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Urmînd ideile rl voluţiei de la 1848, fruntaşii intelectualită~i
din Tn:msilvania, printre care Gheorghe Bariţiu, Timotei Cipariu, Ilarlon Puşcoriu, Andrei Şagu na şi alţii, continuă lupta pentru
promovarea interese lor naţionale româneşti pc tărîmul culturii - singurul devenit favorabil în condiţiile regimului constituţi mal inaugurat
de habsburgi după anul 1859. In aceste împrejurări s-a constituit la Sibiu,
la 4- 7 noiembrie 1861, Asociaţiunca pentru Jiteratura română şi cultura poporului român din Transilvania. Consemnată în istoria culturii
româneşti sub denumirea de „Aslra", de la înfiinţarea sa şi pinii la 1
decembrie 1918, Asocinţiunca a fost centrul înlregii vieţi spirituale .,.,,_
mâneşti dJn monarhia austriacă. „un adevărat centru de unire a româ nilor în cultudi" (1).
Scopul „Astrei" !nscris In statutele de la infiii ţarea sa era
„tnaintarea literaturii romAne şi cultura poporului român în deosebite
ramuri prin sturuu, elaborarea şi edarea (editarea, n. n.) dv opuri (opere, n. n.), prin premii şi f.tipendii pentru diferite specialităţi de ştiinţă
~I arte şi alte asemenea" (2).
Pe lingă „Astra" funcţionau la Sibiu mai multe „se>cţiuni şti
inţifice" care desfăşurau o amplă activitate de cercetare mai cu seam3
ln domeniul istoriei naţionale, dar şi în domeniul ştiinţelor naturii, a
medicinei, etc, o importantă bibliotecă documentară, o şcoală superioară
de fete, un muzeu istoric şi etnografic şi alte instituţii de cultură.
Dacă la începutul existenţei sale Asociaţiunea transilvană („Astra") urmărea iniţierea şi :-.l.lsţinerea unei activităţi literare şi ştiinţifice,
grupind în jurul său întreaga intelectualitate românească, din deceniul
al optălea al veacului trecut, datorită înăspririi explootării naţ ional e a popoarelor din m onarhie, „Astra" îşi pune 1ntreaga sa energie mobilizatoare şi
creatoare ln slujba emancipării poporului român. Activitatea „Astrei",fiind
„de aici înainte îndreptată nemijlocit asupra masei poporului român" (3),
s-a roncretizat într-o susţinută acţiune de răspîndire a cunoştinţelor din
diferite domenii de ştiinţă , care, după cum considerau activiştii Asociaromâneşti
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ţiunii,

„vor putea contribui la prosperarea literaturii şi culturii spiri·
economice a românilor din patrie" (4).
„Astra" îşi desfăşura activitatea prin despărţămintc.• şi agent• ·i,
organi zaţii ale Asociaţiunii la nivelul judeţelor şi ale comunelor, subcrdonate unui comitet central cu sediul !a Sibiu. Infiinţarea despărănun
tekr şi agenturilor, hotărită în adunarea generală din 1869 de la Şom
cuta Mare, a izvorît din necesitatea unei l egături mai apropiate şi direrti:- cu membrii săi din toate ţinuturile Transilvaniei, cu masele insă~i Strădania fiecărui despărţămînt era să devină în ţinutul său suOetui vieţii spirituale romaneşti, antrenînd la diferite manifestări culturalinstructive mai ales popula ~ia l'ai1 'or .
Printre cei dlntii mcmuni satmareni ai „Astrei", amintim ~
pre 'esorul de limba română din Satu Mare, Petru Bran, animator ne 1bosil al vioţii culturale sătmă rene, figurînd în analele asociaţiei printre
primii membrii cotizanţi de la înfii nţarea sa (5). Numărul m embrilor din
j udeţul Satu l\ 1are cr escuse spre s!îrşi tul veacului trecut şi pentru o
activitate mai bogată şi permanentă în acest ţinut, devenea necesară
jnf, i nţarea aici a unui despărţămînt al „Astrei". Dorinţa membrilor Asociaţi unii din comitatele Maramureş, Satu Mare de a se înfiinţa un de-.părţămînt în acest ţinut, este exprimată în scrisoarea lui Mihail Pavel,
vicar al Maramureşului, trimisă comitetului central al asociaţiei la
Sibiu (6). „Considerind că numărul membrilor ordinari din comita1r
atinse (amintite şi înainte tn scrisoare, n. n.) creşte din ce în Cl' mergt',
şi S•' întăreşte interesul r omânilor din aceste părţi către Asociaţiunt>, .1
n umărul stipendiilor şi ajutoarelor Asociaţiunii cresc (membrii din aceste
C'Omitate, n. n.) îşi iau libertatea a face următoarea propunere: Onorata
adunare să binevoiască a adăuga către statutele Asociaţiunii un articol
tn ln~elesul căruia activitatea asociaţiunii transilvane se extinde şi asupra comitateJ ·r Maramureş şi Satu Mare" (7).
Prin tr-o hotărire a comitetului central al „Astrei" (nr. 187/1897),
Gh. Pop de Băseşti este „încredinţat cu organizarea unui despărţămint
în Sătmar" (~ ). In f!'?bruarie 1898, Gh. Pop de Băseşti raportează că ln
ziua de 16 a aceleaşi luni s-a constituit despărţămîntul Sătmar - Ugocea al „Astrei" (9). Sediul despărtămintul •i a f,..,st sti:ibilit la Seini,
situat aproximativ la egală depărtare de cele două judeţe. La adunarea de
c·onstituire au participat membrii vechi ai asociaţiei şi s-au înscris membrii
noi, printre care dr. Vasile Lucaciu, Romul Marchiş, Alex. Steţiu, M.
Ghiriti, etc. Director al despii rţămîntului a fost al<'s Gavril Lazăr de
P t.rcăre ţ, ajutat de un comitet ccrcual din care fa.ceau parte printre alţii Gh. Şuta, dr. Vasile Lucaciu, dr. Felician Bran - fiul profesorului Bran . . O dată cu procesul verbal de constituire se înaintează la
Sibiu şi un libret de depunere la banca „Sătmăreana'' de 85 florini, reprezentînd cotizaţia noilor înscrişi. In acelaşi an direcţiunea despărţă
mîntului este preluată de Gheorghe Şuta din Borleşti. Străduindu-se
să popularizeze această instituţie de cultură, noul director cere prin
tualc

şi
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lare protopopilor din judeţ, amintindu-le înfiinţarea „în comitatul
!mar la 16 februarie, 1898 a unui despărtă mînt al Asociaţiun ii pencultura şi literatura poporului român", sii îndemne pe poporeni
se înscrie ca membrii ordinari şi ajutători ai Asociaţiunii ", dat fiind
pul măreţ ce urmăreşte această asociaţi une culturală" (10).
Potrivit regu lamenlului de funcţionare a despărţămintelor,
brii se întruneau anual in adunare generală a cărei loc şi dată erau
bilite, ca şi în cazul adunărilor generale ale „Astrei", în adunarea preentă. Adunările generale ale despărţămintelor cuprind0au
r aportul
j\·ităţii anuale, înscrieri de noi m embrii, dezbaterea unor propuneri
i, susţinerea disertaţiilor ln faţa publicului, întregul program fiind
at de serbări populare. Jntruniţi în adunarea anuală a despărţămln!ui la Seini, la 13 iulie 1899, membrii îşi exprimă dorinţa de a „proa c:ultura poporului român pe toate terenele posibile" (11). Notăm
in aceaşi adunare s-a preconizat infiinţarea „Reuniunii femeilor din
&tmar". (In 1910 num ărul reuniunilor de femei, corale, de învăţători
din j udeţ erau de treisprezece) (12).
Scopul activităţii „Astrei" în acest ţinut este arlesea amintit,
activiştii aso(jaţiei străduindu-se să-l popularizeze mai cu seamă cu prilejul adunărilir generale. După în fiinţarea la 18 noiembrie 1900 a agenturii Seini a „Astrei", preşedintele acesteia cere să i se cedeze una din.
sălile de clasă riefolosite „pentru scopurile agenturei, ale
bibliotecii
populare", amintind „ţelul comun urmărit de Asociaţiune prin promo\'area literaturei şi culturei poporului român, ca şi şcoala". „Agentura
noastră are să fie şcoa la adulţilor", specifica cerera amintită (13).
Din vasta activitate a despărtămintelor şi a „Astrei" in general,
dt> mare interes se bucurau „prelegerile poporale", ţinute uneori Jn cicluri pe di ferite teme şi urmărind concluzii de or din practic pentru publicul care le audia. Această acţiune de răspîndire a cunoştinţelor tl'\
rfndul populaţiei săt0şti era considerată fn tr-o circulară a „Astrei" ca
una dintre c<>le mai importante probleme al<' instituţiunei noastre" (14).
Pr0gramul tipărit al adunării generale a despărţămîntului , ţinută la
Turţ, la 10 august 1902, împreună cu invitaţia de a participa la desfă
şurarea ei adresată „pentru membrii despărţămtntului şi toţi amicii cullt.rei poporului român" - semnate de dr. V. Lucaciu, secretar 5i Gh. Şuta,
dirC'ctor - înafara raportului, menţiona şi susţinerea disertaţiunii „De:tvoltarea spiritului de economic în viaţa poporului" (15).
In a nul 1902, Analele Asociaţiunii menţionează despre despăr
tăm intul Sătmar că „are un teritoriu vast, unde e mare lipsă a se propaga cultura românească, comitetul cercual e conştient de menire, poponil e accesibil de cultură" (16). Preleg<>ri PC' lf'rne de rnedidr.::1 umană
şi veterinară, industrie, economie, cu teme de istoric a limbii şi a pop-:rului, etc, t>rau organizate în loate satele despărţămîntului, direcţi
un<'a acPstuia desemnind conferenţiari dintre medici, avocaţi, ingineri,
profesori, farmacişti, preoţi. Analele as0ciaţiei şi r evista Transilvania -
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a „Astrei" - consemnează zeci de intelectuali săt
care s-au apropriat cu dăruire de popor răspunzînd nevoilor lw
de cultură_ Dintre prelegerile susţinute numai în 1913 în satele jude
ţului Satu Mare amintim pe cele de la Tarna Mare, Botiz, Gherţa Mie„
Batarci, Bixad, Tîrşol ţ, B oi n eşti, Odoreu, cu care prilej s-a vorbit d~s
pre limba maternă , începutul neamului, folosul cărţilor, etc. (17). Con
ferinJele erau planificate şi organizate şi pe plan central de asocia\1e
numindu-se conferenţiari şi stabilind turneele a cestora pentru o anumil.l
perioadă de timp. La 1913 asociaţia planificase un „conferenţ.iar •agrc
nomic", programul căruia cuprindea şi cinci conferinţe la Carei, Satu
Mare, Seini, Şomcuta şi Baia Mare, din despărţămînlul Sătmar (18).
„Astrei" îi revine şi meritul de a fi înfiin ţat primele bibliotec
populare la sate. Scopul lor era „răspîndirea cunoştinţelor folositoai··
din orice ram al activi tăţii româneşti şi dezvoltarea gustului de citit in
masele mari ale poporului" (19).
Din adunarea cercuală (generală) a despărtămîntului Sătmar a,
„Astrei" ţinută la Sătmărel la 30 august 1908 se înaintează comitetului
central la Sibiu propunerea de a se înfiinţa biblioteci săt~şti din colect~
dat fiind faptul că fondurile asociaţiei nu permiteau procurarea unu
număr s atisfăcător de că rţi pentru acoperirea n ecesarului (20). Se propunl'
un apel la toţi cărturarii din Transilvania pentru donaţii în fondul di>
cărţi desenate înfiinţării bibliotecii p0pulare (21 ). Comitetul
central
răspunde că primeşte această propunere şi pune la dispoziţia despăr
ţămîntului cîte zece exemplare din publicaţiile „Astrei" (22). In judeţul Satu Mare, la 1910, erau 21 de bibliolPci. popt1lare printre care la
Sătmărel, Turţ, Craidorol ţ, Sanislău , cu peste o sută de volume, Mof.
tinul Mic cu optzeci de volume, Borleşti, Amaţi, Mădăras, Do!Ja, Apa,
etc., cu cite cincizeci de volume (23) . Dupi'i. formularea simplă dar înţeleaptă a celor ce au consemnat adunarea din Sătmărel a ,.Asttei",
scopul bibliotecii săteşti era de a oferi poporului posibilitatP.a ca „în
dumineci şi sărbători abţinîndu-se de la petreceri în crîşme 1iă se ocupe
cu cetitul căr ţilor folositoare. Ca astfel să nu se încurajeze patima b:-ţiei iar despre altă parte poporul să se dedea a ceti lucruri folositoare" (24).
Comitetu l central repartiza periodic despărţămintelor broşuri
de popularizare, publi caţii proprii, acestea distribuindu-se gratuit să
tenilor cu prilejul adunărilor generale sau a confe rinţelor organizat.e.
Alte publi caţii ale „Astrei" se distribuiau prjn abonamente membrilor,
sau se expediau la cererea acestora. ln 1913, printr-o adresă , d.espăr
ţămîntul Sătmar cere cărţi şi partituri muzicali' pentru coruri. In act'
laşi an despărţămîntul primeşte 53 de cărţi în cîte douăzeci de exemplare pentru înfiinţarea unor biblioteci populare noi (25).
Din protocolul adunării de la Sătmărel reiese şi prPocuparea
despărţămîntului Satu Mare de a organiza în satele judeţului cursuri
de alfabetizare pentru care erau chemaţi nu numai învăţătorul şi preo-

publicaţie periodică

măreni
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.tul, ci toţi ştiutorii de carte din sat. In acelaşi an (1908) analele „Astrei" menţionează cicluri de cursuri în mai multe sate din judeţ. La Borteşti cursul de alfabetizare a fost susţinut de învăţătorul Aurel Popan,
fiind alfabetizaţi treizeci de neştiutori de carte (26). Infiinţarea acesIOr cursuri în general de către asociaţie a fost o acţiune lăudabilă, căci
deşi departe de a rezolva o problemă complexă in ansamblul ei analfabetismul, „Astra" a contribuit cu posibilităţi modeste, dar cu entuzia~m la alfabetizarea şi antrenarea la cultură a populaţiei româneşti din
vechea monarhie.
,,Astra" a manifestat o preocupare de căpetenie pentru salvarea valorilor culturale ale poporului român, pentru cultivarea comorilor spirituale şi materiale reprezentind arta şi etnografia tradiţională
r<•mânească. La adunarea dcspărţămîntului ţinută în 1899 la Seini şi
amintită mai sus, după o frumoasă expunere despre portul popular şi
~.spre folclorul ţinutului, printre vorbitori fiind Constantin Lucaciu
din Iojib, fratele luptătorului memorandist, s-a oferit un premiu pentru
„cole('tarea de poezii poporale din Qa5". Protocolul adunării conchide
că „rezultatul moral şi material al adunării în folosul ţelului general
urmărit de „Astra" a fost satisfăcător" (27).
Despre necesitatea şi importanţa promovării „industriei casnice" (printre care ţesutul şi cusutul), s-a vorbit la Tiream la 23 iulie
1911 In acelaşi scop, adunarea de~păr\ămînlului Sătmar organizată aici
t1r;tărăştc înfiinţarea la Tiream a unui atclir.r de ţesătorie spre a cultva tradiţia populară locală în acest meşteşug. Amintind frumuseţea
pnrtului tradiţional r omânesc, C. Lucaciu, tn prelegerea sa pe această
t"mă, îndeamnă ţărăncile să-l păstreze si să-l cultive (28) De asemenea
~e pi:opune organizarea unor expoziţii de ţesături şi cusături cu motive
tradiţionale locale, dC' pe teritoriul despărţămîntului S~:itmar. In a~st
scop adunarC'a generală din Tiream stabileşte „o comisie în cauza lă
ţire1 ţesăturilor naţionale în părţile noastre", care preconizează primele expoziţii în Boliz, Dorolţ, Sanislău. In iarna anului următor se
deschide expoziţia Ja Sanislilu, relatarea căreia o aflăm într-un raport
a• comisiei amintite, înaintat comitetului central al „Astrei" la Sibiu.
Exp0ziţia a cuprins ţesături şi cusfituri de pe Someş, din alte zone a le
Sătmarului, din Sălaj, Maramureş, etc. In raport se remarcă frumuseţea exponatelor aduse de ţărăncile din Moîtinu l Mic şi din Pomi. De
asem<>nea se ecre un premiu pentru o ţărancă care dovedeşte „mult interes, strădanie în arta ţesutului" (29). „Interesarea (interesul manifest<lt pentru cxpnziţie, n. n.) s-a dovedit destul de bună, cercetînd-o şi
ţărănr·1 le din satele vecine", se spune în raport. Această preocuprare a
despărţămîntului continuă şi în anii următori, în 1914 se cer albume C'J
cusături şi ţesătu ri pentru bibliotecile din Lipău şi Mădăras (30).
Dintre manifestările „Astrei", de cea mai largă popularitate se
bucurau adunările generale anuale organizate la nivelul despărţămin
t<>lor sau pe întreaga asociaţie. In gen<.>ral căuttnd să nu depăşeasc5 li -
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r:i9. I -

Circulara directorului dcsp<îrt<imintulu1 S<1!ntdr al „,\strci
1898.

t 5 deccmbri1

mitele l<'gali Lăţii, adunările Arosiaţiunii tra1.sikane eran rareori tulburate. i\ulorit.ăţile C"ăula1J să limiteze sau să împiedice aceste manifestări
de masă care nu numai ră nu !-"<'rv0au intereselor stăpînlrii, dar care prezentau un real pericol pentru „unitatea" stalului multinaţional. Adunarea dcspărţămîntului convocată pe anul 1900, la 2 august în Sanislău,
a fosl interzisă de primprC't1 rul Carl'iului, dupf'i wm reiese dintr-o adresă a despărţămîntu lui trimi su crmitetului central al „Astrei" la Si-

https://biblioteca-digitala.ro

261
asociaţiei consemnează îndignarea Iaţă de aceste „dispoziţiuni poliţiale" considerind „motivele invocate de autorităţile locale netntemeiate, ca lipsa de bază şi de drept", comitetul central hotăreşte

J>iu. Analele
să

înainteze ministerului de interne o plîngere celind „garantarea liberde acţiune a organelor asociaţiei prevăzută în statute şi aprobată de
guvern şi păgubită in modul cel mai grav şi simţitor" (31). Notăm că înfiinţ.area „Astrei" a fost aprobată de guvernul austriac într-o perioadă
de relativ liberaJism şi cu toată politica de oprimart:? natională ce a urmat în imperiu, activitatea „Astrei" nu a putut fi suprimată. De fiecare
dată, însă, autorităţile locale consemneaLă în rapoarte manifestările naţionale ce aveau loc cu prilejul adunărilor „Astrei".
Data şi locul stabilite pentru adunaren viitoare se făceau cunoscute comitetului central al „Astrei". După demersuri le pentru aprobarea sa de către autorităţile locale urmau preg~tirile intense care pre-redau fiecare adunare. Adunările generale antrenau, înafara membrilor
despăr\,ămintului, întreaga populati0
a localitoţii în care urma să se
desfăşoare. La adunări participau ml mhrii ascciat1ei, populaţia localităţii
gazdă şi din satele din împrejurimi ca şi invitaţi oficiali.
Printre adunările generale ale dcspărţămîntului Sătmar al „Astrei", analele asociaţiei menţ.ion0ază cu programe bogate si instructive
pe cea de la Seini, din 13 iulie 1899, unde acti\·a prQfesorul emerit Gavril Tri!. De asemenea, adunarea d<.> la Şişeşti din 1000, ţinută în satul
lui Va~ile Lucaciu, cn c:are prilej se dis<:ut~i posibilitatea inî1inţării
„unei şcoli pentru confecţionarea utensiilor de lispă la economia poporului", respectiv o şcoală de meserii (32). De altfel posibilitatea înfiintării cu ajutorul „Astrei" a unei şcoli de lemnărie in judeţ este dezbă
tută şi de şedinţa din aprilie a comitetului cercual al despărţămîntului.
De asemenea, subliniem adunarea organizată la Turţ în 1902,
amintită mai sus, cu care prilej s-a redactat şi invitaţia adresată comitetului central al „Astrei" de a ţine adunarea generală a Asociaţiunii pe
anul următor, 1903, in cadrul despărţămîntului Sătmar. Adunarea din
Iojib, din 1901, este menţionată cu o frumoasă serbare populară ce a
urmat progrctmului oficial. In adunarea despărţămîntului orgaŢlizată la
Pomi în 1904 se solicită comitetului central ajutor penlru organizarea
unei expoziţii industriale naţionale pc teritoriul despărţămîntului Sătmar
~i patru sute coroane pentru dotarea bibliotecilor populare (33). La adunarea din Sătmăre l din anul 1908, printre invitaţi se aştepta renumitul cor „Hilaria" din. Oradea, care şi-a oferit (:Oncursul.
In adunarea generală a despărţămîntului ţinută la Ardud, Ia 11
-august 1912 s-a adoptat hotărîrea ca vechiul despărţămînt Sătmar-Ugo
cca să se împartă în cinci despărţăminte. In urma aprobării comitetul
central al Asociaţiunii, în anul 1913, pe teritoriul vechiului despărţămînt
erau organizate despărţămintele Sătmar, director fiind Ludovic Mărcuş
din Mădăras, Seini, Şomcuta şi in curs de organizare cele de la Baia
tătii
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Mare şi Carei !34). Activitate mai bogată a continuat să desfăşoare despărţămîntu l Sătmar.

Protocoalele parohiei din

Mădăras consideră

anul 1913 „de o

înşemnătate rară" pentru comună. La 10 august a acestui an s-a desfă
şurat aici adunarea generală a d es părţămintului Sătmar al „Astrei". Des-

făşurarea adu~ării, la care au participat
dită de procesul verbal încheiat cu acest

cinci sute de ţărani, este oglinprilej şi înaintat la Sibiu. După
raportul activităţii despărţămîntului Sătmar de la înfiinţarea sa şi pină
în 1913, adunarea a ascultat o prelegere pe teme ele morală, au urmat
propuneri priilind înbunătăţi rea activităţii despărţă mintu lui. Printre a
ce:.tea, se discută posibilitatea continuării arţiunii de a lfabetizare prin
înfiinţarea „şcoalelor de analfabeţi, . . . prin Iuţirea cărţilor poporale
care e necesară pentru curăţirea graiului şi cultivarea limbei", tncurajarea activităţii corale săteşti „pentru conservarea şi propagarea cîn
tecelor", de asemenea, „colecţiuni de porturi naţionale şi de industrii
casn ică ", etc. O preocupare importantă a „Astrei" era înfiinţarea de tovărăşiri de consum, de valorificare a produselor, financiare,
pentru
„procurarea instrumentelor şi rechizitE>lor economice" - utilaje agricole mai perfecţionate, costisitoare şi greu de procurat individual (35)
A doua parte a programului adunării de la Măclăras a fost rezervată unei
intreceri corale cu participarea corurilor din Mădăras, Islrău, Lipău, Ardusad, Băseşti. Corurile au fost premiale „din spesele despărţămîntului"
din contribuţia lui Gheorghe Pop de Băseşti şi a unor cetăţeni din Mă
dăras. Din programul corurilor amintim: „Imnu l Astrei," de I. Mure
şeanu, „Coasa" de I. Vidu, „La şezătoare" de T. Brc>diceanu, etc. C1..„Pui de lei" de I . Vidu, corul din Lipău a obţinut premiul întîi. La a
ceeaşi serbare tineretul din Mădăras condus de studentul Traian P op „a
jucat „B ă tuta" şi „Căluşarul" spre îndestularea oaspeţilor" (36).
Minunate serbări populare, adunările „Astrei" erau aşteptate
cu nerăbdare de membrii asociaţiei ca şi de popu la ţia întregului ţinut
fn care se desfăşurau. Admiraţia pentru aceste serbări, pentru ţinuta
manifestă rilor, a calităţii artistice dovedite de formaţiile C'Orale, de dansuri, de teatru, au avut adesea ecouri în presa oficială locală.
Printre cele mai reuşite manifestări a le Asociaţiunii transilvane
amintim adunarea generală desfăşurată în anul 1903 la Baia l\.1are. Succesul deosebit al acestei adunări a fost un merit al despărţ5m1ntului Săt
mar, evrnimentul prilejuind trei zilP de adevărată sărbătoare naţionalâ
românească pentru întregul jud eţ. După acceptar ea de către comitetul
central al „Astrei" a invitaţi ei dcspărţămintului Sătmar, înaintată din
Turţ, de a ţine adunarea generală a asociaţiei în cadrul acestui despăr
ţămînl, s-a constituit un comitet însărcinat cu orgoni:t.arC'a adunării şi a
festivităţilor ce urmau s-o însoţească. In martie 1903 pregătirile erau
tn toi, după cum rezultă din mai multe acte oficiale prin care prefectul
judeţului avertizează de la Carei primăria oraşului şi căpitanatul să vegheze asupra pregătirilor (37). Din schimbul de adrese între autorităţile-
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intite reiese că, în afara fondului despărţămintului, cheltuielile urmau
fie acoperite şi din contribuţia voluntară. La 11 iulie 1903 comitetul
mcual al despărţămîntului înaintează la Sibiu programul detaliat al
manifestă rilor spre aprobare. Invitaţii erau aşteptaţi în oşar în ziua de
8 august, manifestăril e urmind să se d~sfăşoare pînă la lr august. Numărul participanţilor oficiali este menţionat în actele autorităţilor oraşului, de trei sute, din care delegaţi ai comitetului central al „Astrei"
ID frunte cu Partenie Cosma, vicepreşedinte al Asociaţiunii (Al. Mociolll, preşedintele de atunci al „Astrei", fiind bolnav n-a putut participa).
Printre invitaţi se află de asemenea cunoscutul dramaturg şi om de
tralru Alexandru Davilla şi alte personalităti culturale.
Ziarul „Nagybcinya" din 13 august 1903, într-un articol cuprin1.ător, aminteşte printre particioanti. de asemenea, reprezentanţi ai intelectualităţii maghiare din localitate, ai oficialităiilor oraşului şi alţii care
„ ... au venit din toate colturile tării, mai săraci şi mai bogaţi" (39)
Acelaşi %iar aminteşte reuşita manifestărilor şi succesul serbării.
Programul adunării în afara şedinţelor de lucru, a disertaţiilor,
a cuprins excursii, serbări populare, baluri. Cu prilejul adunării s-au
tipărit pliante „ Astra", suvenire de la Adunarea generală a Asociaţiunii
pt-ntru literatura română. şi cultura poporului r omân", cu reproduceri
infătişînd Columna lui Traian, chipuri de eroi din istoria oporului roman, textele unor cintece patriotice.
Entuziasmul oamenilor, ospitalitatea şi bucuria cu care au fost
inhmpinaţi pe aceste m eleaguri au produs o puternică impresie îA rîndul
!laspeţi 'lor. „N-am avut încă adunare generală căreia în privinţa succesului moral i-am pute da întîietate faţă cu adunarea de la Baia Mare
A~ociaţiunea a
găsit aici în plină floare ceea ce voia să ducă şi să
~emene: conştiinţa unităţii naţionale-culturale . . . rezultat de importanţă
istorică ce va asigura adunării generale un loc distins în istoria asociaţi unii
noastre" (40). Adunarea generală a Asociaţiunil transih •ane care s-a desfăşurat în anul 1903 la Baia Mare, rămine una dintre cele mai importante şi mai reuşite manifestări ale „Astrei" organizate de despărţămîntu1
să

Sătmar.
Prezentă in toate localităţile transilvănene, „Astra" a adus o
contribuţie de seamă la progresul economic, cultural al românilor din
monarhia austro-ungară. Prin diferite manifestări de masă şi publicaţii

cu caracter popular, Asociaţiunea a militat mai cu seamă pentru eman' iparea ţărănimii din starea de înapoiere economică în care se afla. Prin
conferinţe şi broşuri conţinînd
îndrumări şi soluţii practice, s-a stră
duit să transmită cunoştinţe de agricultură, pomicultură, viticultură, zootehnie. Pentru cultivarea raţională a pămîntului, „Astra" a sprijinit tnfiinţarea unor „însoţiri agricole", a cooperativelor de consum, a reuniunilor de credit, (bănci populare). In anul 1910 numărul ,,societăţilor de
<·on!;um" din despărţămintul Satu Mare era de douăzeci, printre care
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la Borleşti, Aciua, Ardusad, Lipău, Cicîrlău, Bicău, Boghi ş (41), ca şi cel
din Hotoan, Santău, Săuca (42). Reuniunile de _sredil mai importante I
aceeaşi dată erau „Sătmăreana" şi „Aurora".
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Răspîndind cunoştinţe

tra" se

străduia să suplinească,
sistenţei medicale la sate.
Nevăzînd

elementare de igienă
într-o cit de modestă

„Aslipsa a-

structura nedreaptă a sociPtătii bazate pC'
pe exploatare cauza mizeriei maselor, activi~
tii „Astrei" considerau cultura, educaţia poporală" singurul mijloc: de izbăvire a poporului din această stare de lucruri. Astfel, scopul strădani
ilor „Astrei" de alfabetizare, de antrenare la cultură a mulţimii, t>rau
spre a da acestuia „posibilitatea de a-şi cîşt1ga cunoştinţe folositoare în
lupta pentru viaţă" (43).
Iniţierea de către „Astra", în l 908, a unei
susţinute campanii
de alfabetizare în satele Transilvaniei, avea menirea să pregătească r ezi5tenţa poporului român faţă de ofensiva de dcsnaţionalizare des!ănţui
tă de guvernele dualiste. l n 1907 s-a adoptat legea „Apponyi" potrivit
căreia se urmărea dsiiinţarea şcolilor naţiona lităţilor asuprite din monarhie. De asemenea, potrivit legii electorale din acest an, în afara menţinerii censului, erau excluşi de la dreptul de ' ot neştiutorii de carte,
fapt (e constituia încă o lovitură pentru naţionalităţile asuprite, în rîndul acestora numărul analfabeţilor fiind extrem de mare (44).
După izbucnirea primului război mondial , materializarea m ultor
iniţiative luate în şedinţele comitetului cercual al despărţămînlului Săt
mar (din 8 martie 1913, 7 mai 1913), sau in adunarea generală din 1913,
care anunţau o activitate bogată a acestui despărţămînt. nu a Iost cu
putinţă. Din aceşti ani grei lipsesc şi relatările despre obişnuitele manifestări organizate de despărţămînt. La 29 noiembrie 1915 clirectorul despărţămîntului Sătmar scrie comitetului central la Sibiu că „în anul curent nu s-a înscris nici un mem bru şi niC'i împr<'jurările d" acel(> nu sînt
ra să putem ţine adunarea generală" (45). In anii război u lui „Astra" a
conti.rlUat să susţină cur::.uri de alfabetizare dt!>făşurate atit în satele
transilvănene cit şi în spitale, în rîndul soldaţilor răniţi (46). Sfir~itul
primului război mondial a însemnat unirea Transilvaniei cu RomAnia,
întregirea statului naţional român, în cadrul căruia „Astra" nu mai era
singura instituţie coordonatoare a activităţii culturale rom âneş ti, rol ce
li îndeplinise în vechea monarhie.
După anul 1918 activitatea „Astrei" a încetat să mai aibă un
caracter larg popular, rămînînd de multe ori in cercuri restrJnse de intelectuali, susţinînd mai cu seamă o activitate literară şi publicistică.
Este concludentă, atît prin participarC' cit şi prin program, adunarea generală a „Astrei" organizată ~ anul 1935 în oraşul Satu Mare, de altfel
o manifestare culturală de rasunet, a cărei r~ u~ită s-a datorat şi participării renumitului cor sătmărean „Vasile Lucaci u".
In a d oua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începu tul secolului nostru, existenţa „Astrei" a însemnat decenii de strădanie neobosită pusă în slujba emancipării poporului român din monarhia austriacă , a menţine rii şi dezvoltării conştiinţei unităţii naţi o nale , Prin IC'în

clase sociale deosebite

însăşi

şi m edici nă ,
măsură şi

şi
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găturile

sale cu cercurile şi instituţiile de cultură din vechea patrie,
prin larga sa popularitate în rîndul românilor din monarhie, „Astra" a
realizat unitatea cul_turală a tuturor r omânilor, făcîndu-sc astfel expresia năzuinţelor de unitate politică a acestora. Implinirca lor la 1 decembrie 1918, a asigurat cadrul necesar progresului economic, social şi cultural al poporului român, ţel căruia i se dedicase în întregime Asociaţiunea transilvană.
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FROM THE ACTIVITY OF THE DISTRICT SATU MARE SECTION
OF „ASTRA"
Sumrnary

The aim of the whole acth it.y of „Astra" /The Association for
the liomanian literat.ure and the culture of the Romanian people from
Transylvania/was the emancipation of the H.omanians from tlw Austro
-Hunganan monar<'hy, t.he development of the conscience of their na
tional unity, the Association having of the Romanian naţional state.
For an amplcr activity of „Astra" in Sat u Mare district, in 189J
it was organized thc district Satu Mare section of the Association.
The paper presents aspects or the activity of „Astra" in Satu
Mare district before 1918.
Amang the actions of „Astra" in the villages of Satu Mare district we mention the presentation of many popular conferences on different instr uctive-educative themes, the organization of the teaching
courses, the setting up of the first popular libraries, t.he organization of
some exhibitions, the stimulation of village claovuses, the encouragement
of some cooperative associations etc.
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