi A. T. Laurian (transilvăneni). Scopul ei erd
să înlesnească progresul literar în toată România. Tendinţa de a crea comitete
filiale în Mo'ldova şi Transilvania, nu a reuşit, după 12um nu s-a realizat nici
propunerea lui N. Bălcescu şi M. Kogălniceanu de a publica un Dicţionar biograficcu vieţile celor mai însemnaţi români din toate părţile şi din toate veacurile.
După doi ani de activitate, această societate îşi încetează activitatea. Aceste date
privind premizele „Astrei", le găsim în studiul lui Ioan Lupaş, Andrei Sagun.a şi
conducătorii Asociaţiunii transilvane", (1861-1922), Bucureşti, 1922, p. 7-9.
6 " D. A. Sturza, student la Milnchen, trimite lui Iacob Mureşianu, ,,lnştiin
ţarea literară", în care vorbeşte despre importanţa unei ,, ... culturi înţelesuale.
morale şi materiale", în scopul de a statornici „în sfera ei o unitate organică şi
63

fiinţeze
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Piatra de temelie a „Asociaţiunii transilvane" este pusă încă din 1852
de revoluţionarii ardeleni Aaron Florian, Avram Iancu, Axente Sever, Simion Balint, care au avut iniţiative meritorii, strîngînd un fond de 2500
florini, pe care l-au depus la o bancă de păstrare din oraşul Sibiu. 65
Iniţiativa acestora, de a înfiinţa o societate literară română în Transilvania, ne este mărturisită de Aaron Florian într-o scrisoare trimisă lui
Ioan Maiorescu la 2 mai 1852: ,,Eu m-am folosit de această ocaziune şi am
socotit că cel mai bun scop pentru aceşti bani este o „Societate literară română".66

In acelaşi an, Aaron Florian, îl ruga pe Ioan Maiorescu ce se afla la
Viena. să întreprindă diferite acţiuni pentru el,aborarea statutelor ,.Societăţii literare", preconizată de revoluţionarii ardeleni amintiţi: ,, ... vezi de
te înţelege cu cei de acolo, cu Bărnuţiu, Laurian şi comunicaţi-ne ideile
voastre, pe care le aşteptăm, ca să ne folosim de ele la compunerea statutelor", iar puţin mai tîrziu îi comunica aceluiaşi că ,, ... de la Blaj s-au trimis
opiniile, de la Braşov de asemenea, aşa că săptămîna aceasta vom începe
redacţiunea statutelor" .67
Aceste iniţiative şi propuneri au avut un larg ecou în presă, la întrunirile cărturarilor din Transilvania şi Ţările Române, după cum relata ziarul „Telegraful român": .,O reuniune pentru cunoştinţele diverselor ramuri
de ştiinţă, nu poate să fie decît dorinţa fierbinte a tuturor care pricep şi
ştiu preţul foloaselor ce provin pentru cultura unei naţiuni din asemenea
asociaţi uni". 68
Frămîntările din jurul luptei pentru înfiinţarea unei societăţi culturale
din Transilvania, durează aproape un deceniu, din cauza politicii Curţii
imperiale de la Viena, care se opunea construirii unei instituţii menite să
promoveze idealul naţional şi politic al românilor. Fruntaşii transilvăneni
ai mişcării naţional-culturale: Aaron Florian, Andrei Şaguna, Simion Balint, Simion Bărnuţiu, Ioan Maiorescu, August Treboniu Laurian, Ilarion
Puşcariu, Timotei Cipariu, George Bariţiu, n-au cedat opoziţiei absolutismului austriac şi au continuat demersurile pentru crearea unui aşczămînt
ideală, un spirit şi un simţ comun", avînd ca ţel deşteptarea
activităţii literaţilor, tipărirea lucrărilor lor etc. Din Comisia literară, urmau să
facă parte 11 membri, din toate provinciile româ•neşti, 8 transilvăneni, Timotei
Cipariu, I, A1exi, Aaron Florian, George Bariţiu, A. T. Laurian, Aron Pumnul,
Ioan Maiorescu, Atanase Sandor şi 3 membri moldoveni. Locul de întrunire a

o individualitate

Comisiei a fost stabilit la Blaj, iar ca preşedinte a fost desemnat Timotei Cipariu.
Vezi: Axente Banciu, Primele cărămizi la temelia Academiei Române, extras din
,,Ţara Bîrsei", Bra~ov, 1'936, p. 1-11; ,,Foaia pentru minte, inimă şi literatură",
anul XIII, nr. 1/1851, p. 12.
m Ioan Georgescu, op. cit., p. 217.
60 Ibidem;
Avram Iancu, Aaron Florian, Axente Sever, Simion Balint au
primit dBSpăgubiri băneşti din partea autorită'ţilor, din care au donat 2 500 de
florini pentru înfiinţarea unei societăţi culturale, depuni•ndu-i pe numele lui Paul
Vasici la o casă de ,păstrare la Sibiu. Aceaistă acţiune nu a avut o finalizare din
cauza vitregiei timpurilor.
u7 V. Curt~ăpeanu, lntemeierea societăţii „Astra", şi rolul ei în cultura poporului român (1861), în „Studii", anul XIV, nr. 6/1961, p. 1441.
68 Ibidem, p. 1442.
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cultural. Lupta lor a fost favorizată de noile condiţii istorice existente după
1860, cind clasele dominante din Austria au fost nevoite să treacă la o perioadă de regim liberal şi să introducă sistemul constituţional de guvernare.69
Nu putem trece cu vederea, 1aportul adus de cărturarul si juristul bră
nean, Ioan Puşcariu, la înfiinţarea „Astrei", eforturile depuse de acesta
pentru crearea unei instituţii naţionale de cultură românească. 70
George Bariţiu, braşovean prin adopţiune, este considerat de istoriografie ca unul din fondatorii acestei renumite societăţi culturale, ca un
adevărat ,,"piritus rector" al „A:sodaţiunii transilvane".
Actul de constituire al „Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român", se consideră petiţia semnată de cele
171 de personalităţi ale vieţii culturale din Transilvani,a, care este înaintată
de Andrei Şaguna la 10 mai 1860 guvernatorului Transilvaniei, Lichtenstein."
Din nou trebuie să subliniem contribuţia cărturarilor braşoveni: Ioan
Puşcariu, George Bariţiu, ajutaţi de Timotei Cipariu la alcătuirea proiectului de statute al „Astrei", cerut de guvernatorul Lichtenstein la 12 iulie 1860. 72
Guvernatorul imperial a aprobat statutele ,,Astrei" la 6 septembrie
1861 şi adunarea de constituire a asociaţiei, datorită intensificării luptei de
eliberare naţională, a frămîntărilor maselor largi populare din Transilvania,
T. V. Păcăţian, Cartea de aur, vol. II. Sibiu. 1902, p. 109-112 .
Ioan Puşcariu publică un articol intitulat ,,Din ţara Oltului" în ziarul
„Telegraful Român" din 20 martie 1850, prin care cerea pentru cele trei milioane
de români, întemeierea unei instituţii de cultură pentru cunoaşterea literaturii
române şi pentru cultura poporului român, care să dispună de o bibliotecâ, muzec.
publicaţii proprii. Precursor al „Astrei", Ioan Puşcariu vedea în această asociaţie
un mijlc12 de a populariza cultura noastră naţională, de a contribui la deşteptarca
şi creşterea conştiinţei naţionale, de a da îndrumări şi pild0 poporului nostru, de
a se emancipa, El vedea în acest aşezămînt cultural, un for de răspîndire al
cunoşlinţelor ştiinţifice şi culturale, de stimulare a creaţiei literare, a dezvoltării
limbii române literare. Ecoul stîrnit de acest articol, îl determină pe Ioan Puş
cariu să publice în acelaşi ziar, sub acelaşi titlu. un alt articol, prin care îndemna
cărturarii să treacă la â•.::ţiune concretă pentru înfiinţarea unei societăţi culturale,
care să poată fi numită „pentru literatura română şi pentru cultura poporului
român;', prezenLlnd programul acestei asociaţii; Ioan caYaler de Puşcariu, Notiţe
despre intîmplări.le contemporane, Sibiu, 1913, p. 1-100; T. V. Păcăţian, op. cit.,
p. 767-775.
7 l Ioan Lupaş, op. cit., p. 13.
72 Ibidem; Andrei Şaguna a cerut lui Ioan Puşcariu, George Bariţiu şi Timotei Cipariu să întocmească fiecare cite un proiect de statut. După terminarea
proiectelor de statut, ele au fost dezbătute şi analizate în mai multe şedinte plenare, de ~ătre o comisie formată din 1G persoane. In adunarea din 9/21 martie
1861 ţinută la Sibiu, în prezen'ia celor 171 de semnatari ai petiţiei din 10 mai 1860,
se aprobă statutul „Asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura
poporului român", care va deveni centrul întregii vieţi culturale din Transilvania.
In înflăcăratul său discul"S ţinut cu acest prilej, Andrei Saguna, a subliniat scopul
„Astrei", lansind un apel pentru susţinerea morală şi materială a acestei instituţii
de însemnătate naţională. Statutul acceptat pentru organizarea activităţii „Astrei",
69

70
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a unor concesii momentane pe care le-a făcut în perioada regimului liberal.73 El a aprobat însă statutele, cu condiţia limitării activităţii numai la
sfera ştiinţifică şi „reţinerea de la amestecarea în treburile religioase şi
politice". 74 Apare aşadar limpede preocuparea cerc1wilor guvernante de la
Viena, de a scoate de ta început această importantă asociaţie culturală din
sfera vieţii politice a Transilvaniei, a participării românilor la dezbaterea
principalelor probleme ale vieţii de stat. Fondatorii .. Astrei" nu puteau
speria la mai mult şi au acceptat aceste condiţii, dar pe parcursul anilor au
depăşit prevederile stabilite de guvernanţi, asociaţia creată de ei aducînd o
preţioasă contribuţie la strîngerea şi la lărgirea legăturilor între românii
de pretutindeni şi a constituit un mijloc important pentru făurirea idealului naţional al poporului nostru.
La 23 octombrie(± noiembrie 1861, are loc la Sibiu, adunarea constituantă (de întemeiere) a „Asociaţiunii transilvane pentru literatura română
şi cultura poporului român", care va purta numele prescurtat de „Astra",
într-un entuziasm de nedescris, ceea ce marchează începutul existenţei şi a
activităţii rodnice ,a acestei instituţii pentru propăşirea cultural naţională
a românilor aflaţi sub jugul Monarhiei habsburgice. 7·;
a fost înaintat locotenenţC'i imperiale' la ~r, martie' lflfil. :\c0st slatut prevedea:
,.Scopul societ1ţii este pron~o\iunea literatmii romfme prin formarea limbii ei pe
l,aze naţional-is-!orice ~i prin lăţirea acestei limbi şi literaturi în cercuri mai
înalte din patrie şi în afară. Societatea încear-că a ajunge acest scop: a) prin adunarea de cărţi române, manuscris0, tipărirea lor, Pditarea de opuri istorice, arheologice şi filologice. din patrie şi din afară; b) prin lucrarea unui Dic\ionar român
etimologic şi perfecţionarea lui continuă; c) pri·n redarea de opere istorice româneşti din timpurile mai noi sau mai YC'chi; d) prin traducerea şi c-darea de opere
clasice din literatura veche şi nouă; e) prin edarea unei foi periodice literare;
f) prin îndemnarea şi ajutorarea de cercetări literare spre înaintarea cunoştinţei
limbii şi literaturii românC'Şti; g) prin întreţinerea de comunicaţiuni cu asemenea
societăţi din patrie şi din afară. SocielatPa constă din membri ordinari, corespondenţi şi onorari. La toate clasele de membri pot intra nu numai români, ci
şi de alte naţionalităţi". ,,Gazeta Transilvaniei••, anul XXXIV, nr. 56 din 13 iulie
1861, p. 1-2.
îJ Unirea Transilvaniei cu România, Bucureşti, Ed. Politică. 1970, p. 144-145.
7" Actele privitoare la urzirea şi inf iinţarea Asociaţi unii transilvane
pentru
literatura română şi cultura poporului român. Sibiu, 1862, p. 21.
75 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 1419-1466; cu acest prilej Andrei Şaguna ţine

un discurs inaugural în care arată ţelu:·ile nobile, frumoase, unice şi grele ale
„Astrei", care cer sacrificii, contribuţia pe care ea trebuie s-o aducă la ridicarea
cultural-naţională a tuturor locuitorilor din Transilvania şi Banat. La cuvintarea
rostită de Andrei Şaguna privind istoricul înfiinţ.:i.rii „Astrei" şi al rolului ei în
promovarea culturii narţionale, a răsipuns Timotei Cipariu, care a evi,dcnţiat lupta
pentru limba naţională, pentru păstrarea fiinţei naţionale a românilor, a acestui
„tezaur duke ca sărutările măicuţelor noastre, cînd ne aple,cau la sinul lor, tezaur
mai scump decit viaţa, tezaur care de l-am fi pierdut, de l-am pierde. de vom
suferi vreodată ca cineva cu puterea, cu înşelăciunea sau cu momelelC' să ni-l
răpească din inimile noa stre, atunci mai bine să ne înghită pămintul de vii, să
ne adunăm la părinţii noştri cu acea mîngiiere că nu am trădat cea mai scumpă
ercdi.tate, fără de care nu am fi demni de a ne numi fiii lor: limba românească".
Un reazim al naţionalităţii române se împlîntă astăzi, ci sperăm, că asemeni
razime de asta şi de alte forme se vor împlînta şi de a~i înainte şi mai multe
şi mai puternice; în prima şedinţă a acestei adunări de constituire, s-au stabilit
1
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Braşovul, impOTtant centru de cultură, a participat cu un număr însemnat de membri la activitatea „Astrei", în total 49 între care figuri reprezentative de oameni de cultură care nu odată au acţionat energic, pentru
a da posibilitatea poporului român de a intra în posesiunea drepturilor
sale naţionale, ca el să desfăşoare o largă ,activitate culturală, corespunză
toare cerinţelor: George BaTiţiu, Gavril Munteanu, Ioan Popazu, Ioan Meşotă, Andrei Bârseanu, Grigore Maior, Virgil Oniţiu, Alexandru Bogdan. 76
Un moment însemnat în activitatea de început a „Astrei" îl constituie
cea de-a II-a adunare generală a sa, ţinută la Biiaşov în iulie 1862, pe care
Ioan Lupaş o considera ca cea mai frumoasă şi mai reuşită dintre toate întrunirile ţinute sub preşedenţia lui Andrei Şaguna. 77 Referindu-se la atmosfera sărbătorească existentă în oraşul de la poalele Tîmpei, în timpul
desfăşurării celei de a II-a adunări a „Astrei", ziarul „Gazeta Transilva-

9 membri fondatori şi s-au înscris 212 membri ordinari, care au contribuit cu
suma de 5 600 de florini pentru activitatea „Astrei", iar în şedinţa a doua s-a ales
Comitetul de conducere format din 12 membri, în frunte cu A. Şaguna ca preşe
dinte, Timotei Cipariu ca vicepreşedinte şi George Bariţiu ca secretar. Tot acum
au fost aleşi 24 de membri onorari din toate provinciile locuite de români, pentru
meritele lor literare; vezi: Solemnitatea inaugurării Societăţii literare române, în
„Analele Sa.::ietăţii Academice Române", seria I, Dezbateri, memorii şi notiţe din
sesiunea anului 1867-1877, tom 1-C, Bucureşti, 1878, p. 129.
76 „Ţara Bîrsei", anul V, nr. 5/1933, p. 387-389; Raportul despre lucrările
„Astrei" pe 9 luni (4 nov. 1861-26 iulie 1862), în „Gazeta Transilvaniei", anul
XXI, nr. 56 din 17 iulie 1862, p. 3.
77 „Gazeta Transil'Vanici"', anul XXV, nr. 57 din 21 iulie 1862, p. I; în cea
de-a Ilia zi a adunării generale din Braşov, s-au pus în discuţie, probleme
legate de ortografia şi literatura română, pe marginea dizertaţiilor ţinute de Timotei
Cipariu, George Bariţiu şi Ioan Puşcariu. Ca urmare a acestor discuţii, se holărălşle
să se aleagă o comisie pentru statornicirea ortografiei, o altă comisie pentru întocmirea unui dicţionar, se propune ortografia comisiei filologice din Sibiu. Sînt
premiate poeziile lui Andrei Mureşianu cu 50 de galbeni şi Sic' crează un premiu
de 100 de florini pentru cea mai valoroasă carte despre agricultură, în scopul
în~urajării creaţiei literare şi a dezvoltării ştiinţelor. Meritul principal al dezbaterilor din cea de-a doua şedinţă, îl constituie faptul că s-a făcut prima încercare de a organiza viaţa ştiinţifică înTransilvania, în~emeind trei secţii: filologică în frunte cu Timotei Cipariu; istorică, cu George Bariţiu ca preşedinte -şi de
ştiinţe naturale, condusă de dr. Paul Vasici. Se organizează un ComitPt alcătuit
din Timotd Cipariu, George Bariţiu, Gavril Munteanu, I. Antonclli pt>ntru alcă
tuirea und liste cu ce!C' mai n~l'sare cărţi, care urmau să intre în componenţa
bibliotecii „Astra". lncă de la prima adunare, s-a înfiinţat biblioteca „Astrei'',
care avea rol atît de depozit al produselor spirituale româneşti, cît şi ca instrument de cultură în direcţia răspîndirii cunoştinţelor în mediul rural şi urban.
Acest început rodnic de or,ganizarc a activităţii ştiinţifice, se va amplifica în anii
următori, mai ales în sensul promovării creaţiei ştiinţifice şi literare a membrilor
„J\sLrei" prin care se va îmbogăţi patrimoniul -::ulturii noastre naţionale. In cadrul
acestor secţii au crescut şi s-au afirmat mulţi dintre intelectualii Transilvaniei, pe
tărîmul ştiinţei. Consolidînd aceleaşi prrncupări manifestate de la prima adunare.
de unitate culturală a tuturor românilor, în iulie 1862 sint ak,şi ca membri ai
,.AstrPi" alte personalităţi marcante din vechea Românie: C. A. Rossetli, Alexandru Odobescu, Mihail Kogălniceanu. Istoricul acestei adunări de la Braşov, îl
găsim în broşura: A doua adunare a Asociaţiunii transilt1ane, pentru literatura
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niei" 78 scria: ,,Braşovul i-a primit pe înalţii oaspeţi cu o faţă festivă; tricolorele, costumele naţionale şi tradiţionale urări să trăiască! nu mai conteneau. Seara se porni un cortegiu de 150 de torţe de la Gimnaziu, cu fanfara în frunte, care salută pe oaspeţi". In discursul inaugural, ţinut cu
acest prilej, Andrei Şaguna vorbind despre semnificaţia „Astrei", spunea:
,,întocmai aceste împrejurări aflu acel adevăr că urzitorii „Astrei", bine
au cunoscut dorinţa cea imperativă a înfiinţării unei asemenea Asociaţii şi
totodată prin ea au ştiut mijlocul cel mai sigur a se întîlni cu maxima dorinţă a naţiunii, pentru că nu este român, care să nu ştie că fără limba şi
cultura ei, nu poate ţine paşi egali cu alte popoare civilizate." 79
A doua adunare generală a „Astrei" a fost şi o demonstraţie a solidarităţii naţionale a românilor pe linie culturală, luînd parte şi Alexandru
Odobescu, care în darea de seamă pe care o face asupra celor văzute, apreciază că: ,,Braşovenii au călcat aici înaintea noastră, căci atunci e speranţa
să apucăm şi noi în urma lor, mărturisind că manifestaţia şi-a atins scopul, contribuind la redeşteptarea poporului român. 80 In cuvîntul său, rostit
la adunare, Alexandru Odobescu a vorbit despre importanţa limbii şi a
culturii naţi~nale, afirmînd că poporul român nu doreşte altceva <lecit să-şi
păstreze fiinţa sa, limba sa, să progreseze, asigurînd şi propăşirea vieţii
sale sipirituale. 81
Vestitul pedagog şi publicist braşovean, Gavril Munteanu, directorul
Liceului românesc din Braşov, a prezentat dizertaţia „Despre purismul în
limba română", propunînd alcătuirea unui dicţionar al limbii române. aducind o contribuţie la introducerea ortografiei noi. 82 Ceilalţi intelectuali braşoveni, prezenţi la această adunare, ca Ioan Puşcariu, citeşte un discurs
referitor la familiile nobile din ţară, George Bariţiu expune o dizertaţie
despre cultivarea şi dezvoltarea artelor frumoase, iar protopopul Ioan Petrie are o contribuţie originală asupra însemnătăţii creşterii vierru_ilor de
mătase în toate gospodăriile, sursă de venituri şi de bunăstare pentru români.83 In aceste dizertaţii cărturarii braşoveni cer „Astrei" să sprijine
dezvoltarea limbii literare româneşti, să contribuie la înflorirea artelor frumoase şi la educaţia estetică a maselor, să cultive dragostea la românii de
română şi cultura poporului român, ţinută la Braşov, de la 28/16-30/ 19 iulie 1862,
Sibiu 1862, p. 56~0; Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Uniirea Transilvaniei cu vechea Românie, Bucure~ti, Bd. Academiei R.S.R., 196'8, p. 325;
V. Curticăpeanu, op. cit., p. 145~.
78
„Gazeta Transilvianiei", anul XXV, nr. 56 din 17 iulie 1862, p. 4.
în „Ibidem".
80
Alexandru Odobescu, Scrieri literare şi istorke, voi. I, Bucureşti, 1887,
p. 458; Idem, Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român (sesiunea din iulie 1862 în Braşov), în Opere, voi. II, Ediţie critică
publicată sub îngrijirea profesorului Alexandru Dima, Bucureşti Eld. Academiei
R.S.R., 1967, p. 237-255.
81 Ibidem.
82
C. Bodea, Figuri puţin cunoscute din revoluţia de la 1848, în „Studii", anul
XIII, nr. 2/1960, p. 131-164.
83
„Gazeta Transilvaniei" anul XXV, nr. 57 din 21 iulie 1862, p. 1~2.
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la sate pentru acele îndeletniciri eoonomice, oare le pot asigura un progres
material.
Incontestabil, cărturarii braşoveni, în frunte cu George Bariţiu, le revine meritul în organizarea sub auspiciile „Astrei" a primei expoziţii economice naţionale româneşti, la 28 iulie 1862 în Braşov. 84 Prin organizarea
acestei expoziţii, cărturarii braşoveni urmăreau strîngerea legăturilor dintre toţi românii care locuiau în Monarhia austriacă, să cultive dragostea
faţă de tradiţiile, portul şi felul de viaţă al poporului, să prezinte în faţa
tuturora preocupările şi îndeletnicirile din mediul sătesc şi urban, valorile
materiale create, asigurîndu-se astfel şi pe această cale realizarea idealului
naţional.

Apreciind preocupările „Astrei" pentru propăşirea industriei româstimularea destoiniciei populaţiei de la sate, ziarul „Telegraful Român" din Sibiu, aprecia că „Expoziţia este o condiţie esenţială la promovarea industriei şi a meseriilor" .85 Acelaşi ziar arăta că „Astra" acţionînd
pentru ridicarea culturală, ,, ... nu a pregetat a fixa atenţiunea sa, mai cu
seamă asupra industriei şi a meseriilor ce se aflau în mîini româneşti şi
prin în.fluenţa sa, a le înainta pe cit s-ar putea de bine". 86 In pregătirea şi
neşti,

8 '- Vom reda pe scurt istorkul organizării primei expozi'~ii economice naţio
nale din istoria poporului român. La şedinţa comitetului „Astrei" din 2 ianuarie
1862, s-a primit o scrisoare din partea lui George Bariţiu şi a altor fruntaşi ai
vieţii culturale braşovene>, prin care ace-ştia cereau ca la adunarea generală a
,,Astrei" fixată pPntru 28 iulie 1862, să se organizeze o c>>.:poziţie cu toate produsele industriei casnice. Interesul pentru organizarea unei astfel de expoziţie, s-a
manifestat şi la negustorii români, care> în adunarea genr-rală a Grcmiului din
Sibiu, ţinuti la 27 ianuarie 1862, au ales o comisie formată din Ioan Popazu,
preşedinte, George Bariţiu şi
Gavril Munteanu, sPcrelari, etc., pre-cum şi un
juriu, o comisiune de cenzori pentru sel<:>cţionarea exponatelor şi decernarea premiilor, formală din Paul Vas~.:=i, Ioan Popazu, D. Iuga, etc. S-a hotărit ca produsele expuse să fie grupate în secţiuni şi clase>, după cum urmează: obiecte de
arlă frumoasă; manufacturi fc>meieşti; manufacturi bărbăteşti; produse de agricultură; produse montanistice. Semnalăm atenţia acoridată de organizatori, ca în
cadrul expoziţiei să se expună produse cit mai variate-, create de mîinile harnice
ale femeilor române: pînză, ţesături de lină aşternuturi, straie, împletituri, mătasl'
şi unele obiecte create de mîna bărbaţilor, cum ar fi: unelte şi piese pentru
nevoile gospodăriei ţărăneşti şi a lucrărilor agricole, prelucrarea unor minPreuri. Pentru part:dparea românilor din Transilvania, Banat, MaramurC'Ş, Crişana,
Bucovina, la expoziţie, s-a făcut o largă popularizare în ziarele: ,,Gazeta Transilvaniei", ,,Foaia pentru minle, inimă şi literatură", ,,Telegraful Român", ,.Concordia" şi altC'!c, subliniindu~se scopul, rolul şi importam;a ei, publicîndu-se şi un
indrumălor, privind categoriile de obil'clc ce urmau a fi trimise la expoziţie.
Referitor la istoricul organizării e~poziţie-i din iulie 1862, vezi: ,,Gazeta Transilvaniei", anul XXV, nr. 6 din 21 ianuarie 1862, p. 2; ,.Ibidem'", nr. 49 şi 62 din
23 iunie şi 7 august 1862, p. 2-3; A doua adunare generald a Asoc-Î'1ţiunii ... ,
p. 56-60; ,,Ţara Bârsei", anul V, nr. 5/1933, p. 44-0--442; Alexandru OdobC'SCu,
Scrieri literare şi istorice, val. I, Bucure.şti 1887, p. 485-494; Simion Pop, Primel.e
expoziţii economice româneşti, în „Problema economice", anul XIX, nr. 3/1900,
p. 89-102.
tl!", Ibidem.
ti,; Ibidem.
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organizarea expoziţiei, un rol important îi revine lui George Bariţiu, care
a fost sufletul acestei acţiuni de interes naţional, menită să stimuleze afirmarea poporului român în viaţa economică.
Prima expoziţie economică românească din Transilvania din 28 iulie
1862, a fost organizată în sălile Liceului românesc din Braşov. 87
La inaugurarea expoziţiei, care a avut loc în prima şi a celei de a II-a
adunări generale a ,.Astrei", au fost prezenţi 800 de participanţi din părţile
Transilvaniei, numeroşi intelectuali de prestigiu, conducătorii ,,Asociaţiunii
transilvane", oaspeţi de seamă veniţi din vechea Românie, printre care şi
Alexandru Odobescu. 88
Exprimînd valoarea acestei expoziţii, care a prezentat ce a fost mai
frumos şi mai bun din creaţia materială şi spirituală a populaţiei româneşti
din Monarhia habsburgică, ziarul ,.Gazeta Transilvaniei", scria că: ,,Folosul unei întreprinderi de asemenea natură poate fi dublu, adică moral şi
material. Cîştigul moral ce se trage din expoziţie, este acela, cum că românilor li se dete o nouă ocaziune de a-şi cunoaşte cit mai bine facultăţile
spirituale, de a se încrede în viitor şi mai mult în puterile proprii, de a se
face cunoscuţi altor popoare, pe un teren, pe care acelea învăţaseră pînă
acum numai a-i dispreţui, de a insufla respect. ca pe viitor să judece mai
drept pe român, silindu-se a-l cunoaşte mai îndeaproape; prin această expoziţie se deschide calea, pe care mergînd peste 5-G ani, să ajungem acolo,
ca să concurf,m pe ceilalţi compatrioţi, maghiari şi germani, la o e'(poziţiune comună, unde să .ne arătăm fiecare ceea ce sîntem în stare de a produce cu spiritul şi braţele noastre. " 89
Pregătită şi concepută ca o operă naţională, expoziţia de la Bnşov, a
întărit încrederea românilor în forţele lor creatoare, a reuşit să impună în
faţa celorlalte naţionalităţi respectul faţă de producţia industrială şi de
artă a populaţiei româneşti, să spulbere părerile greşite existente ale claselor dominante şi cercurilor guvernante, care considerau poporul român
Bi J\u fost exipuse 2 200 de obiecte, precumpănind produse1c industriei -::asnice,
a meseriilor agricole, vogctale şi obiecte de artă. Cele 2 200 de obiecte au fost
<'xpuse în p:1tru s[lii vizitate cu mult interes. Menţionăm mai alPs articolele de
cojocărie, pielărie, curelărie, covoare, soiuri speciale de griu, vinuri alese, etc. De
rcmarcat covorul cu inscripţia „IndepPndenţa Transilvaniei", cusut de Alexandrina
Georgiu Popa, două tablouri cu portretul lui Mihai Viteazul, cusute de Suzana
Molnar şi Sidonia Maior; ~onstrucţia Liceului românC:'sc din Braşov, executată
foarte fin, folosind ca ma,terial păr; tablourile pictorilor N. PopC:'&cu şi C. Vlăidă
r<~anu, sau ale- cunoscutului portretist Mişu Popp, sculpturi ale lui Nicolae şi
I. Popp. un şerpar bărbătesc cusut cu fir de aur pe catifea roşie. George Bariţiu
notează că multe din exponate au fost distinse cu premiu, ca de exemplu, costumele naţionale româneşti, ţesă~urile de lînă din Săcele şi Răşinari; pin zel uri,
covoare, etc. PPntru această problemă vezi: Programa expoziţiei naţionale din
Braşov, în „Gazeta Transilvaniei", anul XXV, nr. 49 din 23 iunie 1862, p. 2-3;
Simion Pop, op. cit., p. 96__.g7,
B.'l A doua adunare a Asociaţiunii ... , p. 56--60; Alexandru OdobesC'U, Aso-

ciaţiunea

transilvană

pentru literatura

română

şi

cultura poporului român . .. ,

p. 237-255.
80 „Gazeta Transilvaniei", anul XXV, nr. 62, din 7 august 1862, p. 3.
https://biblioteca-digitala.ro

M.

238

Băltescu şi

M. Tanasiu

incapabil de o economie prosperă. 90 Semnificaţia deosebită a expoziţiei de la Braşov, politică naţională şi mai ales morală a fost surprinsă
de George Bariţiu, în cuvîntul său inaugural rostit eu prilejul deschiderii
acestei manifestări: ,. ... unele popoare sînt de acea opiniune, cum că industria la românii din Transilvania este nulă şi că agricultura lor se află
încă într-o stare primitivă. Poporul nostru fundă o Asociaţiune, a cărei
chemare este a înainta cultura lui. Însă de unde era să înceapă această
Asociaţiune, dacă nu i se vor da tot felul de ocaziuni, spre a cunoaşte odatJ.
pe deplin acele trepte ale culturii româneşti .. Trebuie să ne restaurăm arta
picturii şi cu dînsa suvenirile noastre istorice, religioase şi naţionale ...
lmi pare rău că arta picturii în prima noastră expoziţiune naţională este
mai puţin reprezentată, totuşi îmi iau voie a atrage atenţia onoratei adunărri asunra unei icoane lucrate în stil bizantin, făcută de un oarecar~
meşter Mihail, trecut de 80 de ani, dar care a ţinut s-o prezinte. Nu-l putem compara cu un pictor al Renaşterii?" 91
Organizată cu scopul de a prezenta numai evoluţia economică şi a industriei c.asnice a românilor, expoziţia de la Braşov, nu a cuprins şi obiecte
ale celorlalte naţonalităţi, dar aşa cum declara George Bariţiu, aceasta nu
înseamnă că ea urmăreşte ţeluri naţionaliste sau şovine: ,.Dacă românii
doresc astă-dată ... a face expoziţiune curat românească, aceasta nici decum nu provine din voinţa de a: ne izola de către alte popoare conlocuitoare, ce ar mirosi a vreun egoism rău înţeles, ci această măsură ne este>
dictată de natura scopului, că adică voim să ne arătăm noi aşa precum
sintem, fără a ne împăuna întru nimica cu ceea ce nu e al nostru; poate în
aceasta dorim a observa şi o oareşcare delicateţă şi bună cuviinţă către cominferior

şi

patrioţii noştri." 92
Cărturarii brasoveni îsi vor aduce contributia la dezvoltarea actiYităh
,,Aistrei" şi la celelalte adu~ări generale, ţinute pînă în 1880. Astfel. la ad~narea generală de la Abrud din 16-17 august 1865 9;.1, George Bariţiu faL'e
un apel călduros membrilor, ca să accepte editarea unei publicaţii proprii.
organ cultural şi ştiinţific, care să înlesnească răspindirea culturii în mase.
In propunerea lui George Bari ţiu, se arăta că publicaţia editată de „Astra ...
trebuie să sprijine preocupările cărturarilor transilvăneni pe terenul literaturii, istoriei, artelor, ştiinţelor, să aducă o contribuţie la popularizar1..'J
activi tă ţii „Asocia ţi unii transilvane".
ln dizertaţia sa, ţinută la adunarea generală de la Abrud. George B·iriţiu subliniază semnificaţia editării unor organe de presă sub auspil'i:!1..•
.,Astrei", care să fundamenteze conceptul de cultură. necesitatea studierii
limbii şi istoriei naţionale, a preţuirii de către popor a tezaurului spiritual
românesc, a emancipării naţiunii: .. A înainta cultura? Dar mai întîi ce in~c>90

„Ibidem".
„Ibidem", nr. 60 din 1 august 1862, p. 3: A doua aduna.re generală a .-\.~ociaţiunii ... , p. 5~0.
92 „Ibidem".
93 „Gazeta Transilvaniei", anul XXXIII, nr. 38 din 15 mai 1865, p. 1.
91
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legem noi prin cultură.Vrem noi ca acest termen să fie sinonim numai cu
morala unită cu ştiinţa? Sau sub cultură să înţelegem şi prosperitatea materială şi aceea ce se numeşte civilizaţie? Bine, dar aceste scopuri sublime
nu se ajung cu un venit de 20.000 de florini! Chiar Reuniunea femeilor
noastre are un capital de 26.000 florini, pentru un scop mai particular, pe
care l-a înaintat într-un mod care merită recunoştinţă publică. O singură
comună românească şi anume, aceea a Braşovului, a donat între 1850-1858
peste 140.000 de florini pentru o şcoală şi fonduri şcolastice". 94
Patriotismul oamenilor de cultură din Braşov se manifestă şi pe linia sprijinului material, pe care îl acordă aşezămintelor culturale înfiinţate în Transilvania, dar mai ales pentru crearea condiţiilor necesare pentru ca „Astra" să-şi realizeze obiectivele propuse. In acest sens relevăm
faptul că Iacob Mureşianu, directorul „Gazetei Transilvania" din Braşov,
donează 1 OOO de franci „în favoarea culturii, literaturii juridice române
şi pentru cultura poporului român în ramul acesta şi în lăţirea cunoştin
ţelor agronomice. Asociaţiunea să emită o provocare cu acea condiţiune
ca acest capital să se manipuleze separat, ca Asociaţiunea să emită o provocare la contribuiri mărinimoase pentru înaintarea acestui scop şi să
se îngrijească pentru înfiinţarea unei Academii Române de drepturi" 94 •
Propunerea lui George Bariţiu ca „Astra" să editeze un organ de
presă cultural-ştiinţific, făcută cu insistenţă în adunarea generală de la
Abrud. se va realiza abia în anul 1868. 96
La 1 ianuarie 1868, apare la Braşov, sub redacţia lui George Bariţiu,
revisla „Transilvania", organ oficial al „Asociaţi unii transilvane pentru
literatura română şi cultura poporului român", ea fiind prima publicaţie
românească cu profil enciclopedic şi cu cea mai îndelungată perioadă de
apariţie (1868-1946). 97
Importanţa apariţiei revistei „Transilvania", constă în faptul că a
oferit posibilitatea valorificării producţiilor ştiinţifice şi literare de pe întreg teritoriul patriei noastre, fiind principala tribună de luptă a cărtun1,

,.IbidC"m."

n:; ,.Transilvania", anul I, nr. 1/1868, p. 4; Iacob Mureşianu a adus la cunoş

tinla adunării generale ţinută la Cluj în 1867 printr-o scrisoare dorinta de a dona
suma dr• 1 OOO de franci.
00 In şedinţa extraordinară a Comitetului „Astrei", ţinută la 15 octombrie
18fi7, George Bariţiu este de acord să devină redactorul organului oficial de
presă, care urmează să fie e-ditat, punînd şi oîteva condiţii: a) Foaia să se tipă
r0ască la Braşov, manuscrisc>le să fie primi te de Comite~ul „A.s-Lrei" să le cenzureze şi apoi să le trimită redocţiei de la Braşov, aranjarea materialului rămînînd
în grija rodactorului. După o vie dezbatere, se va hotărî în aiceastă şedinţă editarea unei reviste a „Asociaţiunii" la Braşov. ,,Transilvania", anul I, nr. 10/1868,
p. 233.
m V. Nelea, George Bariţiu, Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică,
1966, p. 290; Ioan Holhoş, Locul şi rolul revistei „Transilvania" în cultura românească, în Centenarul revistei „Transilvania", Sibiu, Biblioteca „Astra",
1969,
p. 67-70; Ştefan Pascu, La 150 de ani de la n~terea lui G. Bariţiu în „Steaua"
anul XII, nr. 5/1962.
https://biblioteca-digitala.ro

240

M.

Băltescu şi

M. Tanasiu

rarilor transilvăneni pentru desfăşurarea activităţii cultural-naţionale.
Locul şi rolul revistei „Transilvania" în viaţa culturală şi naţională românească, a fost reliefat încă din 1868: ,,Această foaie are misiunea de a se
ocupa cu pertractarea de cestiuni atingătoare, de interesele materiale şi
spirituale ale naţiunii noastre atît de zbuciumată de vitregia timpurilor"_mi
In coloanele revistei „Transilvania", se vor publica mai ales studii
de istorie şi literatură naţională, documente referitoare la trecutul bogat de luptă al poporului român, pentru libertate naţională şi dreptate,
informaţii şi date despre existenţa şi continuitatea românilor în Ardeal.
aspecte privind viaţa politică, economică, socială, probleme de etnografie, folclor şi lingvistică. 99
Revista a oferit paginile sale cărturarilor ardeleni, nu numai pentru
a cultiva studiul istoriei naţionale a poporului român ci şi pentru popularizarea idealurilor şi aspiraţiilor în vederea desăvîrşirii unităţii de stat.
pentru ridicarea nivelului de cultură al românilor transilvăneni. 200
O muncă neostenită va depune pentru editarea revistei, George Bariţiu, prin studiile şi articolele sale publicate aproape în fiecare număr
despre istorie, literatură, artă, economie, cit şi prin polarizarea în jurul
acestei publicaţii a cărturarilor din Transilvania şi de peste Carpaţi. 101
După întemeierea „Astrei", o primă formă de legătură a comitetului
de conducere cu membrii săi, au fost colectorii, aleşi dintre cei mai distinşi intelectuali, care aveau misiunea să adune taxele şi să sprijine organizarea activităţii. 102 Pentru Braşov rolul de colector l-a îndeplinit profesorul Ioan Lengeru. 103 Această formă de legătură a asigurat în primii
ani de activitate ai ,.Astrei" creşterea numărului membrilor acestei organizaţii, strîngerea regulată a taxelor de la membri, extinderea formelor de activitate în toate regiunile Transilvaniei, creşterea influenţei în
rîndul păturilor largi; devenind un factor deosebit de însemnat în viaţa
culturală a Transilvaniei, ,,Astra" nu-şi mai putea menţine formele organizatorice create după întemeiere, prin aşa-numiţii colectori. trebuiau
găsite soluţii pentru crearea în diferite ţinuturi a unor comitete filiale.
care să deschidă o perspectivă mai largă şi o cuprindere a tuturor locuitorilor. Un prim pas pe linia adoptării noilor forme organizatorice, se face
în cadrul adunării generale de la Gherla ţinută în august 1868, unde Iacob Bologa propune înfiinţarea reuniunilor ţinutale pentru extinderea ac!I!! .,Transilvania", anul I, nr. 17 /18G8, p. 474; revista „T~·ansikania", a apărut
într-un tiraj de 750 de exemplare.
0~ Desăvîrşirea unificării Statului naţional român . .. , p. 325.
100 V. Curticiipeanu, Mişcarea culturală romdnească . .. , p. 84-95.
101 Ibidem.
102 „Gazeta Transilvaniei", anul XXXI, nr.
31 din 25 aprilie 1868, p. -1;
V. Curticăpeanu, op. cit., p. 74-76.
103
A. Bârseanu, op. cit., p. 586.
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tivităţii asociaţiei şi a conţinutului ei. 10 -t Linia adoptată la această adunare
generală de extindere a activităţii „Astrei", prin înfiinţarea reuniunilor
ţinutale sau a unor subcomitete în diferite părţi ale Transilvaniei, este

susţinută nu numai de Comitet,
dinţa Comitetului „Astrei", din

dar şi de toţi cărturarii ardeleni. 105 In şe
10 iunie 1861, se dezbate raportul comisiei însărcinate cu elaborarea unui regulament pentru înfiinţarea unor
reuniuni ţinutale sau subcomitete şi agenturi comunale în vederea dezvoltării mai susţinute a activităţii culturale şi ştiinţifice a asociaţiei. 106
Propunerea lui Iacob Bologa însuşită de Comitetul de conducere al „Astrei", este aprobată de adunarea generală de la Şomcuţa Mare, ţinută la
10-11 august 1869, unde se definitivează şi regulamentul cu privire la
înfiinţarea despărţămîntului „Asociaţiunii transilvane pentru literatura
şi cultura poprului român". 107
Pe baza hotărîrilor adoptate de adunarea gene1·ală de la Şorncuţa
Mare, în 1870, se înfiinţează primele despărţăminte ale „Astrei", iar în
anii următori ele vor cuprinde toate regiunile Transilvaniei. Crearea despărţămintelor „Astrei", a dus la îmbunătăţirea formelor de activitate ale
acestui important aşezămînt cultural, la intensificarea luptei pentru unirea naţională a românilor, la înfiinţarea a sute de biblioteci în comunele
~i satele ardelene, care difuzau cartea românească, la iniţierea unor manifestări privind educarea românilor şi cultivarea idealului naţional. Primul despărţămînt al „Astrei" s-a înfiinţat la Braşov, de unde a şi pornit iniţiativa pentru întemeierea ,,Asociaţiei transilvane". Adunarea generală a districtului Braşovului şi Trei Scaune pentru constituirea despărţămîntului, a avut loc la 4/16 ianuarie 1870. 108 La această adunare de
constituire a despărţămîntului Braşov, au participat membri ai „Astrei"
tn, Raportul secretarului II ţinut la adunarea generală de la Gherla, 25/1326/14 august 1868 în „Transilvania" anul I, nr. 17/1868, p. 474; propunerea lui

Iacob Bologa este acceptată şi i se cere să elaboreze un plan de activitate în acest
sens, care să fie supus adunării generale viitoare.
10, ,,Gazela Transilvaniei'•, anul XXXI, nr. 53 din 22 iulie 1868, p. 1.
toG „Transilvania", anul I, nr. 12/1868, p. 358-359; acest Regulament prevedea: a) formarea şi arondarea dcspărţămintclor cercuale în toate ac<ele districte,
comitete şi scaune asupra cărora se extinde după statutele aso.:::iaţiei teritoriul acestora.. . c) membri asociaţiei se împart după ţinuturi în despărţăminte, în fruntea fiecăruia fiind cite un subcomitet, iar în fruntea membrilor unei comune, va
fi o agentură; d) despărţămintele vor purta numele localităţii sau ţinutului respectiv; e) despărţămintele au scopul de a servi ca mijloace pentru ca asociaţia să
poată intra mai uşor în contai.:::t cu poporul, prin: 1) colecţii de produse literare,
materiale de tot felul şi exiplicarea conţinutului acestora; 2) îniiinţarea pe lîngă
şcolile populare a unor şcoli de pomărit şi vierit, de grăidinărit; 3) ţinerea unor
dizertaţii populare şi învăţături despre economie, industrie şi comerţ; 4) îndemnarea poporului spre îmbrăţişarea deosebitelor ramuri de industrie şi comerţ;
,,Gazeta Transilvaniei", anul XXXII, rur. 100 din 31 dc,cembrie 1869, p. 3--4.
107 „Transilvania", anul II, nr. 20/1869, p. 266; ,,Gazeta Transilvaniei", anul
XXXII, nr. 100 din 31 decembrie 1869, p. 3-4.
iOd „Gazeta Tranisilvaniei", anul XXXIII, nr. 2 din 7 ianuarie 1870, p. 1;
,,Transilvania", anul III, nr. 5/1870, p. 61.
16 - Crlsla 1974
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şi inviiaţi. 109 După cuvîntul de deschidere rostit de Ioan Petric, s-a ales
Comitetul despărţămîntului Braşov, compus din Ioan Petric, Iosif Barac,
Damian Datcu, Iacob Mureşianu, I. Meşotă, Ioan Popovici, Ioan G. Ioan. 110
Preşedinte al despărţămîntului Braşov a fost ales Ioan Petric, cărturar
destoinic, animator al vieţii culturale, care a pus mult suflet pentru dezvoltarea activităţii „Asociaţiunii transilvane" 111 • Ziarul „Gazeta Transilvaniei", referindu-se la spiritul de muncă şi de luptă al braşovenilor, pentru răspîndirea culturii în popor, pentru atragerea românilor la lupta de
emancipare politică şi spirituală, pentru progresul social, scria: ,,Spiri-

tul comunal de a ne interesa în prima linie de binele general al poporului
român ... Deci să dăm mina cu toţii, cu mic cu mare, să ne interesăm pe
întrecute de scopul cel înalt şi deodată mîntuitor al „Asociaţiunii" ... "m
In cursul anului 1880, după constituirea despărţămîntului Braşov al
,,Astrei", s-au înfiinţat agenturi comunale la Rotbav, Măieruş, Feldioara,
Prejmer, etc. 113 Despărţămîntul din Braşov cuprindea 57 de comune, unde
se desfăşura o activitate bogată culturală în rîndul ţărănimii române, se
difuzau ziarele şi cărţile româneşti tipărite de „Asociaţiune", sau primi te
din vechea Românie, se cultiva dragostea pentru folclor, se iniţiau serbări, conferinţe şi prelegeri, ebc. 114
Avînd o arie largă de răspîndire pe tot cuprinsul districtului Braşo
vului, acest despărţămînt al „Astrei" a reuşit să creeze o reţea de mici
centre culturale în comune, contribuind la dezvoltarea dragostei faţă de
istoria şi limba românească, punînd la dispoziţia ţăranilor spectacole de
teatru, iniţiind cursuri de alfabetizare, stimulînd participarea largă a copiilor nevoiaşi la şcoli, asigurînd pregătirea a numeroşi intelectuali.
Pe aceste coordonate se va desfăşura activitatea despărţămîntului
Braşov al „Astrei" de la înfiinţare pînă în 1880. Un capitol important al
activităţii acestui despărţămînt îl constituie propaganda culturală în rîndul populaţiei româneşti de la sate pentru dezvoltarea interesului şi cultivarea dragostei faţă de cunoaşterea meseriilor şi practicarea lor. Prin
cercurile de citit, prin difuzarea cărţilor, dar mai ales în cadrul adună
rilor se arăta necesitatea fructificării talentelor şi aptitudinilor fiilor de
ţărani, în cadrul producţiei meşteşugăreşti, organizarea unor şcoli pentru
învăţarea meseriilor. La aceasta s-a referit şi ziarul „Orientul Latin",
cind arăta în ce mod trebuie să se desfăşoare activitatea „Astrei": .. Spiritul timpului de azi se manifestă cu deosebire în două direcţiuni: direcţiunea realistică şi nivelarea culturii. Cea dintîi tinde a pune societatea
în bunăstare materială şi în acest scop a da fiecăruia cunoştinţe şi îndemnuri pentru a putea trăi cit mai uşor şi cit mai bine; a doua de a răspindi
ton „Ibidem".
„Ibidem".
111 „Ibidem".
112 „Ibidem".
li~ ,,Ibidem".
llr. ,,Ibidem".
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cultura cit mai afund şi cit mai lat în general în masele poporului şi nu
numai în unele clase ale lui. Aceste direcţiuni par a fi în fond numai una,
dar în fond se deosebesc mult una de alta; alta este a introduce, a generaliza şi a înainta la un popor profesiunile şi meseriile şi alta este a înălţa
toată masa poporului sau majoritatea lui la un anumit grad de cultură,
de lumină. Amîndouă direcţiunile se operează prin şcoală, dar alta este
şcoala şi instrucţiunea reală, alta pentru cultura generală. Deci „Asociaţiunea" are scop să lucreze şi să aplice mijloace de care dispune, în prima
linie pentru lăţirea ştiinţelor reale, învăţarea şi înaintarea profesiunilor
şi a meseriilor şi pe linia a doua pentru generalizarea culturii în masele
poporului român". 115
Dintr-o dare de seamă a subcomitetului din Braşov, ţinută la o adunare generală al despărţămîntului I al „Astrei" în anul 1876, se arăta
contribuţia lui Bartolomeu Baiulescu la înfiinţarea ,.Reuniunii sodalilor
români", creată tocmai în scopul instruirii şi educării meseriaşilor români.
ecoul înfiinţării acestei „Reuniuni" şi interesul manifestat de cărturarii
de la sate pentru a trimite copiii să înveţe o meserie.11 6
In despărţămîntul Braşov al „Astrei", în această perioadă au luat
fiinţă primele biblioteci la sate, denumite şi biblioteci poporale, care vor
aduce un aport mai ales la răspîndirea literaturii româneşti, la ridicarea
nivelului de cunoaştere a ţărănimii. 117
O însemnată contribuţie a adus-o Braşovul şi la dezvoltarea bibliotecii centrale a „Astrei" de la Sibiu, care timp de o jumătate de secol a
fost biblioteca naţională a românilor transilvăneni. Bogatul fond de cărţi
al Bibliotecii centrale a „Astrei" de la Sibiu, a provenit şi din donaţiile
unor braşoveni; printre acestea se află fondurile provenite de la George
Bariţiu, Ioan Puşcariu şi Andrei Bârseanu şi alţii. Multe din operele de
valoare editate la Braşov, se află în fondul Bibliotecii „Astra" din Sibiu
şi această demonstrează legăturile stabilite între cele două mari centre
de cultură ale Transilvaniei. 118
La adunarea generală din noiembrie 1870 a despărţămîntului Braşov
al „Astrei", la Săcele, s-a propus înfiinţarea unei Şcoli române de ţesă
turi de lină şi bumbac în ,această vatră a meşteşugului casnic românesc,
propunere primită cu entuziasm. 119 Diamandi Manole în discursul său
115

„Orientul Latin", anul I, nr. 24 din 19 iunie 1874, p. 1'----2.
„Transilvania", anul IX, nr. 5/1876, p. 57.
t17 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 109--116; Din Istoria Transilvaniei, vol. II,
Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1961, p. 404-405; Ion M~lea, Contribuţii la cunoaş
terea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania pînă la unire, Cluj,
1935, p. 10-11; Elena Dunăreanu, Bibliotecari ai „Astrei", publicişti, în Centenarul revistei „Transilvania", Sibiu, Biblioteca „J\stra", 1969, p. 29-36.
118 „Ibidem."
119
„Gazeta Transilvaniei", anul XLIII, nr. 89 din 6/18 noiembrie 1880, p. l;
Statutul acestei şcoli va fi prezentat în cadrul adunării generale al despărţămîn110
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arăt a
că nu

ce neajunsuri survin industriei casnice româneşti, datorită faptului
sînt pregătiţi meseriaşi români şi nu există şcoli speciale, destinate
acestei ramuri.
Pentru Braşov, pentru viaţa culturală a acestui oraş, activitatea despărţămîntului „Astra" a însemnat un focar de cultură pentru populaţia
românească, un mijloc eficient de instruire şi educare, de înfăptuire a nă
zuinţelor de luptă naţională.

tului „Aslrei", ţinută la Braşov în 1882. Tot la această adunare s-a hotărit c-a
An,drei Bârseanu să sludicze ţinutul Braşovului din punct de vedere economic-,
etnografiic, inteleictual. S-a ales un comitet pentru ridicarea monumen,tului lui
Andrei Mureşianu, preşedintele acestui comitet fiind ales Diamandi Manole.
https://biblioteca-digitala.ro

