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Without doubt, history of culture proved, during the last 

decades, to be one of the most generous fields that may be 

researched from a historical point of view; study of cultural life, 

both individual and that associative, may express mentality of a 

period, collective thinking of an established community or in 

the making, its development phase and last, but not least, its 

ideals and dreams. And when we refer to XIX
th

 century, a 

period full of signification both in the European culture and the 

Romanian one, the subject proves to be much more vast.  

Study of cultural life from Transylvania in the XVIII
th

-

XIX
th

 centuries, especially in the areas with a multi-ethnic 

demographic structure, raises some issues of identification of 

the Romanian element and interpretation of expectations that 

the Romanian population had by participation to cultural life, 

under the circumstances by which ethnical manifestations may 

acquire - at all levels - new significations. 

Research theme - Insights into cultural Romanian life 

from Mureş county (XVIII
th

-XIX
th

 centuries). Societies, 

associations, collectors, libraries -, valorizes objectives 

followed by the associative bodies of Romanians from Mureş, 

ways of their action and manifestation, impact that they had in 

the epoch on the intellectual elite and especially on simple 

people, formation and organisation of libraries or book 

collections, usage rate and their development along time. Last 

but not least, our contribution reconstitutes - as much as 

possible - the environment created by the general cultural shift 

for the better, visible in the civil Romanian society and 

contributes to real understanding of the place that culture 

occupied in the individual and collective mentality throughout 
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XVIII
th

-XIX
th

 centuries. All these without taking into 

consideration, deliberately, common Romanian-Hungarian-

Saxon elements registered in the epoch, at the level of cultural 

life. 

In establishing the research area, we chose Mureş county, 

within actual territorial limits, out of many reasons, concerning 

objective and subjective factors. Firstly, Mureş county has 

many localities of appreciable oldness - the oldest dating from 

the XIII
th 

century; secondly, we had in view the multiethnic 

demographic componence of the county, which practically 

obliged the Romanian population to lead - throughout long 

history - a fervent fight of resistance against Magyarization, 

maybe more accentuated by comparison with other areas of 

Transylvania; thirdly, if we take into account that in Mureş 

functioned the Appeal Court, a legislative body reuniting young 

intellectuals from the whole province, was outlined the image 

of a centre of interests, which imposed certain directions and 

ways of development of the national fight. Last but not least, 

we had in view, contribution of the Romanian population from 

the Mureş area to strenghtening of Transylvanian intellectuality 

- we are thinking about Şincai, Maior, Papiu Ilarian, Avram 

Iancu etc. 

There is also a subjective motivation, owed to possibility 

of bringing our personal contribution to clarifying local history 

- from the inside -, both by own origin from Mureş, and actual 

professional activity within a cultural institution of county 

level. 

In our evaluation step of cultural life of Romanians from 

Mureş county, within contemporaneous geographical limits, we 

proposed an approach of the cultural phenomenon from strict 

Romanian perspective, avoiding, as much as possible, dealing 

with the theme from ethnical vision such it is offered by the 

specialised bibliography from until now, even if we are aware 

that connections between Romanians and other cohabiting 
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nations from Transylvania were extremely strong and registered 

numerous common aspects. We opted for the period of XVIII
th

-

XIX
th

 centuries, as it represents a stage of maximum 

importance for the development of Romanians, as nation. If 

information referring to XVIII
th

 century is quite little, XIX
th 

century is much better represented in terms of cultural activity; 

these under the conditions in which majority of Romanian 

associative bodies were set and functioned in the second half of 

XIX
th 

century, and their impact was maximal in the last decades 

of the century. The chronological line for our research was 

establised for 1900, although it was exceeded sometimes, when 

found information imposed its valorization. 

We consolidated our opinions on research of epoch 

documents: archival funds, either published or not, activity 

reports and minutes of the cultural associations published 

within Transylvanian press of the time, monographs of some 

localities from Mureş and, naturally, in view of the researched 

area, contributions of the local historians on this theme. We 

structured the research on 7 main chapters, by which we 

identified different aspects concerning cultural Romanian life, 

in all its applications. 

The first chapter - of synthesis - XVIII
th

-XIX
th 

centuries in 

the history of Transylvania. Romanians’ perception about the 

culture at the end of XVIII
th

 century and beginning of the XIX
th 

century - offers a comprehensive image on the way by which 

the Transylvanian Romanians perceived the role of culture and 

transformations from the collective mentality concerning 

importance of knowledge. 

A research on history of Transylvanian culture, quite 

without pretention of being exhaustive, cannot prove but one 

thing: culture becomes not only an instrument in the national 

fight but, at the same time, a premise of achieving the political-

national objectives of the Romanians. Interest for cultural 

industry, irrespective of its domain of manifestation, was 
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determined in the epoch by more factors: social-politic context, 

which - we could say - determined a reorganisation and 

rethinking of the national fight; appearance of new social-

professional categories - lawyers, functionaries, priests, 

elementary teachers, traders etc., in other words, a 

strenghtening of the class of intellectuals, familiarised with 

national objectives; precarious material state of the majority of 

the Romanian population which, in the absence of financial 

means necessary for organised study - attending school, 

purchase of text books etc.-, as well as redirection of work 

force within household, represented a public avid for 

knowledge.  

Starting from the political circumstances and shortages 

determined by maintaining Romanians as „tolerated nation”, 

absence of rights and isolation provoked by the low intellectual 

level, on the background of ideological movement that 

embraced Europe starting with the XVIII
th 

century, it is noticed 

a transformation at the level of the collective Romanian 

mentality. Intellectuals renounce to „tactics of dusty 

petitioning”, meaning to issuing some claiming documents 

which, no matter how well they documented demands and real 

needs of the nation, they remained forgotten on the working 

tables of some state functionaries or received evasive answers, 

at best, if not they even provoked extreme reactions from 

authorities. 

The second chapter - Activity of Romanian societies from 

Transylvania in the XIX
th

century. General remarks - focuses on 

the associationist phenomenon that entered the Romanian 

society the same time with opening towards academic Europe. 

After the European model, starting with the XIX
th 

century, 

the Romanians, including those from Mureş, affiliate to the idea 

of associationism, which manifests on several levels of political 

or civil society, determining appearance of some associative 

bodies, which reunited common interests of a guild, social-
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professional community or even of the whole nation. The case 

of Astra (Transylvanian Association for Romanian Literature 

and the Culture of the Romanian People) is an exception, being 

maybe the most important association of Romanians, with 

„national” coverage throughout whole Transylvania and, more 

than that, with representation on all social-cultural levels. 

The main direction of manifestation of the associationism 

was that cultural. Maybe more than never, Romanian 

intellectuality understood the role of culture - and by this we 

understand, in fact, elimination of illiteracy - not only from 

amongst a social class limited to a reduced percent of 

population, meaning the elite, but from an as greater number of 

Romanians. Practically, we may speak of a cultural 

phenomenon that focused on massive education of masses of 

common people. 

Evidently, it is raised the question: why cannot the elite 

assume the leading role of the nation in continuation? Because 

education of the nation was a difficult objective to fulfill, being 

given the low intellectual level of the majority that hardened 

assimilation of knowledge. Because in the epoch becomes 

really evident the fact the elite cannot face by itself attempts of 

denationalization that the Romanian nation was subjected to. 

Furthermore, on the background of opening towards academic 

Europe, the elite risked to lose contact with Romanian 

traditions, yet which represent the foundation of a nation. Or, 

the Romanian world of simple people, untouched by 

Europeanism, was the only one to preserve these pure 

Romanian symbols.  

Moreover, Romanian elite in contact with other ideologic 

European trends which finally led to democratisation - an elite 

which affirmed without exception also in the Mureş area - was 

aware that a developed society meant much more than an elite 

connected to social-political, economic and continental cultural 

realities. It was needed a maneouvre mass; the elite could not 
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represent interests of a mass of people which was not even 

aware of its own needs. The real fight was carried out at the 

level of intellectuality, but not for the intellectuals, as they were 

somehow detached from material issues that the simple people 

confronted, they did not show the corcern about ”tomorrow”. 

Educated in great universities, benefitting of a relatively good 

material situation, often occupying important positions in 

administration, they assume the role of raising the Romanian 

nation to a certain level of education, sufficiently high so that 

the began fight to acquire a national character.  

XIX
th 

century is the period in which is set -it may be said 

- the political and cultural superstructure of the modern 

Romanian state. Due to made efforts, spiritual life and base 

mechanisms of fight against elimination of illiteracy are set in 

modern patterns, such it happened in the whole Europe. 

Therefore are put the bases of modern institutionalised 

culture, which marks passing from the „chaotic” stage of a 

culture practiced individually, that satisfied tastes of an elite 

quite reduced numerically, to a culture at the national level, 

based on implication of simple people, from the provinces and 

which gradually transforms into a manifestation of civil society 

in all its extent; fact which proves a very high level of maturity 

of the Romanian society. 

The most important results were definitely obtained by 

Transylvanian Association for Romanian Literature and the 

Culture of the Romanian People (Astra) - and a separate 

chapter was dedicated to Divisions of Astra from Mureş, by the 

wish of identifying and synthesizing their activity within the 

larger frame of the Association. As in Reghin were organised 

even two general meetings of the Association, we considered 

necessary this highlighting of structures from Mureş, under the 

conditions in which the researched area is sometimes 

considered by the press of time as being one of the most active. 
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Set up in 1861 with the massive implication of the most 

important representatives of the intellectuality of the time, „the 

greatest Romanian company from the Hungarian country” - 

such it was understood by the contemporaries - manifested on 

the most diverse directions. Under the patronage of Astra, 

which was in a way the equivalent of the most important 

cultural body from the Old Kingdom - the Romanian Academy 

- was accomplished an ideal that was thought difficult to 

realise: education of the nation and, more than that, was 

succeeded modelling the taste of Romanians for culture. By 

schools, libraries, educative manifestations, popular lectures 

that represented a good opportunity of getting in contact and 

socialisation, but especially of consolidation of the moralizing 

spirit of the nation, by selections of practical and economic 

advice published and distributed within General Assemblies or 

divisions, Astra supplied some gaps from institutional 

education and contributed to completion of laconic knowledge 

of the population. 

In the Mureş area, which is the subject of our research, we 

cannot refer to a constant intensity of Astra’s activity; Reghin, 

for example, is by far the town with the most prolific cultural 

activity on the line opened by the Association and evidence of 

this fact is also organisation within locality of two of the 

General Assemblies from 1875 and 1890. Similarly, the 

Division from Reghin is the only one which - as the archival 

documents prove it - launched periodic contests with prizes for 

those elementary teachers who got involved in education of the 

community, beyond implicit scholar activities. With one 

exception, in one year - we have in view Târnăveni Division, 

but which did not obtain the expected results. 

Why is Reghin best represented in the field of culture? 

Why voice of the Romanian intellectuals from Reghin was 

stronger? As „it is beautiful intelligence and real Romanian, 

similarly as around of this town” it is said in 1885. Yet, we 
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cannot consider that in the other communities from Mureş, the 

Romanians weren’t equally involved; but, on the other side, 

inevitably the following question is put: why Romanian 

intellectuality from Târgu-Mureş, residence-city of the county, 

was less visible? Much more as in Târgu-Mureş operated also 

the Royal Panel that included young intellectuals from the 

whole Transylvania, offering them opportunities for action. The 

answer is quite predictable: on one side, due to demographic 

rate of Romanians, the county seat being the functioning frame 

of the state authority, and on the other side - exactly due to 

centralization in the city of state apparatus - existed probably 

fear of direct involvement, straight for the benefit of the 

Romanian nation, because of possible repressions. 

However, Astra from Mureş - and we understand by this 

all divisions that operated in Mureş county - imposed as model 

in the Romanian world, especially Reghin being most of times 

appreciated in the press of time. 

Out of manifestation directions of the Association, we 

focused on the two main ones, which followed, on one side, 

raising awareness about the role that material welfare might 

have on the collective intellectual development; in other words, 

on the actions of the Association and involvement of the most 

important members of the divisions from Mureş in setting up 

„Mureşana” Bank; and on the other side on ways of teaching 

common people to read and write - a phenomenon that the 

whole Europe confronted with, only that rate of literate persons 

differed substantially in the Romanian world by comparison 

with the Occidental part of the continent - and if we are 

thinking about the approximately one thousand of scholarships 

granted for study at all levels - scholarships offered to the 

young of intellectual potential, but without financial means - 

we consider that the objectives were fulfilled. 

Although it would not be ethical to attribute to Astra the 

exclusive merit of increasing the number of literate persons, we 
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can still remember a few statistics from the localities from 

Mureş in which the Association registered a quite consistent 

activity: in four of the localities nearby Reghin - Caşva, Hodac, 

Ibăneşti and Solovăstru - out of more than 7 600 registered 

inhabitants at the beginning of the XX
th

 century, over 17 

percents knew to read and write.  

Similarly, amongst Astra’s ways of manifestation, we 

paid special attention to summer parties; press of time 

underlines permanently the double importance of the gatherings 

of the Association, as they represent a good opportunity to 

socialize and allow unconditioned interference of common 

people amongst intellectuals. Good humour casts away any 

reservation, determines charitable gestures for the benefit of 

masses and reunite spiritually all Romanians. Furthermore, 

parties were preceded by lectures on civic morals, subjects 

from the history of Romanian past, economy, better individual 

husbandry etc., which formed real, valid life lessons. 

Another direction by which Romanian intellectuality from 

Mureş chose to manifest was tightly connected from the 

scholar-church activity. The fifth chapter - Confessional 

gatherings of elementary teachers - reveals activity of teacher-

priests or elementary teachers from Mureş, who got involved 

fervently in the activity of culturalisation and massive 

elimination of illiteracy from amongst Romanians. Having at 

hand necessary instruments for didactic practice, but also a 

„manoeuvre mass” represented by students, the elementary 

teachers went beyond limits set by school, transforming into 

„teachers the community”. 

Because many times the priest was at the same time also 

an elementary teacher, maybe most appropriate would be to 

name him consequently. Therefore, elementary teacher-priests, 

but also those laic intellectuals who prepared for didactic 

career, manifested within meetings of elementary teachers who, 

getting over confessional limits of the two churches, are found 
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in the majority of towns from Mureş. They represent, by 

manner of organisation and carried activity, a solution out of 

the most prolific for promovation of culture amongst pupils, 

and not only, by combining education in an organised frame 

with extra-scholastic activities. Moreover, they promote also 

that solidarity of guild amongst elementary teachers and, by 

power of example, provoke the majority of teachers from the 

epoch to adopt an as opened and favourable attitude to extra-

scholar activities. We cannot omit either prizes offered by 

Astra, which determine the elementary teachers to complete not 

only theoretical knowledge, but also to get involved more in 

organisation of some activities outside school: festivities, choirs 

etc., or even to start household activities, as example offered to 

the community - gardening, fruit growing etc. 

And because not all associations or bodies that functioned 

within the researched period may be included in a well 

determined associative category, we chose to present them in a 

distinct chapter, named generically Other types of societies. 

Within this chapter are included those societies that activated in 

support of culture, even if they did this by diverse ways: 

financial support, involvement in promoting assets of written or 

musical culture, by offering of stipends to help students with 

potential, but without sufficient financial means. These 

societies did not represent interests of some socio-professional 

categories, but by offer of cultural activities they addressed to a 

vast category of beneficiaries. 

No matter whether their names bear or not the attribute of 

„cultural”, the Romanian associations - quite diverse and with 

almost infinite possibilities of manifestation and participation 

for the public from Mureş - manifest actively in this field of 

culturalization. Maybe only with few exceptions - we have in 

view the ethnical component of some of the communities from 

Mureş - these associations manifest in theatre, music, choral 

groups, libraries, exclusivist cultural circles etc., but they were 
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also better trained professionally -such it is the case of 

proletarian associations from Târgu-Mureş. We cannot 

pronounce on the exclusive Romanian character of the 

members, but it may be easily noticed that promoted values are 

those national. 

The VII
th 

chapter deals with Romanian libraries or funds 

of book that were set up throughout the XIX
th 

century; we 

identified in Mureş county diverse types of libraries, which owe 

existence either to patronage of some intellectuals of time, or 

newly established associations, that had as purpose to educate 

people by culture; and how this objective was put into practice 

if not by book, by offering access to free and carefully selected 

reading? 

Documents attest existence of some reading rooms ever 

since the second half of XVIII
th

 century, in Reghin; of libraries 

of some associations, with encyclopedic funds and which 

functioned as public libraries, offering free access to everyone; 

similarly, existed, specialised libraries, such as those organised 

within Romanian schools of different confessions or parochial - 

organised by a cleric, but which were put during life or after 

founder’s death at disposal of every one interested; last but not 

least are mentioned private collections, set up by the 

intellectuals of the time. 

A history of libraries from Mureş begins ever since the 

second half of XVIII
th

 century when, being aware by the power 

offered by knowledge, Petru Maior forms - following clearly 

established criteria and tributary to the idea of recuperating the 

Romanian history - the first private library that we know of. 

The gesture did not remain without an answer; transmitted to 

his nephew Ioan Pop Maior, this will pass it down, therefore 

laying bases of the huge library of Reghin Division of Astra, in 

1886. 

Initiatives of this type developed other Romanian 

intellectuals of the time; either laics, or clerics, alone or under 
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the patronage of some associations, next to other teachers or 

those from the same professional guild, Romanians of Mureş 

demonstrate that they understand the role of book, advantages 

offered by knowledge and, more than that, by their efforts they 

only raise the Romanian society at the level of European one 

and offer everybody a chance. For them, the book does not 

represent a form of manifestation of the social status, but a 

generosity act towards compatriots. 

At the level of Mureş county, in the XIX
th

 century it is 

noticed a quite strong activity of promoting reading practice, 

even if it cannot be spoken of a constant intensity and a unitary 

area. Such it was expected, Reghin is also this time best 

represented - maybe also under the influence of Saxon models - 

having the most libraries, all put at disposal of readers for free. 

Curiously, Târgu-Mureş, the county seat, is quite faded - even 

if are attested here a parochial library and that of registrars, at 

the middle of XIX
th

 century - popular libraries appearing much 

later, at the end of the century, even under the patronage of 

Atra. Maybe from the same cause of massive concentration in 

the area of the population of Hungarian ethnicity. 

We proposed, at the beginning of our research, to offer an 

answer to several questions, concerning ways of formation and 

organisation of collections of books and documents. We 

identified, broadly, the main directions of the purchase policy 

and which correspond, largely, to those used nowadays by any 

modern library: direct purchase from the budget of the library, 

donations or publication exchanges. Each of these methods 

demonstrated effects, especially in moments of crisis, when all 

applied, they allowed unitary development of collections and 

consolidation of interhuman and interinstitutional connections. 

As for the development manner of collections along time, 

then when archival documents or contributions of other 

researchers, before us, allowed us, we realised a micro-

monograph of each library, indentifying the most important 
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development phases, the main donors, the manner by which this 

was used by readers and way by which it responded to valid 

needs of reading. 

We considered very necessary an overview of the main 

documents by which were imposed the internal regulations of 

old Romanian libraries. If Astra, by its Regulations and the 

three statutes - from 1869, 1893 and 1899 - influenced 

massively the formula of a library and set the legislative 

foundations of nowadays librarianship, also other types of 

libraries had their own statutes, inspired both from the 

Romanian world, outside the Carpathians, and the French 

world. Following the model of the French librarians, 

Romanians paid a greater importance to scientific valorization 

of collections and, at the same time, to their organisation based 

on modern principles of librarianship - they introduced 

alphabetical, systematical, topographical etc., catalogues, they 

divided funds on domains, established call numbers for each 

document, registres, stamps specific for each collection etc. 

Similarly, statutes of time imposed certain standards 

concerning organisation of libraries: collections’ safety, 

manners of preservation for documents, borrowing norms, 

librarian’s responsibilities, who becomes a character of first 

importance in the community - he alone is the one who 

administers power of knowledge. And we can remember the 

fact that one of Astra’s librarians - meaning one of that 

characters that administered power offered by books of the 

Association - was an inhabitant of Mureş, Nicolae Petra-

Petrescu. 

The last chapter treats individual initiatives, which is 

maybe one of the most important contribution to Romanians’ 

education. This because we witness some unconditioned 

gestures of personal generosity, that do not manifest within the 

organised frame of same associations and which appear in the 

most diverse and unexpected ways. We did not propose to 
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realise complex biographies of Romanian intellectuals from this 

period, but rather to offer an as complex as possible list of 

generosity gestures that characterised their existence. We 

identified local personalities that dedicated their efforts and 

incomes to support cultural activities, education of masses of 

simple people, building schools or churches, that proved utility 

along history of each community apart. 

Last but not least, we identified and established role of 

feminine initiatives from this period, given conditions by which 

the status of a woman in the society was fully manifesting. In 

the Mureş area, women weren’t isolated; we find them teaching 

- in the schools for girls, in the press of time - signing articles 

or even publishing memories, such it is the case of Maria Şuţu 

and maybe, the most important, we find them amongst 

members of cultural associations, full-fledged, involved in 

organisation of public meetings or offering financial support to 

students in need. 

Although with our research we insisted on those 

initiatives that adapted themselves to the cultural field, diversity 

of ideas and ways of involvement in the life of community 

exceeded expectations. It is quite difficult to detach the 

intellectual - member of an association from the individualist 

intellectual, given circumstances in which we find the same 

names in both situations. And even more difficult is to offer a 

general image over all actions that they involved in. We 

attempted to record only the most interesting and, why, not, 

those which really led to major changes.  

By music, theatre or other „cultural items”, Romanians 

from Mureş understand that above all what matters is idea of 

unity, and organised manifestations for the whole community 

are only pretexts for affirmation of common interests. What the 

Romanian elite succeeded by assumation of associationism was 

to decrease rate of illiteracy. Either individual, or through some 

associations, Romanians succeeded to get involved massively 
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in development of national spirit by cultivation of specific 

Romanian values, fundamental for intellectual emancipation of 

the nation. 

Even if the purpose of our research was that of 

emphasising Romanian cultural life outside the specific multi-

ethnic frame, we can notice the common elements with other 

cohabiting nations, irrespective of „the organiser’s” ethnicity. 

Moreover, connected with other researches that deal with 

cultural life from modern period from other areas or counties of 

Transylvania, we consider our contribution as being useful in 

completing the image of Transylvanian culture. 

At the end of research we may definitely say that we 

know how Romanians of Mureş got involved in the cultural life 

of the community, we know their thoughts, aspirations and 

expectations. What we don’t know yet is the answer to several 

questions: how many Romanians of Mureş were part from the 

associations? How many involved exclusively in cultural 

activities and how many of them made it only sporadically? 

How many of them remained in the background, without their 

contribution being fully known? How many of them spent free 

time, as much as it was, thumbing a book? 

These are questions that might be answered in the future. 
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