DOCUMENTE PRIVIND MIŞCAREA
CULTURAL-NAŢIONALA ROMANEASCA
DIN TRANSILVANIA LA SFIRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
VIOREL CIUBOTA

In arhiva Muzeului judeţean Satu Mare se păstrează un număr însemnat de documente r eferitoare la mişcarea cultural-naţională românească
de pe meleagurile sătmărene, cît şi o serie de scrisori aparţinînd unor
personalităţi marcante din Transilvania: Moise Sora Noac, I. M. Moldovan,
Augustin Bunea, I. F. Negruţiu, I. Sterca Şuluţiu, Grigoire Silaşi , V. G.
Borgovan, Olimpiu Barbulovici ,e tc. Lucrarea de faţă îşi propune să pună
la dispoziţia cercetătorilor o parte din aceste documente.
Cu toate condiţiile datorate opresiunii naţionale şi sociale la care
erau supuşi în cadrul monarhiei dualiste austro-ungare, românii au desfăşurat o vastă acţiune în vederea dezvoltării unei culturi naţionale proprii. Fără indoială că un rol de seamă în lupta pentru emanciparea culturală şi naţională a românilor transilvăneni l-au jucat societăţile şi asociaţiile

culturale

„ ... o

răspîndite

pe întreg cuprinsul monarhiei austro-ungare for-

adevărată reţea de noduri ale vieţii cultural-naţionale româneşti"1. Cultivarea limbii şi literaturii române, a istoriei şi tradiţiilor de
luptă pentru libertate naţională şi socială, preocuparea pentru progresul
cultural, economic şi politic al maselor populare româneşti sînt doar cî-

mînd

tcva din activităţile acestor asociaţii şi societăţi.
Cel mai vechi dintre documentele prezentate este o adresă semnată
de C. Dragoş şi V. Babeş în numele societăţii academice „Petru Maior" 2
din Budapesta, aăresată lui Olimpiu Barbulovici, vicarul Silvaniei, în care
sînt înfăţişate scopurile acestei societăţi: „ ... desvoltarea şi lăţirea semţieminteloru naţionale între tenerii Români . .. " şi „ ... a ajutora materialmente pre cei mai morali, mai diUginţi şi mai meseri studenţi români de aci"a.
1

cf. V. Curticapeanu,

M·işcarea

cultU?·aUi românească pentru unirea din 1918,

Bucureşti, 1968, p. 244.
2 Societatea academică

„Petru Maior" a funcţionat între anii 1862- 1918, la
Budapesta, propunîndu-şi ca scop ,,. .. deprinderea în limba maternă prin prelucrarea diferitelor opuri originale, imitaţiuni, traduceri şi declamări ...", după
cum reiese din proiectul de program din anul 1862, cf. E. Glodariu, Infiintarea,
organizarea şi activitatea culturală desfăşurată de societatea „Petru Maior" a
studenţilor români din Budapesta în Acta Musei Napocensis, 1976, XIII, p. 507.
3 Muzeul judeţean Satu Mare, inv. nr. 13.768, fila 1.
24 - Studii

şi comunicări,

V-VI.
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O influenţă hotărîtoare asupra vieţii culturale româneşti din Transil~
vania a avut Asociaţia transilvăneană pentru literatura şi cultura poporului român (ASTRA), constituită in noiembrie 1861 şi avînd o largă arie
de răspîndire 4 • Cele trei scrisori referitoare la „Astra" pe care le prezentăm se referă la aspecte mai puţin cunoscute din viaţa acestei asociaţii.
Cea mai veche a fost trimisă de I. F. Negruţiu lui Olimpiu Barbulovici şi
se referă la adunarea generală a „Astrei" ţinută la Blaj în zilele de 5-7
august 1877, caracterizată printr-o participare foarte numeroasă şi un succes deosebit. Celelalte două, sint adresate de Iosif Sterca Şuluţiu lui
I F Negruţiu in problema organizării de către despărţămintul Blaj al
„Astrei" a adunărilor generale din anii 1909 şi 1910.
Un rol deosebit de însemnat în progresul cultural al populaţiei româncO?ti transPvănene l-au jucat instituţiile de invăţămînt, „ ... adevărate
fortăreţe ale creşterii tineretului în spiritul edttcaţiei naţionale .. ." 5 • La
sfirşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea, ofensiva
et11torităţilor maghiare s-a îndreptat şi împotriva instituţiilor de învăţă
mînt româneşti confesionale, cu intenţia clară de a le etatiza şl introduce
limba de predare maghiară.
'3lajul, cel mai însemnat centru de învăţămînt românesc, din Transilvania, a fost, în decursul existenţei sale, de mai multe ori ameninţat cu
pierderea identităţii sale naţionale. Impotriva acestor tendinţe, populaţia
românească a răspuns printr-o solidaritate impresionantă. Cele două documente pe care le prezentăm se referă la marea acţiune de colectare de
fonduri , care s-a desfăşurat în toată Transilvania, inclusiv în judeţul Satu
Mare, şi care a permis construirea în anul 1894 a unei noi aripi, adău
gate clădirii vechi, şi care a costat 42 OOO Florini, dintre care 20 OOO
donaţii 6 •
Următoarele două scrisori se referă la una dintre marile personalităţi
a 1 e luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania, născut pe
meleagurile judeţului Satu Mare, dr. Vasile Lucaciu şi vin să lămurească
o serie de aspecte interesante in legătură cu suspendarea acestuia din postul de preot în toamna anului 1892. După cum se ştie, în primăvara anului 1892 o delegaţie de 300 de persoane a prezentat cunoscutul „Memorand", împăratului Francisc Iosif, la Viena. Unul din principalii in i ţia
tori ai acestui document a fost fără îndoială dr. Vasile Lucaciu, care a şi
avut de suferit cele mai grele condamnări din partea autorităţilor. Este

din rîndurile membrilor Astrei au făcut parte şi numelagurile sătmărene: Vasile Anderco din Bătarcl, C. Dragoş.
Mare, I. Sereml din Mădăras, Dumitru Hosu din Sanislău,
Petru Bran, neobositul protopop din Satu Mare, un mare animator şi luptător pentru d repturile naţionale ale românilor, iniţiatorul primei catedre de limba şi literatura românii la gimnaziul din Satu Mare (cf. Conspect despre P. T . Domnii
'

Incă

de la

înfiinţare,

meroşi români de pe
învăţător din Gherţa

membrii fondatori, ordinari şi onorari ai Asociaţiunii transilvănene, Sibiu. 1866.
p. 16-37).
~ V Curtlcăpeanu. op. cit„ p. 126.
11
cf. Ion Mureşan, „Ardealul", Bucureşti, f.a., p. 108.
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condamnat la un an închisoare de stat în noiembrie 1892, de către tribunalul din Debreţin. Pe lingă aceste măsuri ale autorităţilor, episcopul Ioan
Sabo clin Gherla il suspendă din postul de preot al Sişeştiului, act ce provoacă a vie dezaprobare atit in rindurile populaţiei cit şi a clerului cliecesei Gherla. Mai mult intelectualitatea şi clerul clin vicariatul SHvaniei
vroiau să se întrunească într-o adunare în care să condamne actul episcopului.
Ultimele două scrisori pe care le prezentăm se referă la problema organizării de către despărţămîntul Blaj al ASTREI a adunărilor generale
din anii 1909 şi 1910.
Publicînd aceste opt documente ne exprimăm convingerea că ele vor
ajuta, prin datele pe care le conţin, la completarea informaţiei privitoare
la mişcarea naţională şi culturală a românilor transilvăneni la sfîrşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

ANEXE

I
1875 ianuarie 23, Budapesta. Adresll a societilţii „Petru Maior" cdtre O Umplu Barbulovici 1 pentru a ajuta la colectarea de fonduri ln folosul tinerUor romdni

aflaţi la

studii la Budapesta.

Multu

preţuiite

Domnule!

Tenerimea română din Budapesta, îndemnată de chlamarea şi detorinţia ce-1
ca surcel al viitorului românu, s-a întrunitu in societatea llterarla Petru
Maioru. Scopulu acestei societaţl e: desvoltarea şi laţirea semţleminteloru naţionali
intre tenerH Români acursi aci la studie, după cei mai multi au avutu nefericirea
a absolve pe la gimnazie neromane, şi de aci a !l inficlţlaţl de străinismu, de altă
parte cercă acesta tenerlme respective societate a ajutora materialmente pre cel
mai morall, mal dillglnţi şi mai meseri studenţi românl de aci.
Pentru realisarea acestui scopu, amu cercatu ocasiunl, de a cere spriginulu
româniloru peste totu. De a ceea am aflatu bine a arangia unu balu romanu
2
şi • •• aci, precum şi patrunşJ de speranţla [ca] prin intreprinderea nostra vomu
pote da strainlloru probe despre esistinţia Româniloru şi aci, şi prin asta a ll deschide ochli şi a-i elibera de greşitele loru preocupaţiuni.
lncumb~,

1
O. Barbulovlci (1834-1914), vicarul Silvaniei, fruntaş al mişcării naţionale
culturale r9mâneşti din părţile nord-vestice ale Transilvaniei. A luat parte la
toate manifestările politice şi culturale ale românilor trans1lv4neni din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi primul deceniu
al secolului al XX-lea,
(cf. C. Diaco'novlch, Enciclopedia Romdnll, tomul I, Sibiu, 1898, p. 396 şi Ioan
Ardeleanu Senior, Oameni din Scllaj, Zalău, 1938, p. 54-66.)
2 Lacună în text.

şi
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Cunoscutulu zelu naţionale alu Dtale, ne indreptaţiesce a spera ca ni vei
da sucursulu posibile. De aceea ni Juamu voia a te roga se binevoesci a primi
sarcina de coleptante. Lista aci aclusa, dinpreună cu resultatulu, la tota lntemplarca te rogamu se ni-o retrimiţi sub adresa: „loanu Ciocanu• statio utcza
N.1: 29.
Din invitatoriele aci alăturate, vei binevoi a distribui intre p. t. domni conti-lbuenţi, după cum vei afla de bine.
In numele comitetului
Stimatori:
Constantin Dragosiu
V. Babeşiu
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, lnv. nr. 13.768, 1

filă.)

II
1877 august 7, Blaj. Scrisoarea lui I. F. Negruţiu 3 către Olimpiu Barbulovici, despre adunarea generală a XVI -a a ,,ASTREI"', ţinutii la Blaj fn zilele de
5-7 august 1877.

Reverendissime Domnule Vicariu!
Adunarea generală a Assoceţiunei den anulu urmatoriu se va tiene 1n Simlclul Silvaniei in Duminica prima după I augustu st. n. Acesta a-au decisu prin
ncclamaţiune unanima.
Officiali s-au alesu acestia:
Timoteiu Cipariu presidc
Iacobu Bologa vpreside
Dr. I osif Hodosiu secret. secundariu
Georgiu Bariţiu secret. primariu
Stezariu Cassariui
Controloru Brote5
Bibliotecariu N. P. Petrescu
Numai acum la trei ore s-au finitu siedinţiele adunarci.
Amu fostu primiţi forte cordialu. Alaltaeri banchetu, -eri pranziu la metropolllulu, In asta sera cina la Cipariu. Baluri au fostu alaltaeri şi eri-cestu dein
urma impro,izatu în graba. fora plata dar forte jovialu.
Blasienii s-au purtatu minunatu. Ospeţi au fostu forte mulţi, membrii asemenea tare mulţi.
Clpariu au donatu Associaţiunci 500 II. cari voru administra su numirea
„Fondaţiunea Timoteiu Cipariu". In sera trecută la Ciparlu au fost jocu de caluşlarl. E multu mai veselu acestu omu de doi ani încoace. Omu minunatu. Ni-au
a I. F. Negruţiu (1854-1040) profesor şi apoi director la Şcoala normală din
Blaj. A publicat mai multe manuale şcolare: Manual de stilistică; Stilistica practică etc. A fost redactor la „Foaia scolastică", organ al reuniunii învăţătorilor
care a apărut la Blaj. cf. C. Diaconovici, op. cit., val. III, p. 386.
' Constantin Stezariu.
6 Eugen Brote.
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Inşi cari 1-amu invitatu la siedinţia, biletulu seu cu portretu şi s-a
în adunare cu medalia benc:merenti pc pieptu.
Adunarea următoria au fostu invitata şi la Sighişoara, - dar Simleulu a triumfatu eclatantu.
Iertaţi-me pentru acesta scrisoare grabnica şi disordlnata, căci forte me
grabescu.
Disertaţiuni au fost mai multe dar nu s-au cetitu decatu a lui Baritiu despre
industria de casl!.e Mai mule veti afla prin diuare. Sarutu mana domnci.

datu la 10
inlacioşiatu

Cu distinsa
I. F.
(Muzeul

judeţean

revcrinţia

Negruţiu

Satu Mare. tnv. nr. 18.780, 2 file.)

III
1892 septembrie 19, Gherla. Scrisoarea lui Vasile Pop7 către Olimpiu Barbulot'ici în problema suspendării lui Dr. Vasile Lucaciu din postul de preot al Sişeş
tiului.

PREIUBITE AMICE.

E dreptu că causa (sic) JUi Lucaciu într-un momentu s'a făcutu celebră, şi
suspensiunea lui dela oficiu şi ordu a pututu să coşiune nu numai supărare ci şi
o surprindere estatică ln Clerulu diecescl noastre precum şi in intcliginţia mirena
in genere, şi pina la unu punctu orecorcva e posibilu să fie justiiica~ surprinderea. avcndu inse complexulu acesta [de} informaţiuni şi cunoşcinţic complete de
causă nu se va pripi a edice unu verdictu scosu numai din aeru şi din intuncrecu asupra forului, care a edis senlinţia contra Lucaciu. Dupa rezone politice ori
dupa dictorea canoncloru basericesci au debuitu eplscopulu cu scnatulu său să
condamne pc Lucaciu, ori din ambele puncte deodată, va cluce în cursul procesului Iormalu incaminandu din partea fiscului consistorialu in contra dinsului.
Brevia suspensiune este provcziută în paragraiii canoneloru din motive lucru fil'escu - grave care le a fi avindu eppulu atunci cindu causa o a cstadatu-o fiscului seu. Substratul procedurci acestia este vechiu şi arc basa - posibilu - şi in stalule dieccsane carii se făcu in cadrulu canoneloru, prin urmare
insurecţiunea clerului in contra paşiloru Eppulul djn parte-mi o vcdu o cutczanţ1a neic>rtată, şi care îşi pierde legitimitntea din incidentulu ca s ubalternii vinu
a vclica o causă cu tote momentele sale înaintea loru necunoscută. Sche!ulu nu
poate fi contrabalansatu de fii sei suflcteşci in acte de guvernare ci supeditatu şi
recte informatu; apărarea seau de!ensiunca ori şi caxuio dcliquente are cursul seu
pc catu naturalu pre atata prescrisu de canone in sensul Căl'Ora inocintia ori vinovatia se va documenta.
6 Titlul exact: „Idei fugitive despre industria de casă şi cea mică". Celelalte
doull apartinind lui Gr. Silaşi şi A. P. Alessl au !ost amfnate din lipsă de L!mp.
cf. „Tran.~ilvania", anul X, nr. 18 din 15 septembrie 1877.
7
Vasile Pop (1832-1894), canonic in dieccsa Gherlei, a desfăşurat o vie activitate pe tărim cultural şi na\ional, mai ales printre românii din părţile sălăjene
şi siitmărene, luind parte la conferinţa naţional&
de la Sibiu din anul 1881.
c!. Dr. Victor Bojor, Canonicii diecezei gr. cat. de Gherla, Cluj, 1937, p. 137-149.
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atrage atenţiunea la suboreppul. Unu convoiu seau
aru resări protestări ori
măsurile primoprime cArula astăzi precum am observat fn „Tribuna„ da esprcşl o indresnela de a lua sub ascuţişulu criticei acţiunile judecatoriului competinte
lnalnte de ce procesulu şi-aru ajunge sflrşitulu său legalu şi canonicu ln tote formele concese de Biserică, care sfidare capul dleccsei nu o pote nici primi, nici
vede cu ochli, nlcl nu poate lntarzia a trage la respunderc pe iniţiatorii şi inscenatorii ori complicii reacţiune!.
Mai tncolo candu unu cleru devine a tntreprlnde ceva in contra acteloru definite de Eppulu ori consistoriul seu debue se fia lamuritu ln tote, şi ln casul
acesta eu dln parte-mi nu vedu justificata indJgnaţlunea clerului provenJtă din
măsurile primoprime căruia astăzi precum am observat in „Tribuna" de espreslune. Unu locutienatorlu episcopescu dln dlecesa plna cindu nu pote prevede
efepte conforme dorinţiei ori voinţiei sale necl ca preşledinte neci ca pledoarlstu
nu pote funcţiona ln astfelu de mişcări cu tendlnţie a regula pre Eppulu său,
pentru că in conferinţlele preveziute de voiu fle vicariale fie protopopesei, causa
lui Lucaclu nu pote forma objectu de discuţiune fără păcatulu de lngerlnţla tn
conscilnţla Eppulul ...
Cu privirea la eventuala deputaţiune pre semne monstră după părerea şi
convingerea mea îţi potu răspunde că o vedu inconveniabilă, necl ca o vedu de
tempu şi ea aru pote să fie evaluată la unu aspectu revoluţionariu, ce firesc unu
eppu netembrată ln termeni cel mai aspri ba chiaru nepedepsită nu o aru putea
referinţla

la cele întrebate nu potu a

nu-ţi

donaţiunea şi obedienţia oe datorim toţi schefului nostru
cum zici conferinţie vicariale ori protopopesei din carii

lăsa.

Aşia dară Amlcel Corolariul dln cele prezise Uu vei trage tu dupa intelepţlu
nea ta, dupa rutina ce te o caracterizatu pină acum şi după cum eu te cunoscu,
de şi al avea temperamentu mal ageru causele de momentositate le al sciut plnă
acum.
Ie-ţi şi tu dara paclenţla 1n dinţi şi asceptă finalizarea procesului formalu
ca se vezi că suspensiunea nu se estinde şi la beneficiu numai la oficiu şi nu
deodată. Verosimelu ca vi se da ocasiune se luaţi in apărarea vostră pe luptaciul
Lucaciu şi e lucru laudabilu a fi soclul dureriloru Amicului confrate şi românului
verde a vostru şi alu nostru.
Nu vei ascepta mal multu dela mine care şl aceste le amu scrisu pe paplrulu
tn fuga trenului acceleratu, am văzutu lnsă a fi consultu părerile mele a ţi le
comunica şi descoperi 1nainte de aţi fi pornitu pe ceva prăpastia şi prescipltlu 1n
acesta afacere delicată, unde sese fringa legătura ce debuie să existe tn hierarchia
intre eppu şi subalternll se!.
Amintesc! la calcaiul epistolei tale ca vei convenJ cu mine aici şi eu dorescu tare, ca să comunicam laolalta şi alte lucruri de natură carii ne respiclază
pe ambU ... 8
Al teu

sinceru Amicu
Vastliu Pop
(Muzeut

judeţean

Satu Mare, tnv. nr. 18.186, 4 file.)

1 Urmează amănunte

nesemnilicatlve.
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IV
1892 octombrie 4, $imleul Silvaniei. Scrisoarea lut Andrei Cosma9 către Va.sile Pătcaşiu 10, preot tn Hotoan ;udeţul Satu Mare, fn legăturii cu suspendarea lui
Dr. Vasile Lucaciu.

Frate Vasile!

Intrevenindu revisiunea afacerlloru dela institutu n-am potutu ca mal nainte
achitezu facia de tine pentru promisiunile făcute. Pentru cele 3 maree de
preslnţie a 9, anexatu ţi se espedeza 27 fl v.a.
Incitu pentru causa lui Dr. Vas. Lucaciu lucrulu stagneză. Lucru regretabilu
tn preuţime-onore escepţiuniloru singuratice - lipsesce orice curagiu a spune nedreptăţile în faclă despoţlloru de susu. Bisantinlsmulu şi slugărnicia scarbosa incuibată in biserica nostră au ajunsu gradulu supremu şi ca unulu, oricîtu mi-ar
place să vinu la convingere contraria, credu că fără sinodautate cangrena laţita
in tote medularile bisericei nostre o va aduce la morte rUŞinosă ducundu după
sine şi o parte însemnată a naţiunei.
Slstemulu hlerachicu, frate de cruce cu despotismu crassu, a cărui lozincă e
tn susu sluga plecată ptnă la pămintu - voi li ziceţi obldienţla ... 11, tn josu aroganţia lnfallbilităţll, ucidu orice semnu de vleţia sănătosa (şi) dezvoltare tn biseTica nostră.
VI-am profeţitu, ca nimene nu va ave curagiu se păşlesca seriosu ln causa
fratelui Lucaclu şi deşi e vorba de hodie mihl, cras tibi1 2 Lucaciu va cădea gertfa
despotismului eppescu fără ca colegii lui se-şi rădice glasulu la locurile competinte
dela o margine a diecesei pănă la cealalta resunandu unu veto puternicu. Tăcerea
şi slugărnicia preuţimei se va resbuna acuşi crlncenu chiaru in contra acelei preuţlmi bune, dar oscilante şi nedecise, cărei i-ar place să umble cu doui bani în
trei pungi.
Aci mtne e luna de ctndu Lucaclu e suspendatu. Totulu tace şi se vaietă ca
babele bătrîne! Dar unde sunt sJnodele protopopesei şi vicariale consultîndu-se ce
-este de făcutu?
Mezilocele de jumătate sunt atributele laşiloru, cari voru cu ele a orbi lumea, dar lumea are mai multu de apriga vedere, decîtu se pota cu una cu două
.a fi orbită.
Mă întrebi, dacă vicarlulu a fostu la Gherla? Pentru Ddieu, spune-mi ce
rcsultatulu ascepţi tu dela colindatulu vicarlului prela iconele din Gherla 7 Eu
nici l-am indcmnatu la aşla ceva, ci l-am persuadatu să rămtnă acasă, fiindcă
cunoscundu omulu, care şi la cele mai slabe argumentări de susu se dă legatu, nu
să mă

9

Andrei Cosma (1843-1918), jurist, om politic, publicist, directorul lnstltutuşi economii „Silvaniaw din Şimleu! Silvaniei. A fost ales tn 1889 în
Comitetul Central al P.N.R„ iar in 1892 a făcut parte din d elegaţia memorandistă.
cf. Ioan Ardeleanu Senior, op. cit., p. 147-152.
10 Vasile Pătcaşiu (1844-1932), preot în Hotoan, judeţul Satu Mare, participant
la toate manifestările culturale şi naţionale mal însemnate ale românilor transilvăneni, începînd cu anul 1870. A făcut parte din delegaţia memorandistă, iar ln
anul 1918 a fost unul din cel peste 60 de delegaţi din judeţul Satu Mare trimişi
la Ma1·ca Adunare Naţionall! de la Alba Iulia. cf. I. Ardeleanu Senior, op. cit,
lu1 de credit

p. 67-74.
11

1•

neinteligibil
Azi eu, miine tu. lal.
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sperczu nici unu resultatu bunu dela peregrinagia sa de preia Gherla. Stindu
acasă totu ilu mai cugetă lumea de puşcă umplută!.
Intre impregiurările date oreşci care resultatu aşlu mal ascepta singuru dela
unu sinodu vicarialu. Pune la cale o mlşcare, cu preuţimea din tote părţile Selagiului să soliciteze convocarea sinodului şi aşie pusu în prospectu a fi conchlematu pe astă tomnă. Noi ceşti din locu vomu presiuna, ca vocea vostru să fie
considerată. Alu tău sinceru amicu.
Cosma
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, nr. inv. 18.153, 2 file.)

V
1893 decembrie 11, Blaj. Scrisoarea lui Augustin Buneau către Olimpiu Barsă adune contribuţii băneşti pentr14
gimnaziul de la Blaj.

bu!ovici, vicarul Silvaniei, prin care fi cere
Beverendissime Domnule Vicariu!
La

din 9. ale curentei mă grilbescu a Vă aduce la cunosdurere - Preaveneratulu Consistoriu diecesanu de Gherla a retrimlsu
colele de contribuiri pentru gimnasiulu din Blasiu, ce i se trimiseseră de la
Prcaveneratulu Consistoriu metropolitanu. Inse dupa ce de aci iar va merge scrisoare la Gherla, se spereză, că neinţielegerea se va delătura, şi că veţi pote primi
colele de contribuiri pre calea Preaveneratului Consistoriu de Gherla.
Dacă însă acestu Preaveneratu ar rămîne pre lînga hotărirea sa dela începutu, atunci de aci se voru trlmiie cole de contribuil'i nu tn modu oficiosu pre
la Veneratulu Cleru alu diecesei Gherlei, ci pre calc privată pre la bărba~i, cari
şi-au făcutu studiele in şcolele din Blasiu şi despre cari se presupune, că voru voi
se iacă colecte cîlu se pote mal estinsc în ccrculu amiciloru Joru şi ai culturcl
române, aşia in cîtu la tota întemplarca se va da ocasiune tuturoru, ca se contribuie cu toţii pentru o causa atatu de sinta, pre cum cu dreptu cuvcntu o
numiţi DVoastră Revercndissime.
Inima nobilă a Domniei Vostre Rcverendlssime va afla calea cea mal potrivită pentru a îndemna pre Românii cei verzi şi crel?tinil cei buni din părţile
acelea, ca se alerge cu ajutoriu cilu se pote mai abundatu pentru glmnasiulu din
Blasiu, din care vremu se facemu unu institutu de modelu în tota ţiera şi unu
adapostu mare alu culturel române şi templu sacru alu erescerei religioso-morale.
Daca ne succede colecta tote clasele in:Ccriore voru ave cursuri paralele, aşia in
citu proprie voru fi 2 gimnasie, unulu completu de 8 şi unulu de 4 clase.
lnchinăciune sinceră dela alu DVostrc devotatu servu
preţioasa epistolă

cinţia, că

Dr. Aug. Bunea
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, lnv. nr.

18.1~4,

2 fllc.)

13 Augustin Bunea (1857-1909), istoric, publicist şi profesor de teologie la
Blaj. Membru corespondent (1901) şi titular (1909) al Academiei române. Dintre
scrierile lui cităm: Din istoria românilor. Episcopul Ioan Jnocenţiu Klein (17281751), Blaj, 1900; Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisie. Novacovici, Blaj, 1902;
Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904 etc. cf. Enciclopedia istoriografiei romaneşti, 13ucureşti, 1978, p. 75.
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VI
1894 mai 10. Simleul Silvaniei. Circularii a lui Olimpiu Barbu7ovici, vicarul
Silvaniei către populaţia românească din vicariat, fn care cere str îngerea de f Otl<Iuri pentru a;utora1·ea gimnaziului din Blaj.
!!85-B!H

Multu Onorate Domnule P rotopope!
Ono rată In teliginţ iii!

Iubitu P op or!

Trecutulu e fundamentulu prcslentului, er prcsienlcle c garanţia viitorului.
religiunHe şi naţiunile s-a nalţiatu la acea puseţiune care o ocupă a7i în concerlulu poporelor Europiel şi lumei civilisate, prin institutele culturale cimentate
prin sudorile spirituale şi sacrificille muncei şi averii sale menite spre păstrarea
neştirbată a clenodiilor dela străbuni, adecă a religiunei, limbei şi naţionalităţici.
Care popor nu-şi sacrifică averea spirituală şi materială pentru susţinerea şi des\'oltarra instituţiunilor sale religioase şi culturale, aceluia prcsinte le se sgudue,
<!r ,·iitoriului I-se cufundă în noianul pcrirei, acel.a elu însuşi îşi subscrie sentiţia
apunerii dln concertulu poporelor civilisate. Poporele secolului nostru pctrunse
de dClstu adever conprobatu prin documentele faptipe eternizate prin penelul
secllluru pre paginile istoriei, se întrecu unulu pre altulu in sacrificlile materiale
sprC' conservarea şi inălţiarea institutelor culturale sciind că acelea suntu pant<'Onul nemurirei numelui poporeloru civilisate.
Cine nu scic cil J31ajulu cu gymnasiulu şi insUluţiunile sale culturale a fostu
şi C'stc şi va Ci în orifonulu bisericel gr. cath. şi culturei române sorele lucinle
care a aprinsu stelele credinţiei şl a sciinţici în orizonulu nemului românescu?
Sau care dintre noi nu scie, cfl gymnasiulu din Blaju a datu blsericei şi naţiune!
nostre pre bărbaţii providenţiali (...) cari (...) prin farulu inţielepţiunei şi a
sciinţri loru a scosu nemulu românescu din întunereculu negurosu a nesciinţiei
seclilor, iar vlipaia iubiriel de nemu a ştersu despre peptulu naţiune! române
i:hlaţia cca grosă a letargici feudali seculare, a aprinsu in inima şi sufletulu lui
schlnteia consciinţei de sine şi a demnitaţei naţionale a insuflatu în corpulu
moralu a naţiunci române splritulu naţionalu care virându p rin tote medulările
aceJu;a a scuturatu de preclu cătuşilc ruginite, ruşinosc şi degradătore de demnitatea omenească şi naţ ională a sclavagiului secular şi l-a trezitu la munca rcnaş
<'erci spirituali:'. Blajul cu gymnasiulu lui a fostu cetatea (...) 14 unde în trccutulu
funtunosu şi desastrosu s-a conservatu nevatemate clensaliile scumpe a bisericei
'i nemului nostru, făr de care azi nimicu am valora, ba n-ar esista adeca: reliJ?lunea stramoşiască, limba şi naţionalitatea. Blajulu cu institutele sale religioase
~l C'ulturale e foculariul de unde s-a reversatu în trecutu şi trebuie se-se reverse
şi tn viitoriu prcşte (.. .)16 întregulu corpu moralu a năţiunei române razele sciinţlei şi căldura credinţiei.

Deci dcca voiam ca acestu foculariu se nu-şi perdă din intensiv!tatea luminci
sl a cllldurei sale se-ne recunoscemu de datorin\ia sinta şi nedispensnveră a alimenta acrstu foculariu cu toţii şi miscl'ii prin oferte benevole rcsultate din sacriflciu lu de iubire devotamentu şi recunoscinţia cultivate în sacrariulu lnlmlloru
nostre facla de acestu foculariu sacru ca astîl'liu nu numai gcneraţiunea preslntă,
d ş1 cca viitorc, până-cându va susta numele românu se-se pota îndulci de lumina
l>tiiniiei şi căldura crcdinţiei la roculariulu prea bunu. Vocea Blajului care apelcal'[l la simţiulu nostru de iubire sacrifăcătore e vocea biscrlcel şi a naţiune i
nostre prin urmare cine dintre noi şi-ar pote închide inima înaintea rogărici
1

•

cuvint ilizibil.
in text.

15 ruptură
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maicel celei dulce, care l-a născutu şi crescutu la peptulu seu şl 1-a asemnatu
pote pusetlune onorifica in terenulu blsericel şl nemului seu. Se concurgem deci
fraţilor cu obolulu nostru pre altariulu bisericei şl naţiune! nostre, se conferim
tributulu recunoscinţiei prin ofertele nostre, după putuinţia nostra se dăm câtu
de puţinu dar se-nu-ne retragem nici unulu dela sacrificiu.
Dreptuacea am onore a vă aclude sub alăturatele apeluri şl cole de contribuiri în ravorulu gymnasiului superior gr. cath. din Blaju pre lângă acea fră
ţlască rogare ca 2 esemplare se binevoiţi a trimite On. fraţi preoţi din parochielemal insemnate a tractului spre efeptuirea colectăriei in gremiulu aceloru parochll
er intrunu esemplariu se-se Inducă ofertele benevole din celelalte parochil şt
filiale a întregului tractu. Me nutresc firma speranţla ca decă On. Cleru şi Intellgenţia română va desvolta zelulu pretinsu de sflnţlenla şi momentuositatea causei.
resultatulu colecteloru va corespunde demnltaţlei care a ocupatu Salagiulu totudeauna in lnterprlnderile religionare, culturale şi naţionale.
ln urmă ve rogu ca cu collectele subscrise dimpreună cu resultatulu obtienutu pană în 1. augustu se binevoiţi a-mi-le tramite spre înaintare la loculu destinatiunei.
Deallminlrea cu cu deplină stimă sum
Simleu la 10 maiu 1894
addictu stimatorlu
AHmpiu Barbuloviciu
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, l.nv. nr. 18 155, 2. me.)

VII
1909 tunte l 909, Sibiu. Scrisoarea lut Iosif Sterca Suluţiu,16 preşedintele
Astrei, elitre I. F. Negruţiu, prin care îi cere sl! organizeze adunarea generald a
asociaţiei pentru anul in curs la Blaj. 11

stimate domnule profesor i
Viu cu o rugare din partea comitetului, şi în deosebi din partea (mea); Vă
din capul loculu1, ca sn( nu ne-o refuzaţi. Noi am convocat adunarea
generală a Asociaţiunii pe anul acesta la Caransebeş, la espresa rugare a Comitetului dcspărţămîntului. Acum primim tot de la acel Comitet o rugare să revocăm, căci nu le convine in anul acesta adunarea. In acel raport e subscris şi jupînul Burdla et compani. Ei se scuză că pregătirile pentru alegerea eplscopulul iar
lmpedeca să facă pregătiri şi pentru primirea Asociaţiunii. Adevărata cauză insă
sunt porcăriile cunoscute de acolo. Abstrăgînd de la acesta, nime dintre membri
rog

însă

18

Iosif Sterca Suluţiu (1827-1911), jurist consult şi istoric. A ocupat diferite
administrative între anii 1849-1881. In anul 1884 a fost ales membru al
Comitetului Central al P.N.R. Vicepreşedinte al Astrei pînă in anul 1904, iar apoi
preşedintele acestei asociaţii. A publicat printre altele o biografie a lui Avram
Iancu. cf. C. Diaconvich, op. ctt., tomul III, Sibiu, 1904, p. 1042; „Transtlvanta",
anul XLII, nr. 11 din marlie-aprllle 1911. Pentru date biografice şi a activitatea
lui Suluţiu pînă in anul 1904 vezi şi: O. C. Tăs!Auanu, Figuri literare şi culturale,
f.l. f.a., p. 30-38.
17
Scrisoarea a rămas fără rezultat deoarece adunarea generală a Astrei s-a
ţinut la Siblu tntre 12-13 octombrie 1909. cf. Transilvania, anul XL, nr. 5 din
octombrie-decembrie 1909.
funcţii
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comitetului nostru nu vrea să şadă cu Burdlştii la o masă. Revocăm deci Invitarea adunărli la Caransebeş.
Ne-am decis deci să convocăm adunarea la Blaj, unde n-a fost de mult.
N-are să fie primire la gară; nici bal; nici concert; nici un fel de petrecere împreunată cu spese şi lux; toate aceste nu se ţin de agendele Asociaţi unei; nu sint
prevăzute în statute. Banchetul încă nu-i prevăzut, o masă comună într-un hotel
in prima zi a adunării însă se cuvine să fie.
!nalnte cu mulţi ani intenţionase Comitetul central convocarea adunării generale la Blaj, dln Blaj ni s-a scris să n -o convocăm acolo; pare mi-se Mitropolitului Vancea nu-l convenia. Comitetul central însă tocmai pentru acel refus a convocat adunarea la Blaj, unde s-a şi ţinut. Ziarele de pe acel timp au desaprobat
ţinuta Blăjenilor. Nu cred că acum am putea ajunge intr-un impas cînd avem un
comitet al despărţămîntulul aşa activ şi zelos.
Vă rog deci, bine volţi a Vă consulta, şi să ne răspundeţi Duminecă, în 13,
ca se pot primi luni, cel mult marţi în 15 1. c. răspunsul DVoastră. Sunt convins
că ne Veţi împlini dorinţa, prin ce ne scoteţi din o mare încurcătură. Ziua adunării, pe când s'o convocăm, Vă rog să ml-o împărtăşiţi.
Primiţi, Vă rog espresiunca deosebitei mele conzideraţiunl.

Iosif Sterca
(Muzeul

judeţean

Suluţtu

Satu Mare. lnv. nr. 13.'184, 2 file)

VIII
1909 septembrie 14, Sibiu.. Scrisoarea lut Iosif Sterca Sulu.ţiu. preşedintele
Astrel, ci!tre I. F. Negru.ţiu., prin care fi cere si! mijloceascii pe Ungă despi1rţi1mintu1 asociaţiei din Blaj, sii organizeze adunarea generală pentru anul 1910.18
Stimate domnule Director!

La adunarea generală d1n vlltor (1910) se va face alegerea Comitetului cenaprim secretarului.
Unde se va face alegerea, e de o însemnătate mal mare pentru adunarea generală, decit toate celelalte obiecte puse la ordinea Zilei; nu poate deci să fie indiferent pentru nici un membru, care are Iubire de Asoclaţlune.
Din acest motiv tml Iau voie a me adresa către DVoastră să binevoiţi a mljlocl, ca Comitetul Despărţămîntului Blaj să Invite adunarea generală pe anul
vil tor.
Raportul aceasta se poate adresa Comitetului central, spre a-l înainta adunării generale din anul acesta.
Cunoscînd zelul DVoastră şi al domnilor din Blaj, sunt sigur că se va satisface dorinţa Comitetului nostru.
Primiţi, Vă rog, expresiunea deosebitei mele consideraţiuni.
tral

şi

Iosif Sterca
(Muzeul

judeţean

Suluţiu

Satu Mare, lnv. nr. 1'.785, 2 file).

•• De menţionat că în cadrul adunării generale din toamna anului 1909 ţinută
la Sibiu s-a hotărit ca adunarea generală pentru anul 1910 să albe loc la Dej, iar
cea pentru 1911 la Blaj, ţlnîndu-se seama că atunci se împlineau 50 de ani de la
tnlilnţarea Astrei. (cf. Transilvania, anul XL, nr. 5 din octombrie-decembrie 1909).
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