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Argument 

 
 

Aria de manifestare a culturii unui popor cuprinde alaturi de creatia stiintifica, literara, 

artistica, de învatamânt, si activitatile pe care le desfasoara asociatiile si societatile cu profiluri 

între cele mai variate: societati de lectura, reuniuni ale femeilor, reuniuni ale învatatorilor, 

coruri, reuniuni de cântari etc. Începând cu Sibiul, unul din centrele culturale înfloritoare în 

perioada dualista si continuând cu Brasovul, Fagarasul, Blajul, Clujul, Lugojul, Aradul, 

Oradea si Baia Mare, miscarea culturala este atestata si în judetul Hunedoara. 

Tema cercetata, Societati culturale hunedorene 1870-1918, pune în valoare cultura 

româneasca din comitatul Hunedoara, implicit si pe cea din Transilvania, prin exemplificarea 

retelei societatilor culturale hunedorene si a modelelor de activitate ale acestora, precum si a 

inovatiei impusa de Asociatiunea transilvana pentru literatura si cultura poporului român – 

„Astra”. Asociatiile, societatile, reuniunile, casinele, corurile aparute în Transilvania în a doua 

jumatate a secolului al XIX-lea au adus cu ele cea mai ampla si mai matura miscare nationala 

româneasca, datorata îndelungatei perioade de privare a românilor de drepturi politice, în 

timpul dualismului.  

Studiul nostru cuprinde perioada dualismului austro-ungar, instaurat în Transilvania 

din anul 1867, chiar daca în titlul lucrarii anul de referinta este 1870. Acest an este legat de 

înfiintarea Societatii pentru crearea unui fond de teatru român în Ardeal, în comitatul 

Hunedoara, la Deva, reprezentând, ca importanta, cea de-a doua institutie culturala a 

Transilvaniei, dupa „Astra”. 

Metodele de cercetare au constat în analiza documentelor de arhiva din cadrul 

Directiei Judetene Hunedoara a Arhivelor Nationale, a documentelor inedite aflate la Muzeul 

Civilizatiei Dacice si Romane - Deva, coroborate cu informatiile existente în literatura de 

specialitate, studii si articole precum si informatii preluate din periodicele timpului. 

Mentionam doar principalele fonduri arhivistice: Fond. Parchetul Tribunalului Hunedoara, 

Vicariatul greco-catolic al Hategului, Protopopiatele greco-catolice Lupeni, Hunedoara si 

Orastie, Protopopiatele ortodoxe Hateg, Orastie, Deva, Dobra, Brad si Hunedoara, pe baza 

carora reteaua societatilor culturale hunedorene a fost întregita si nuantata.  
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I. Necesitatea abordarii istoriografice 

Abordarea istoriografica este imperios necesara pentru a contrazice  unele pareri care 

sustin ca societatile culturale sunt îndeajuns tratate. O realitate ce întareste aceasta afirmatie ar 

fi bibliografia, care pentru „Astra”  este destul de bogata prin lucrarile si articolele de 

specialitate ce i-au fost dedicate. Informatii despre „Astra” hunedoreana gasim în studii si 

articole ce apartin Rodicai Andrus, Eugeniei Glodariu sau lui Dorin Gotia. Din titlurile 

articolelor ce apartin autorilor mentionati: Câteva date privitoare la activitatea 

despartamintelor hunedorene ale „Astrei”, Din activitatea despartamintelor hunedorene ale 

„Astrei”, Lucrarile adunarilor generale ale „Astrei” tinute în judetul Hunedoara, Biblioteci 

poporale ale „Astrei” sau Din activitatea „Astrei” în perioada 1914-1918, putem afirma ca 

ele demonstreaza lipsa de continuitate si o abordare segmentara. Pe de-o parte ele trateaza ori 

o anumita forma de activitate a „Astrei”, ori se limiteaza la activitatea acesteia  pe un segment 

de timp redus. 

 În categoria lucrarilor cu caracter monografic istoriografia temei este relativ saraca. 

Vasile Curticapeanu publica în 1968 o lucrare ampla în care prezinta societatile culturale 

românesti ca pe niste agenti fundamentali ai unui proces finalizat prin înfaptuirea Unirii din 

1918. În aceeasi ordine de idei se înscriu si anumite capitole din Istoria Românilor si Istoria 

Românilor. Transilvania. Cartile citate în aceasta parte a comentariului au avut, în general, ca 

scop, propaganda culturala, urmarind sa stimuleze activitatea societatilor tocmai printr-o mai 

buna cunoastere a activitatii acestora. Ele ramân însa repere bibliografice indispensabile unei 

viitoare istoriografii a societatilor de pe întregul teritoriu al Transilvaniei. 

Informatii referitoare la societatile culturale hunedorene gasim în articole din Sargetia, 

Corviniana, Revista Orastiei, Centenarul Societatii pentru fond de teatru român, Acta Musei 

Napocensis etc., cu referiri stricte la câte o singura societate. 

Prin cercetarea documentara a perioadei cuprinsa între anii 1867 si 1918, am constatat 

ca ne aflam pe un teren cercetat secvential din perspectiva istoriei culturii, respectiv a 

societatilor culturale din comitatul Hunedoara. În aceste circumstante, aparitia unei lucrari de 

cercetare cu tema Societati culturale hunedorene 1870-1918 devine o necesitate si o 

contributie la istoria culturii Transilvaniei, respectiv a zonei Hunedoara. 

 

II. Contextul politic si cultural al Transilvaniei în perioada dualista 

Lipsiti de organizarea politica si slabiti de conflictul dintre pasivisti, care se 

împotriveau participarii la noua ordine politica si activisti, care cereau apararea intereselor 
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nationale pe toate fronturile, românii nu puteau face nimic mai mult decât sa înainteze unele 

proteste. În acest demers se înscrie si Pronunciamentul de la Blaj, din 1868, prin care 

intelectualii români îsi reafirmau credinta fata de cauza autonomiei Transilvaniei si Legea 

Nationalitatilor din acelasi an, fata de care majoritatea fruntasilor politici români nu au 

reactionat cu simpatie deoarece aceasta sustinea statul national maghiar centralizat. 

Între 1869 si 1890 pasivistii români au vazut ca obiectiv primordial restaurarea 

autonomiei Principatului. Erau convinsi ca doar prin autonomie na tiunea lor era protejata 

constitutional si se putea dezvolta politic si cultural. Însa lor le lipsea o organizatie ce putea 

mobiliza opinia publica. Ceilalti români din Maramures, Crisana, Banat îsi aveau propria lor 

agenda politica si respingând pasivismul trimiteau în mod regulat deputati în Parlamentul 

Ungar. 

Dupa 1881, când s-a constituit Partidul National Român, ca reprezentant politic unic al 

românilor din Transilvania, se încerca o îndreptare a situatiei, însa fruntasii partidului au 

continuat aceeasi lupta de redobândire a autonomiei prin mentinerea pasivismului, invocând 

ratiuni istorice si constitutionale. Singura cale de a iesi din impas era reconsiderarea 

pasivismului si crearea unui partid puternic din care trebuiau trimisi reprezentanti în 

Parlament. Dupa 1900, ideile activiste vor câstiga teren impunându-se ruperea de traditia 

pasivista. Imperativele politice s-au schimbat în decursul anilor ajungându-se astfel la noul 

activism, calitativ deosebit de activismul cunoscut anterior. Sprijinitorii tipici ai noului curs 

erau avocati din Orastie, care au fondat gazeta Libertatea, pentru a-si promova ideile. 

Publicarea unei scrisori deschise, în 1902, venite din partea lui Ioan Mihu, mare proprietar si 

avocat din localitate, în care solicita renuntarea la pasivism, a stârnit mare vâlva, ea fiind 

continuata cu un nou succes al activistilor, un an mai târziu, când Aurel Vlad, un avocat tot 

din Orastie a fost ales deputat în parlament pe o platforma ce renunta la pasivism si la 

restabilirea autonomiei Transilvaniei.  

Crearea societatilor regionale românesti a dinamizat miscarea cultural nationala pe o 

arie geografica foarte larga. Dialogul cultura-societate-nationalitate, intermediat de societatile 

culturale, lasa sa se întrevada câteva aspecte esentiale ale modernizarii culturale din spatiul 

românesc transilvanean. Pe acest tarâm al actiunii culturale se înscrie si comitatul Hunedoara, 

initial prin convocari venite de la Sibiu pentru ridicarea nivelului cultural, apoi prin sporirea 

indicelui de cultura, deoarece taranimea româna a fost în masura sa participe organizat la 

marile actiuni culturale, realizând un necesar proces de conceptualizare a dezideratelor. 
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III. „Astra” si societatile culturale hunedorene  

Tinând cont de importanta „Astrei”, de rolul cultural, politic si social, manifestat si 

asupra românilor hunedoreni, lucrarea Societati culturale hunedorene - 1870-1918  trebuie sa 

cuprinda si activitatea acesteia manifestata în cadrul despartamintelor hunedorene. Însa 

volumul de informatii existent în Fondul Astra si Fondul Francisc Hossu Longin din cadrul 

Directiei Judetene Sibiu a Arhivelor Nationale, respectiv Directiei Judetene Cluj a Arhivelor 

Nationale, coroborate cu cele din Revista Transilvania, pot constitui o lucrare independenta 

de acest titlu. Totusi, „Asociatiunea” având o activitate bogata în comitatul Hunedoara, nu 

poate sa nu fie amintita, drept pentru care, în cuprinsul lucrarii, ea va fi inclusa în capitolul 

„Astra” si societatile culturale hunedorene. Relatia de sprijin si colaborare existenta între 

principala institutie culturala din Transilvania si celelalte societati regionale este pusa în 

valoare în cadrul capitolului mentionat. De aceea, am tratat în prima parte a tezei de doctorat 

relatia pe care a avut-o „Astra” cu societatile culturale hunedorene, ca apoi sa reluam 

independent analiza legata strict de activitatea lor. 

Potrivit statutelor, scopul principal al Asociatiunii pentru literatura româna si cultura 

poporului român era „înaintarea literaturii române si culturii poporului român în deosebite 

ramuri de studiu, elaborarea si editarea de opere si alte asemenea”. Si, într-adevar, 

„Asociatiunea” reuseste ca prin concentrarea în jurul sau a tot ce avea cultura româneasca mai 

valoros, sa desfasoare o vasta activitate culturala. Daca analizam si statutele celorlalte 

societati culturale hunedorene, ale Reuniunii femeilor române din comitatul Hunedoara, 

Reuniunii docentilor greco-catolici din tinutul Hategului, Reuniunii de cântari din Orastie, 

Casinelor române din Deva si Orastie, ajungem la concluzia ca toate urmareau aceleasi teluri 

- desteptarea spiritului national – realizarea acestuia finalizându-se fie pe un teren comun, în 

cadrul unor actiuni, fie prin sprijin reciproc cu publicatii, îndrumari, sfaturi. 

Îndrumarea „Astrei” nu s-a facut conform unui plan riguros stabilit, ci raspunzând la 

solicitarile concrete venite din partea celorlalte societati si mai ales invitându- le sa ia parte la 

actiunile organizate de ea.  Desi fata de Societatea pentru crearea unui fond de teatru român 

atitudinea „Astrei” a fost oarecum ostila, ea a fost conducatoarea miscarii culturale românesti 

din Transilvania, neavând de la început înscrisa în program îndrumarea societatilor mai tinere, 

prin însasi menirea ei a încercat sa le calauzeasca pasii si sa raspunda la orice solicitare. În 

sfera preocuparilor sale intra sprijinirea societatilor de lectura ale tineretului, ajutoarele 

acordate elevilor si scolilor, intermediate de Reuniunile de învatatori, sprijinul acordat celor 
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care învatau o meserie, membri ai Reuniunilor de meseriasi, ori în organizarea unor expozitii 

realizate si cu concursul dat de Reuniunea femeilor din comitatul Hunedoara.  

 

IV. Reteaua societatilor culturale. Structuri organizatorice 

Cel mai mare spatiu, în structura lucrarii, îi este dedicat capitolului referitor la reteaua 

societatilor culturale hunedorene din a doua jumatate a secolului al XIX-lea pâna la realizarea 

Unirii din 1918. În ceea ce priveste metodele de lucru, studiul se bazeaza pe documentele 

cercetate în cadrul Directiei Judetene Hunedoara a Arhivelor Nationale, a lucrarilor publicate, 

generale si speciale, referitoare la societatile culturale din comitatul Hunedoara. De asemenea, 

tinând cont de faptul ca prin intermediul societatilor au fost puse în circulatie ideile si creatiile 

spirituale, am cercetat, totodata, dificultatile si strategiile acestui proces, printr-o delimitare în 

subcapitole: Societati culturale unde accentul cade pe activitatea Societatii pentru crearea 

unui fond de teatru român în Ardeal si asupra Societatilor de lectura din Deva si Orastie. Un 

al doilea subcapitol trateaza Reuniunile de învatatori ortodocsi si greco-catolici, precum si 

Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoara. Activitatea Corului de la Orastie si a 

Corului catedralei „Sf. Nicolae” din Deva au facut obiectul de studiu al celui de-al treilea 

subcapitol, iar în final sunt analizate si reuniunile care desi nu au avut un caracter cultural au 

desfasurat activitati prin care au demonstrat si o înclinatie culturala. 

O preocupare de capetenie – ridicarea culturala a satului si raspândirea stiintei de carte 

a dus la discutii pentru întemeierea Reuniunilor învatatoresti. Pe baza documentelor de arhiva 

putem sustine ca atât ortodocsii prin Reuniunea învatatorilor greco-orientali din comitatul 

Hunedoara, cât si greco-catolicii prin Reuniunea învatatorilor greco-catolici din tinutul 

Hategului se straduiau sa salveze învatamântul confesional românesc de tentativele 

oficialitatii de a-l destrama si deznationaliza. Concomitent cu reuniunile de învatatori au 

aparut reuniuni sau asociatii ale femeilor, reuniuni de muzica si de cântari, cercuri de citit sau 

societati de lectura, numite si casine. 

Reuniunile de cântari au adunat în jurul lor talente si oameni entuziasti, în acest sens 

Corul din Orastie, mai apoi Reuniunea de cântari din aceeasi localitate, sub conducerea lui 

Ioan Branga a cultivat piese laice, creându-si un repertoriu specific national, pe care l-a 

difuzat în tot comitatul si nu numai. Pe lânga acestea, reuniunile teatrale au constituit o 

atractie deosebita pentru publicul românesc si au aparut pentru a sprijini lipsa unui teatru 

organizat. Dintre acestea, Societatea pentru crearea unui fond de teatru român în Ardeal, a 

jucat un rol de seama în viata culturala a comitatului Hunedoara si implicit a Transilvaniei. 
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Prin adunarea de la Deva, din 4-5 octombrie 1870, nu s-a realizat scopul final urmarit, de 

constituire a unui teatru national român în Ardeal, dar s-au pus bazele unui organism central 

prin intermediul caruia activitatea teatrala s-a desfasurat în multe orase si sate ardelene, 

printre care si în cele hunedorene. 

În aceeasi masura societatile de lectura ca forme simple de organizare a vietii culturale 

au îndeplinit un rol sporit în actiunea  sociala si politica a românilor. Casina româna din 

Orastie sau Societatea de lectura a inteligentei române din Orastie si jur, a constituit locul de 

întrunire pentru publicul adult: meseriasi, tarani si intelectuali. Între obiectivele ei erau: citirea 

ziarelor si a revistelor si totodata dezvoltarea preocuparilor pentru teatru, muzica si alte 

manifestari culturale potrivit cerintelor timpului. Era de asemenea si un loc de întrunire a 

românilor „se petreceau serile în casina româna”. Casina se afla si în fruntea actiunilor 

jubiliare pe teme nationale, era sprijin de nadejde al celorlalte societati cu prilejul adunarilor 

generale si ale expozitiilor, din casina au pornit toate actiunile de interes public românesc. 

Putem aprecia ca, treptat, ea reglementa viata româneasca. Orastia, prin tot ce a reprezentat în 

perioada cercetata, a marcat în activitatea culturala un model, acoperind plaja activitatilor 

culturale si totodata remarcându-se si pe plan publicistic. 

Remarcabila apare activitatea desfasurata de Reuniunea femeilor române din comitatul 

Hunedoara, începând cu anul 1886, cu sediul la Deva, ce cuprindea în sânul ei femei din 

numeroase sate ale tinutul Hunedoarei. Numarul mare de membri din Orastie al Reuniunii 

femeilor din comitatul Hunedoarei a determinat înfiintarea în aceasta localitate a unei filiale. 

Astfel a fost pus în functiune la 1 ianuarie 1907, la Orastie, sub îngrijirea Victoriei Erdélyi, în 

Atelierul Reuniunii, primul razboi de tesut. Putem afirma ca atât Reuniunea femeilor cât si 

Atelierul  au avut perspective largi de activitate, ce au constat în dezvoltarea preocuparilor 

pentru industria casnica, în menirea de a ajuta vaduvele si orfanii din comitatul Hunedoara. 

Însemnatatea majora o putem plasa în dimensiunea sociala, adica în stabilirea unei legaturi 

între femeia societatii intelectuale si fiica din popor. Astfel de reuniuni ale femeilor aveau 

calitatea de a încuraja miscarea feminina, de a le da creditul în fata unei societati bazate înca 

pe relatii traditionale, în care pozitia conducatoare îi apartinea barbatului. Din activitatea 

prezentata se observa conlucrarea între femei si barbati chiar în asigurarea bunului mers nu 

numai a Reuniunii femeilor ci si a Atelierului de la Orastie. 

În rândurile opiniei publice românesti de un larg ecou s-au bucurat expozitiile 

etnografice, nu numai cele organizate de „Astra” ci si cele ale Reuniunii femeilor din 

comitatul Hunedoara, alaturi de balurile si actiunile de valorificare si conservare a 

patrimoniului folcloric. Asemenea preocupari au avut un impact multiplu. În primul rând erau 
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evidentiate progresele materiale ale poporului român în domeniul industriei casnice si 

mestesugaresti, iar în al doilea rând, se putea observa nivelul artistic atins de creatia populara. 

Într-o alta ordine de idei, prezenta unui numar mare de români din toate provinciile la aceste 

expozitii a conferit manifestatiilor de acest gen o tenta nationala, amplificând solidaritatea 

româneasca. Evident, inaugurarea la Sibiu în 1905 a muzeului „Astrei” a reprezentat „una din 

cele mai grandioase sarbatori nationale românesti”.  

Fiecare societate a initiat adunari de constituire, si-a ales un comitet de conducere care 

a întocmit statutul. Acesta prevedea: denumirea, scopul, resedinta, mijloacele folosite pentru a 

se atinge scopul propus, oficialii societatii, comitetul central, drepturile si datoriile membrilor, 

adunarile generale, dizolvarea societatii.  

În cadrul societatilor rolul membrilor era bine definit. Încadrarea lor în membri 

fondatori, pe viata, ordinari si ajutatori depindea de darea de mâna si reflecta, în fapt, o 

ierarhie sociala. Înscrierea lor se facea de obicei, odata cu adunarile generale, tot atunci fiind 

penalizati (cazul membrilor Reuniunilor învatatoresti care absentau nemotivat de la aceste 

adunari), sau premiati (cazul membrelor din Reuniunea femeilor). Actiunea sistematica de 

crestere a numarului de membri avea si o motivatie financiara, în primul rând pentru cresterea 

fondului fiecarei societati în parte sau pentru a acorda un sprijin financiar altei societati 

culturale. 

 Ca forma fundamentala a activitatii asociatiilor mentionam adunarile generale 

ordinare, anuale în cele mai multe cazuri, sau extraordinare, desfasurate cu ocazii speciale. 

Dincolo de rezolvarea unor probleme administrative, în care importanta cadea pe amanunte 

legate de taxe, membri, diferite rapoarte, în cadrul adunarilor generale se dezbateau si 

probleme de interes general românesc, se organizau conferinte publice, aveau loc spectacole 

de teatru. În respectivele întruniri trebuie sa vedem si o forma de sociabilitate, o expresie a 

placerii de a fi împreuna cu altii, în ele fiind ancorata si o dimensiune festiva. De asemenea 

putem afirma ca adunarile generale erau excelente ocazii pentru asigurarea unitatii de 

strategie nationala. 

  

V. Modele de activitati 

Formele specifice de activitate au reprezentat mijloace eficiente prin care identitatea 

nationala trebuia sa depaseasca nivelul elitelor, devenind o stare de constiinta asimilata si în 

lumea satelor, acolo unde locuia marea majoritate a românilor. 
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Fiecare societate a avut o forma de manifestare aparte, în scopul raspândirii culturii. 

Putem aminti: afirmarea limbii române prin intermediul unui teatru national, aparitia unui loc 

de întrunire a publicului adult si raspândirea stiintei în cadrul bibliotecilor, oferite de 

Societatile de lectura sau Casinele române, raspândirea stiintei de carte datorita Reuniunilor 

învatatoresti, prin conferinte, prelegeri si înfiintarea cursurilor de alfabetizare, rolul Corurilor 

si al Reuniunilor de cântari prin cultivarea pieselor laice prezentate la diferite manifestari 

artistice, dezvoltarea industriei casnice aratat în expozitii de catre Reuniunea femeilor din 

comitatul Hunedoara. Ele au oferit cadrul organizatoric optim pentru discutarea, confruntarea 

si validarea numeroaselor idei ce au animat masele în aceasta perioada istorica, locul unde au 

fost analizate si dezbatute problemele ce au framântat viata societatii românesti.  

Serbarile au avut în general o finalitate artistica diversificata: interpretari corale, 

muzicale, solo voce sau instrumental, recitari, dans, declamari, serbari populare, numite si 

nedei, petreceri cu joc, teatru popular etc.. De asemenea putem vorbi si de arii motivationale 

diferite.  

Preocuparea fata de recuperarea perpetua a trecutului a avut drept baza dorinta de a 

desemna continuatorii. Stabilirea legaturilor dintre cei disparuti, sau dintre cei care au pus 

bazele unei societati sau reuniuni culturale si cei care apreciaza rolul acestora, s-a tesut prin 

comemorari si jubilee. 

Toate formele de activitate desfasurate de societatile culturale hunedorene, au avut un rol 

social si o latura festiva. Vom întelege rosturile festivismului doar daca aruncam o privire 

asupra ansamblului societatii românesti din Transilvania, unde vom observa o lume care îsi 

descoperea cu stupoare universul rural si îl supunea unei ofensive civilizatoare. 

 

VI. Societatile hunedorene si Unirea de la 1918 

Se cunoaste ca societatile culturale nu aveau o latura national-politica declarata, dar 

din analiza bibliografiei am putut constata ca, în ultima instanta, acesteia îi erau subordonate o 

mare parte dintre manifestari. Demersurile întreprinse sub acest aspect ating un alt obiectiv al 

lucrarii, care se refera la finalitatea politica a societatilor culturale hunedorene, ce si-au adus 

un aport în realizarea  unirii Transilvaniei cu România. În cadrul societatilor s-au cristalizat 

caractere, s-a desavârsit sentimentul national si s-a impulsionat tendinta de a lucra pentru 

interesele comune. Locuitorii acestui tinut românesc au participat cu entuziasm la Marea 

Adunare Nationala de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Cei ramasi acasa au sarbatorit în 
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cadrul comunitatilor lor savârsirea marelui act al Unirii, iar din partea mai multor personalitati 

au fost trimise telegrame de adeziune la importantele hotarâri ale adunarii.  

Demersul nostru s-a bazat pe studierea manuscriselor aflate în Colectia personala 

Victor I. Suiaga din cadrul Directiei Judetene Hunedoara a Arhivelor Nationale. Pe baza 

documentelor a fost întocmit acest capitol în care facem referiri la asociationismul 

hunedorean, la discursul politic al elitelor, la lupta acestora pentru mentinerea limbii române 

în administratie si scoli, personalitati ce au facut parte din diferite societati culturale.  

 
Concluzii 
 

În cadrul consideratiilor finale am încercat o privire de ansamblu asupra miscarii 

cultural-nationale si politice a societatilor culturale si formularea de constatari si concluzii 

generale, cele partiale au fost redate la finalul fiecarui capitol sau subcapitol. 

Asociatiile culturale din Transilvania, printre care si cele hunedorene, au avut o 

activitate dominanta în epoca. Meritul major îi revine „Astrei” prin faptul ca a avut în vedere 

natiunea în întregul ei, prin promovarea unui dialog cultural între elite si mase. În ansamblu 

„Astra” a reprezentat un exemplu si o masura a valorii pentru celelalte societati culturale, 

implicit si pentru cele hunedorene, motiv pentru care chiar daca nu a facut obiectul lucrarii 

activitatea acesteia a fost prezentata în linii mari. 

Pentru realizarea si sustinerea programului sau cultural, „Astra” a stiut sa-si creeze un 

sistem organizatoric al carui mecanism de functionare a fost perfectionat continuu, în functie 

de perioadele de activitate, de necesitati, de formele si mijloacele de care dispunea. Agenturile 

comunale, forme organizatorice primare, mai apoi despartamintele, au constituit cele mai 

importante mijloace prin care ideile „Asociatiunii” au venit în contact nemijlocit cu poporul si 

au organizat raspândirea culturii în paturile largi ale populatiei de la sate si orase. În 

programul orientat spre educatie despartamintele : Deva, Brad, iar dupa 1900, Dobra si Orastie 

sunt mentionate ca cele mai experimentate si mai stabile structuri teritoriale.  

În vederea emanciparii culturale, directorii despartamintelor s-au angajat pentru 

realizarea acestui scop, de aceea specificul institutiei precum si fazele de dezvoltare erau 

legate de personalitatea conducatorilor.  

Ca o recunoastere din partea Comitetului Central al „Astrei” privind implicarea 

despartamintelor hunedorene în activitatea culturala au fost adunarile generale desfasurate la 

Hateg (1864) si Deva (1874 si 1899). Acestea, în ipostaza lor de evenimente culturale 

sarbatoresti, reprezentau cele mai ample întruniri nationale românesti. Constituiau cadrul 
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dezbaterilor si deciziilor majore, momentul înscrierilor masive de membri, dar si colaborarea 

cu celelalte societati culturale din comitat. Starea de spirit caracterizata prin entuziasm, îi 

determinau sa-si manifeste atasamentul fata de „Asociatiune”. Tot în cadrul adunarilor erau 

tinute prelegerile culturale, care prin faptul ca au insistat asupra stiintei de carte au ajuns si la 

o finalitate adiacenta, prin înfiintarea scolilor de adulti, prin deschiderea bibliotecilor 

poporale. Temele prelegerilor nu au fost axate pe o singura latura, desi predominante au fost 

cele culturale, ci conducatorii institutiei au tinut cont de complementaritatea dintre cultura, 

economie, igiena. 

În cadrul acestor despartaminte s-a pus accent pe actiunile culturale ale „Astrei”, care 

s-au manifestat în planuri foarte diferite: studii si cercetari, conferinte si prelegeri poporale, 

înfiintarea de biblioteci publice poporale si scoli taranesti, muzee, expozitii si momente 

comemorative, casine nationale si culturale, sprijinirea scolilor românesti cu manuale, burse 

pentru elevi, ucenici si studenti merituosi, editarea de carti stiintifice si literare, dezvoltarea 

activitatilor artistice, expozitii etnografice, valorificarea folclorului traditional, intensificarea 

alfabetizarii, ocrotirea familiei si copilului, igiena publica, educarea tineretului pentru 

activitati folositoare, sprijinirea meseriasilor, bancilor, institute de credit etc.. 

Existenta acestor actiuni a stimulat implicarea tot mai activa a unor minti luminate, 

aparând tot mai multe societati culturale destinate emanciparii spirituale. Ele au evoluat atât 

pe orizontala, adica în planul variabilelor cât si pe verticala, adica în cel al frecventei lor, 

tinându-se cont de gasirea unor forme specifice pentru tineret – societatile de lectura; pentru 

femei – reuniunile de femei; pentru sustinerea analfabetilor sau a celor cu stiinta de carte 

putina – scolile de adulti în care un rol important îl aveau învatatorii; pentru muncitori – 

reuniunile meseriasilor; pentru cei cu înclinatii artistice – reuniunile de cântari, corurile, 

societatile de teatru. 

În provinciile aflate sub stapânire straina, societatile culturale regionale, printre care se 

situeaza si cele din comitatul Hunedoara, au reprezentat, mai accentuat, focare de afirmare si 

cultivare a constiintei demnitatii nationale a românilor, de încurajare si sprijinire a 

învatamântului si culturii în limba româna. Importanta acestora poate fi privita sub doua 

aspecte. Pe de-o parte ele au lansat si au sustinut activitati destul de fertile pentru afirmarea 

individualitatii nationale românesti, datorita concentrarii elitei politice si intelectuale a tuturor 

românilor aflati sub dominatia straina. Pe de alta parte, prin caracterul lor regional, ele au 

dinamizat activitatea culturala pe o arie geografica destul de larga, favorizând în timp si 

accesul comunitatilor satesti la actul de cultura. Înfiintarea unor reuniuni sau asociatii 

culturale, care sa racordeze comunitatile satesti la actul de cultura, chiar daca acesta se realiza 
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uneori doar prin intermediul elitei locale - preoti, învatatori, notari - a avut ca obiectiv 

redimensionarea dialogului cultura-societate. 

Dupa cum s-a vazut, indiferent de obiectivele pe care le-au avut, societatile culturale 

hunedorene s-au implicat nu numai în viata culturala si sociala a comitatului, ci si-au adus 

aportul si la realizarea programului politic national al românilor. Actul Unirii de la 1 

Decembrie 1918 este dovada unei vointe colective, datorita votului primit din partea celor 

1228 de delegati, dintre care au fost si reprezentanti ai societatilor culturale din Hunedoara. 

Învatatorii, preotii, juristii, intelectualitatea româneasca, în general, din întreaga 

Transilvanie, implicit si din comitatul Hunedoara, în consens cu aspiratiile întregii natiuni 

române, au pornit în zilele din noiembrie 1918 spre sate si orase pentru a pune bazele 

institutiilor ce aveau sa pregateasca Unirea. Este o dovada noua ca exista o elita atât la nivel 

central cât si local. Participarea activa a reprezentantilor societatilor culturale hunedorene, 

cunoasterea si identificarea cu problemele epocii, exprimarea încrederii si adeziunea la 

hotarârile luate sau care urmau sa fie luate de Consiliul National Român Central, în vederea 

îndeplinirii idealului national sunt semne ale unei depline solidaritati nationale. 

Volumul de documente studiat în cadrul Directiei Judetene Hunedoara a Arhivelor 

Nationale, precum si informatiile existente în literatura de specialitate si periodice, pe 

segmentul de timp ce îl acopera, 1870-1918, sunt dovada continuitatii miscarii sociale si 

culturale traditionale, într-o zona autentic româneasca, comitatul Hunedoara, cu rol major în 

istoria nationala. 

Informatiile cuprinse în aceasta lucrare coroborate cu alte lucrari pe teme similare, vin 

sa completeze ceea ce s-a publicat deja, referitor la anumite zone ale Transilvaniei. Mai mult 

decât atât, dupa încheierea cercetarilor, aceste teze de doctorat ar putea contribui la realizarea 

unui repertoriu al societatilor culturale românesti, care au functionat pe parcursul secolului al 

XIX-lea si începutul secolului XX, în Transilvania sau chiar pe întregul teritoriu al României. 

Anexele sporesc originalitatea si autenticitatea lucrarii contribuind astfel la 

îmbunatatirea continutului prezentei lucrari. Mentionam ca toate documentele sunt inedite. 
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