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Cuvinte cheie: societăţi culturale româneşti, asociaţii 

româneşti, biblioteci româneşti, judeţul Mureş, secolele XVIII-

XIX 

 

 

Fără îndoială, istoria culturii s-a dovedit, în ultimele 

decenii, a fi unul dintre cele mai generoase domenii asupra 

căruia se poate apleca un istoric; studiul vieţii culturale, atât a 

celei individuale, cât şi a celei asociative, poate exprima 

mentalitatea unei epoci, gândirea colectivă a unei comunităţi 

formate sau în devenire, stadiul său de dezvoltare şi evoluţie şi, 

nu în ultimul rând, idealurile şi aspiraţiile sale. Iar atunci când 

vorbim de secolul al XIX-lea, o epocă plină de semnificaţii atât 

în cultura europeană, cât şi în cea românească, subiectul se 

dovedeşte cu atât mai vast. 

Studiul vieţii culturale din Transilvania în secolele XVIII-

XIX, în special în zonele cu o structură demografică 

multietnică, ridică unele probleme de identificare a elementului 

românesc şi de interpretare a expectanţelor pe care populaţia 

românească le avea prin participarea la viaţa culturală, în 

condiţiile în care manifestările etnice pot dobândi - pe toate 

planurile - noi valenţe.  

Tema cercetată - Pagini din viaţa culturală românească 

din judeţul Mureş (secolele XVIII-XIX). Societăţi, asociaţii, 

colecţionari, biblioteci -, pune în valoare obiectivele urmărite 

de organismele asociative ale românilor mureşeni, modalităţile 

de acţiune şi manifestare a acestora, impactul pe care l-au avut 

în epocă asupra elitei intelectuale şi în special asupra oamenilor 

simpli, modul de formare şi organizare a bibliotecilor sau a 

colecţiilor de cărţi, gradul de utilizare şi evoluţia lor în timp. Nu 

în ultimul rând, contribuţia noastră reconstituie - atât cât este 

posibil - atmosfera creată de revirimentul cultural general 

vizibil în societatea civilă românească şi contribuie la 

înţelegerea reală a locului pe care cultura îl avea în mentalitatea 
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individuală şi colectivă pe parcursul secolelor XVIII-XIX. 

Toate acestea fără să ţinem seama, în mod voit, de elementele 

comune româno-maghiaro-săseşti înregistrate în epocă, la 

nivelul vieţii culturale.  

În stabilirea ariei de cercetare, alegerea noastră s-a oprit 

asupra judeţului Mureş, în limitele teritoriale actuale, din mai 

multe motive, care ţin în egală măsură de factori obiectivi şi 

subiectivi. În primul rând, judeţul Mureş abundă în localităţi cu 

o vechime îndelungată - cele mai vechi datează din secolul al 

XIII-lea; în al doilea rând am avut în vedere componenţa 

demografică multietnică a judeţului, ceea ce a obligat practic 

populaţia românească să ducă - în durata lungă a istoriei - o 

luptă asiduă de rezistenţă în faţa politicii de maghiarizare, poate 

mai accentuată în comparaţie cu alte zone ale Transilvaniei; în 

al treilea rând, dacă ţinem seama de faptul că la Târgu-Mureş a 

funcţionat Tabla Regească, un for legislativ care a reunit tineri 

intelectuali din întreaga provincie, se conturează imaginea unui 

centru de interese, care a impus anumite direcţii şi modalităţi de 

desfăşurare a luptei naţionale. Nu în ultimul rând, am avut în 

vedere contribuţia populaţiei româneşti din zona mureşeană la 

întărirea intelectualităţii transilvănene - ne gândim la Şincai, la 

Maior, la Papiu Ilarian, la Avram Iancu etc. 

Există însă şi o motivaţie de ordin subiectiv, datorată 

posibilităţii de a ne aduce contribuţia personală la limpezirea 

istoriei locale - din interior -, atât prin prisma propriilor rădăcini 

mureşene, cât şi a activităţii profesionale actuale în cadrul unei 

instituţii de cultură de nivel judeţean. 

În demersul nostru de evaluare a vieţii culturale a 

românilor din judeţul Mureş, în limitele geografice 

contemporane, ne-am propus o abordare a fenomenului cultural 

din perspectivă strict românească, evitând, pe cât posibil, 

tratarea temei în viziune multietnică, aşa cum ne este oferită de 

bibliografia de specialitate de până acum, chiar dacă suntem 

conştienţi că legăturile dintre români şi celelalte naţiuni 
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conlocuitoare din Transilvania erau foarte puternice şi 

înregistrau numeroase aspecte comune. Am optat pentru 

perioada secolelor XVIII-XIX, deoarece reprezintă o etapă de 

maximă importanţă pentru evoluţia românilor, ca naţiune. Dacă 

informaţiile referitoare la secolul al XVIII-lea sunt destul de 

lacunare, secolul al XIX-lea este mult mai bine reprezentat prin 

prisma activităţii culturale; aceasta în condiţiile în care 

majoritatea organismelor asociative româneşti s-au format şi au 

activat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar impactul 

lor a fost maxim în ultimele decenii ale secolului. Limita 

cronologică pentru cercetarea noastră fost fixată la anul 1900, 

deşi a fost depăşită uneori, atunci când informaţiile găsite au 

impus valorificarea lor. 

Ne-am fundamentat opiniile pe cercetarea documentelor 

de epocă: fonduri arhivistice, edite sau inedite, pe rapoarte de 

activitate şi procese verbale ale asociaţiilor culturale publicate 

în presa transilvăneană a vremii, pe monografii ale unor 

localităţi mureşene şi, în mod firesc, dat fiind arealul cercetat, 

pe contribuţiile istoricilor locali pe această temă. Ne-am 

structurat cercetarea în 7 capitole principale - fără să luăm în 

calcul Argumentul, Concluziile, Anexele şi Bibliografia -, în 

care am identificat aspecte diferite privind viaţa culturală 

românească, în toate aplicaţiile ei.  

Primul capitol - de sinteză - Secolele XVIII-XIX în istoria 

Transilvaniei. Percepţia românilor asupra culturii la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea - oferă o 

imagine de ansamblu asupra modului în care românii 

transilvăneni percepeau rolul culturii şi transformările din 

mentalitatea colectivă cu privire la importanţa cunoaşterii.  

O cercetare a istoriei culturii ardelene, fie chiar şi fără 

pretenţia de a fi exhaustivă, nu poate decât dovedi un singur 

lucru: cultura devine nu doar un instrument în lupta naţională 

ci, totodată, o premiză a realizării obiectivelor politico-

naţionale ale românilor. Interesul pentru industria culturală, 
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indiferent de domeniul de manifestare al acesteia, a fost 

determinat în epocă de mai mulţi factori: contextul social-

politic, care - am putea spune - a determinat o reorganizare şi 

regândire a luptei naţionale; apariţia unor noi categorii socio-

profesionale - avocaţi, funcţionari, preoţi, învăţători, 

comercianţi etc., cu alte cuvinte, o întărire a clasei intelectuale, 

familiarizată cu obiectivele naţionale; situaţia materială precară 

a majorităţii populaţiei româneşti care, în lipsa mijloacelor 

financiare necesare studiului organizat - frecventarea şcolii, 

achiziţionarea manualelor etc. -, precum şi a redirecţionării 

forţei de muncă în cadrul gospodăriei, reprezenta un public avid 

de cunoaştere. 

Pornind de la situaţia politică şi neajunsurile determinate 

de menţinerea românilor în starea de „naţiune tolerată”, de lipsa 

drepturilor şi izolarea provocată de nivelul intelectual scăzut, pe 

fondul mişcării ideologice care a cuprins Europa începând cu 

secolul al XVIII-lea, se observă o transformare la nivelul 

mentalităţii colective româneşti. Intelectualitatea renunţă la 

„tactica petiţionarismului prăfuit”, adică la elaborarea unor 

documente revendicative care, oricât de bine documentau 

solicitările şi nevoile reale ale naţiunii, rămâneau uitate pe 

mesele de lucru ale unor funcţionari de stat sau primeau 

răspunsuri evazive, în cel mai bun caz, dacă nu provocau chiar 

reacţii extreme din partea autorităţilor.  

Cel de al doilea capitol - Activitatea societăţilor 

româneşti din Transilvania în secolul al XIX-lea. Repere 

generale - are în vedere fenomenul asociaţionist care a pătruns 

în societatea românească odată cu deschiderea spre Europa 

universitară.  

După modelul european, începând cu secolul al XIX-lea 

românii, inclusiv în zona mureşeană, aderă la ideea 

asociaţionismului, care se manifestă pe mai multe planuri ale 

societăţii politice sau civile, determinând apariţia unor 

organisme asociative, care reuneau interesele comune ale unei 
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bresle, ale unei comunităţi socio-profesionale sau chiar a 

întregii naţiuni. Cazul Astrei este unul de excepţie, fiind poate 

cea mai importantă asociaţie a românilor, cu acoperire 

„naţională” la nivelul întregii Transilvanii şi, mai mult decât 

atât, cu reprezentare în toate nivelele social-culturale. 

Principala direcţie de manifestare a fenomenului 

asociaţionist a fost cea culturală. Poate mai mult ca oricând, 

intelectualitatea românească a înţeles rolul culturii - şi prin 

aceasta înţelegem, de fapt, alfabetizare - dar nu a unei clase 

sociale limitate la un procent redus din populaţie, la elită, ci a 

unui număr cât mai mare de români. Practic, putem vorbi de un 

fenomen cultural care viza educarea masivă a maselor de 

oameni simpli.  

Se naşte evident o întrebare: de ce nu-şi poate asuma clasa 

elitară în continuare rolul director al naţiunii? Pentru că 

educarea naţiunii era un obiectiv greu de îndeplinit, dat fiind 

nivelul intelectual redus la majorităţii, care îngreuna asimilarea 

cunoaşterii. Deoarece în epocă devine foarte clar faptul că elita 

nu mai poate face faţă de una singură încercărilor de 

deznaţionalizare la care era supusă naţiunea română. În plus, pe 

fondul deschiderii către Europa universitară, elita risca să 

piardă contactul cu tradiţiile româneşti, care reprezintă însăşi 

fundamentul unei naţiuni. Ori, lumea românească a oamenilor 

simpli, neatinşi de europenism, era singura păstrătoare a acestor 

simboluri pur româneşti.  

În plus, elita românească aflată în contact cu acele curente 

ideologice europene care au condus în final la democratizare - o 

elită care s-a afirmat fără excepţii şi în spaţiul mureşean - era 

conştientă că o societate dezvoltată însemna mult mai mult 

decât o clasă elitară racordată la realităţile social-politice, 

economice şi culturale continentale. Era nevoie de o masă de 

manevră; elita nu putea reprezenta interesele unei mase de 

oameni care nici măcar nu era conştientă de propriile nevoi. 

Adevărata luptă se desfăşura la nivelul intelectualităţii, dar nu 
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pentru intelectuali, deoarece ei erau oarecum detaşaţi de 

problemele materiale cu care se confruntau oamenii simpli, nu 

resimţeau atât de mult grija „zilei de mâine”. Educaţi la marile 

universităţi, beneficiind de o situaţie materială relativ bună, 

ocupând uneori posturi importante în administraţie, ei îşi asumă 

rolul de a ridica naţiunea română la un anumit nivel de educare, 

suficient de înalt încât lupta începută să dobândească un 

caracter naţional.  

Secolul al XIX-lea este perioada în care se formează - se 

poate spune - suprastructura politică şi culturală a statului 

român modern. Datorită eforturilor depuse, viaţa spirituală şi 

mecanismele de bază ale luptei împotriva analfabetismului se 

aşează în tiparele moderne, aşa cum se întâmpla în întreaga 

Europă.  

Se pun astfel bazele culturii instituţionalizate moderne, 

care marchează trecerea de la etapa „haotică” a unei culturi 

practicate individual, care satisfăcea gusturile unei clase elitare 

destul de reduse numeric, la o cultură pe scară naţională, bazată 

pe implicarea oamenilor simpli, de la ţară şi care se transformă 

treptat într-o formă de manifestare a societăţii civile în toată 

amploarea ei; ceea ce dovedeşte un nivel ridicat de maturitate a 

societăţii româneşti. 

Cele mai însemnate rezultate au fost obţinute cu siguranţă 

de Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român - şi un capitol separat a fost dedicat 

Despărţămintelor mureşene ale Astrei, din dorinţa de a 

identifica specificul local şi de a sintetiza activitatea acestora în 

cadrul mai larg al Asociaţiunii. Cum la Reghin au fost 

organizate chiar două Adunări Generale ale Asociaţiunii, am 

considerat necesară această evidenţiere a structurilor mureşene, 

în condiţiile în care zona cercetată este uneori considerată de 

presa vremii ca fiind una dintre cele mai active. 

Întemeiată în anul 1861 cu implicarea masivă a celor mai 

de seamă reprezentanţi ai intelectualităţii vremii, „cea mai mare 
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tovărăşie românească din ţara ungurească” - cum a fost 

înţeleasă de contemporani - s-a manifestat pe direcţii dintre cele 

mai diverse. Sub egida Astrei, care era într-un fel echivalentul 

celui mai important for cultural din Vechiul Regat - Academia 

Română - s-a reuşit ceea cu greu se credea că va fi posibil: 

educarea naţiunii şi, mai mult decât atât, s-a reuşit modelarea 

gustului pentru cultură a românilor. Prin şcoli, biblioteci, 

manifestări cu caracter educativ, prelegeri populare care 

reprezentau un bun prilej de contact şi socializare, dar mai ales 

de consolidare a spiritului moralizator al naţiunii, prin culegeri 

de sfaturi practice şi economice publicate şi distribuite în cadrul 

Adunărilor Generale sau ale Despărţămintelor, Astra a suplinit 

unele lacune din educaţia instituţională şi au contribuit la 

completarea sumarelor cunoştinţe ale populaţiei 

În zona mureşeană, care constituie subiectul cercetării 

noastre, nu se poate vorbi de o intensitate constantă a activităţii 

Astrei; Reghinul, de exemplu, este de departe oraşul cu cea mai 

prolifică activitate culturală pe linia deschisă de Asociaţiune şi 

o dovadă în acest sens este şi organizarea în localitate a două 

dintre Adunările Generale din anii 1875 şi 1890. De asemenea, 

Despărţământul reghinean este singurul care - după cum o 

dovedesc documentele de arhivă - a lansat concursuri periodice 

cu premii pentru acei învăţători care s-au implicat în instruirea 

comunităţii, dincolo de activităţile şcolare implicite. Cu o 

singură excepţie, într-un singur an - avem în vedere 

Despărţământul Târnăveni, dar care nu a obţinut rezultatele 

aşteptate. 

De ce este Reghinul cel mai bine reprezentat în domeniul 

culturii? De ce vocea intelectualilor români din Reghin era mai 

puternică? Deoarece „este inteliginţă frumósă şi încă adevăratu 

românească, asemenea şi în cerculu şi jurulu acestui orăşelu” se 

spune în anul 1885. Nu putem considera însă că în celelalte 

comunităţi mureşene românii nu erau la fel de implicaţi; dar, pe 

de altă parte, apare inevitabil întrebarea: de ce intelectualitatea 
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românească din Târgu-Mureş, oraşul-reşedinţă de comitat, era 

mai puţin vizibilă? Cu atât mai mult cu cât la Târgu-Mureş 

funcţiona şi Tabla Regească ce reunea tineri intelectuali din 

întreaga Transilvanie, oferindu-le oportunităţi de acţiune. 

Răspunsul este destul de previzibil: pe de o parte, din cauza 

ponderii demografice a românilor, reşedinţa de judeţ fiind 

cadrul de funcţionare al autorităţii de stat, iar pe de altă parte - 

tocmai din cauza concentrării în oraş a aparatului de stat - 

exista probabil teama unei implicări directe, făţişe în folosul 

naţiunii române, din cauza posibilelor represiuni.  

Cu toate acestea, Astra mureşeană - şi înţelegem prin 

aceasta toate despărţămintele care au activat în judeţul Mureş - 

s-au impus ca modele în lumea românească, în special Reghinul 

fiind de mai multe ori apreciat în presa vremii.  

Dintre direcţiile de manifestare ale Asociaţiunii, am 

insistat pe cele două principale, care urmăreau, pe de o parte, 

conştientizarea rolului pe care bunăstarea materială îl poate 

avea asupra evoluţiei intelectuale colective; cu alte cuvinte, pe 

demersurile Asociaţiunii şi implicarea celor mai importanţi 

membrii ai despărţămintelor mureşene în înfiinţarea Băncii 

„Mureşana”; iar pe de altă parte pe modalităţile de alfabetizare 

a oamenilor simpli - un fenomen cu care se confrunta întreaga 

Europă, doar că ponderea ştiutorilor de carte diferea substanţial 

în lumea românească faţă de partea occidentală a continentului 

- şi dacă ne gândim la cele circa o mie de burse acordate pentru 

studiu la toate nivelele - burse acordate tinerilor cu potenţial 

intelectual, dar fără posibilităţi financiare - considerăm că 

obiectivele au fost îndeplinite.  

Deşi nu ar fi etic să atribuim Astrei meritul exclusiv al 

creşterii numărului de ştiutori de carte, nu putem să nu 

reamintim câteva date statistice din unele localităţile mureşene 

în care Asociaţiunea a înregistrat o activitate destul de 

consistentă: în patru dintre localităţile din apropierea 

Reghinului - Caşva, Hodac, Ibăneşti şi Solovăstru - din cei 
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peste 7.600 de locuitori înregistraţi la începutul secolului al 

XX-lea, peste 17 procente ştiau să scrie şi să citească.  

De asemenea, printre modalităţile de manifestare ale 

Astrei, am acordat o atenţie deosebită petrecerilor de vară; 

presa vremii subliniază în permanenţă dubla importanţă a 

reuniunilor Asociaţiunii, deoarece reprezintă o bună modalitate 

de socializare şi permite amestecul necondiţionat al oamenilor 

de rând printre intelectualitate. Buna dispoziţie înlătură orice 

reţineri, determină gesturi caritabile în folosul celor mulţi şi îi 

reunesc spiritual pe toţi românii. În plus, petrecerile erau 

precedate de prelegeri pe teme de morală civică, subiecte din 

istoria trecutului românesc, economie, mai buna gospodărire 

individuală etc., care se constituiau în adevărate lecţii de viaţă. 

O altă direcţie prin care intelectualitatea românească 

mureşeană a ales să se manifeste a fost strâns legată de 

activitatea şcolar-bisericească. Capitolul cinci - Reuniunile 

confesionale ale învăţătorilor - pune în lumină activitatea 

preoţilor-dascăli sau învăţătorilor mureşeni, care s-au implicat 

intens în activitatea de culturalizare şi alfabetizare masivă a 

românilor. Având la îndemână instrumentele necesare practicii 

didactice, dar şi o „masă de manevră” reprezentată de elevi, 

învăţătorii au depăşit limitele şcolii, transformându-se în 

„dascăli ai comunităţii”. 

Pentru că preotul era în multe cazuri şi învăţător, poate că 

cel mai potrivit ar fi să-l numim în consecinţă. Astfel, preoţii-

învăţători, dar şi acei intelectuali laici care s-au pregătit pentru 

o carieră didactică, s-au manifestat în cadrul reuniunilor 

învăţătorilor care, trecând peste limitele confesionale ale celor 

două biserici, se regăsesc în majoritatea oraşelor mureşene. Ele 

reprezintă, prin modul de organizare şi prin activitatea 

desfăşurată, o soluţie dintre cele mai prolifice de promovare a 

culturii în rândul populaţiei de vârstă şcolară, şi nu numai, prin 

îmbinarea învăţământului în cadru organizat cu activităţile 

extraşcolare. În plus, promovează şi acea solidaritate de breaslă 
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în rândul învăţătorilor şi, prin puterea exemplului, provoacă 

majoritatea cadrelor didactice din epocă să adopte o atitudine 

cât mai deschisă şi mai favorabilă activităţilor extracuriculare. 

Nu putem omite nici premiile puse în joc de Astra, care îi 

determină pe învăţători să-şi completeze nu doar cunoştinţele 

teoretice, dar şi să se implice mai mult în organizarea unor 

activităţi în afara şcolii: serbări, coruri etc., sau chiar să înceapă 

activităţi gospodăreşti, ca exemplu pentru comunitate - 

grădinărit, pomărit etc.  

Şi pentru că nu toate asociaţiile sau organismele care au 

activat în perioada cercetată pot fi incluse într-o categorie 

asociativă bine determinată, am optat pentru prezentarea lor 

într-un capitol distinct, denumit generic Alte tipuri de societăţi. 

Sunt incluse în acest capitol acele societăţi care au activat în 

sensul sprijinirii culturii, chiar dacă au făcut acest lucru pe 

diverse căi: prin susţinere financiară, prin implicarea în 

promovarea valorilor culturii scrise sau muzicale, prin 

acordarea unor stipendii pentru ajutorarea elevilor cu potenţial, 

dar fără resurse materiale suficiente. Aceste societăţi nu 

reprezentau interesele unor categorii socio-profesionale, dar 

prin oferta de activităţi culturale se adresau unei categorii vaste 

de beneficiari. 

Fie că în denumirea lor poartă sau nu atributul „cultural”, 

asociaţiile româneşti - destul de diverse şi cu posibilităţi 

aproape infinite de manifestare şi participare pentru publicul 

mureşean - se manifestă activ în acest domeniu al culturalizării. 

Poate doar cu câteva excepţii - avem în vedere componenţa 

etnică a unora dintre comunităţile mureşene - aceste asociaţii se 

manifestă pe tărâmul teatrului, al muzicii, al formaţiunilor 

corale, al bibliotecilor, al casinelor etc., dar şi al unei mai bune 

pregătiri profesionale - cum este cazul asociaţiilor muncitoreşti 

din Târgu-Mureş. Nu ne putem pronunţa asupra caracterului 

exclusiv românesc al membrilor, dar se poate uşor observa că 

valorile promovate sunt cele naţionale.  
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Capitolul al VII-lea se referă la Bibliotecile româneşti sau 

fondurile de carte care au fost constituite pe parcursul secolului 

al XIX-lea; am identificat în judeţul Mureş diverse tipuri de 

biblioteci, care îşi datorează existenţa fie bunăvoinţei unor 

intelectuali ai vremii, fie unor asociaţii nou înfiinţate, dar care 

aveau drept scop ridicarea poporului prin cultură; şi cum se 

putea pune în practică acest obiectiv dacă nu prin carte, prin 

oferirea accesului la o lectură atent selectată şi gratuită? 

Documentele atestă existenţa unor cabinete de lectură 

încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, la Reghin; a 

bibliotecilor unor asociaţii, cu fonduri enciclopedice şi care 

funcţionau ca şi biblioteci publice, oferind acces gratuit tuturor; 

au existat, de asemenea, biblioteci specializate, precum cele 

organizate în cadrul şcolilor româneşti de diferite confesiuni 

sau parohiale - organizate de către un cleric, dar care erau puse 

în timpul vieţii sau după moartea fondatorului la dispoziţia 

tuturor celor interesaţi; nu în ultimul rând, sunt menţionate 

colecţii particulare, fondate de intelectualii vremii. 

O istorie a bibliotecilor în zona mureşeană începe încă din 

a doua jumătate a secolului al XVIII-lea când, conştient fiind de 

puterea oferită de cunoaştere, Petru Maior îşi constituie - după 

criterii foarte clar stabilite şi tributare ideii de recuperare a 

istoriei româneşti - prima bibliotecă particulară de care avem 

ştiinţă. Gestul nu a rămas fără ecou; lăsată moştenire nepotului 

său Ioan Pop Maior, acesta o va transmite mai departe, punând 

astfel bazele uriaşei biblioteci a Despărţământului reghinean al 

Astrei, în 1886.  

Iniţiative de acest fel au şi alţi intelectuali români ai 

vremii; fie laici, fie clerici, singuri sau sub egida unor asociaţii, 

alături de alţi dascăli din şcoală sau de cei din aceeaşi breaslă 

profesională, românii mureşeni demonstrează că înţeleg rostul 

cărţii, avantajele oferite de cunoaştere şi, mai mult decât atât, că 

prin eforturile lor nu fac decât să ridice societatea românească 

la nivelul celei europene şi să ofere o şansă tuturor. Pentru ei, 
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cartea nu reprezintă o formă de manifestare a statutului social, 

ci un act de generozitate faţă de conaţionali.  

La nivelul judeţului Mureş, în secolul al XIX-lea se 

observă o destul de puternică activitate de promovare a practicii 

lecturii, chiar dacă nu se poate vorbi de o intensitate constantă 

şi de un spaţiu unitar. Aşa cum era de aşteptat, Reghinul este şi 

de această dată cel mai bine reprezentat - poate şi sub influenţa 

modelelor săseşti - având cele mai multe biblioteci, toate puse 

la dispoziţia cititorilor în mod gratuit. În mod curios, Târgu-

Mureşul, oraşul reşedinţă de comitat, este destul de şters - chiar 

dacă sunt atestate aici o bibliotecă parohială şi cea a 

canceliştilor, la mijlocul secolului al XIX-lea - bibliotecile 

poporale apărând mai târziu, la final de secol, chiar sub egida 

Astrei. Poate din aceeaşi cauză a concentrării masive în zonă a 

populaţiei de etnie maghiară.  

Ne-am propus, la începutul demersului nostru, să oferim 

răspuns la câteva întrebări, legate de modalităţile de formare şi 

organizare a colecţiilor de cărţi şi documente. Am identificat, în 

linii mari, principalele direcţii ale politicii de achiziţii şi care 

corespund, în mare măsură, celor folosite azi de orice bibliotecă 

modernă: cumpărarea directă din bugetul bibliotecii, donaţiile 

şi schimburile de publicaţii. Fiecare dintre aceste metode şi-a 

demonstrat valabilitatea, în special în momentele de criză, când 

aplicate toate la un loc, au permis dezvoltarea unitară a 

colecţiilor şi consolidarea legăturilor interumane şi 

interinstituţionale. 

În ceea ce priveşte modul de dezvoltare al colecţiilor în 

durata lungă, atunci când documentele de arhivă sau 

contribuţiile altor cercetători, înaintea noastră, ne-au permis, 

am realizat o micromonografie a fiecărei biblioteci, identificând 

cele mai importante etape de dezvoltare, principalii donatori, 

modul în care aceasta era folosită de cititori şi felul în care 

răspundea nevoilor reale de lectură.  
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Am considerat foarte necesară o trecere în revistă a 

principalelor documente care au reglementat modul de 

organizare şi funcţionare a bibliotecilor româneşti vechi. Dacă 

Astra, prin Statutele sale şi prin cele trei regulamente - din 

1869, 1893 şi 1899 - a influenţat masiv formula bibliotecii şi a 

pus bazele legislative ale sistemului biblioteconomic de azi, şi 

celelalte tipuri de biblioteci aveau propriile regulamente, 

inspirate atât din lumea românească extracarpatică, cât şi din 

lumea franceză. După modelul bibliotecarilor francezi, românii 

au acordat o mai mare importanţă valorificării ştiinţifice a 

colecţiilor şi, totodată, a organizării lor pe baza principiilor 

moderne de biblioteconomie - au înfiinţat cataloage alfabetice, 

sistematice, topografice etc., au împărţit fondurile pe domenii, 

au stabilit cote pentru fiecare document, registre, ştampile 

specifice fiecărei colecţii etc. Totodată, regulamentele vremii 

au impus anumite standarde cu privire la modul de organizare a 

bibliotecilor: siguranţa colecţiilor, modul de păstrare a 

documentelor, normele de împrumut, responsabilităţile 

bibliotecarului, care devine un personaj de prim rang în 

comunitate - doar el este cel care gestionează puterea 

cunoaşterii. Şi nu putem să nu amintim faptul că unul dintre 

bibliotecarii Astrei - adică unul dintre acele personaje care au 

gestionat puterea conferită de cărţile Asociaţiunii - a fost un 

mureşean, Nicolae Petra-Petrescu. 

Ultimul capitol este rezervat iniţiativelor individuale, care 

constituie poate una dintre cele mai importante contribuţii la 

ridicarea intelectuală a românilor. Aceasta deoarece suntem 

martorii unor gesturi necondiţionate de generozitate personală, 

care nu se manifestă în cadrul organizat al unor asociaţii şi care 

apar în cele mai diverse şi neaşteptate moduri. Nu ne-am 

propus să elaborăm biografii complexe ale intelectualilor 

români din această perioadă, ci mai degrabă să oferim o listă 

cât mai complexă a gesturilor de generozitate care le-au 

caracterizat existenţa. Am identificat personalităţi locale care 
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şi-au dedicat eforturile şi veniturile susţinerii activităţilor 

culturale, educării maselor de oameni simpli, edificării unor 

şcoli sau biserici, care şi-au dovedit utilitatea în durata lungă a 

istoriei fiecărei comunităţi în parte.  

Nu în ultimul rând, am identificat şi stabilit rolul 

iniţiativelor feminine din această perioadă, în condiţiile în care 

statutul femeii în societate era în plină afirmare. În spaţiul 

mureşean, femeile nu sunt izolate; le regăsim la catedră - în 

şcolile pentru fete, în presa vremii - semnând articole sau chiar 

publicându-şi memoriile, cum este cazul Mariei Şuţu şi poate, 

cel mai important, le regăsim între membrii asociaţiilor 

culturale, cu drepturi depline, implicate în organizarea 

evenimentelor de masă sau oferind ajutor financiar elevilor 

nevoiaşi.  

Deşi în cercetarea noastră am insistat asupra acelor 

iniţiative care s-au pliat domeniului cultural, diversitatea ideilor 

şi modalităţile de implicare în viaţa comunităţii au depăşit 

aşteptările. Este destul de dificil să separăm intelectualul - 

membru al unei asociaţii, de intelectualul individualist, în 

condiţiile în care regăsim aceleaşi nume în ambele ipostaze. Şi 

cu atât mai greu să oferim o imagine de ansamblu asupra 

tuturor acţiunilor în care s-au implicat. Am încercat doar să le 

reţinem pe cele mai interesante şi, de ce nu, pe cele care au 

condus, într-adevăr, la  schimbări majore. 

Prin muzică, teatru sau alte „produse culturale”, românii 

mureşeni înţeleg că mai presus de orice contează ideea unităţii, 

iar manifestările organizate pentru întreaga comunitate sunt 

doar pretexte pentru afirmarea intereselor comune. Ceea ce a 

reuşit elita românească prin asumarea asociaţionismului a fost 

să scadă rata analfabetismului. Fie individual, fie prin 

intermediul unor asociaţii, românii au reuşit să se implice masiv 

în dezvoltarea spiritului naţional prin cultivarea valorilor 

specifice româneşti, fundamentale pentru emanciparea 

intelectuală a naţiunii.  
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Chiar dacă scopul cercetării noastre a fost acela de a 

evidenţia viaţa culturală românească în afara cadrului specific 

multietnic, nu putem să nu remarcăm elementele comune cu 

celelalte naţiuni conlocuitoare, legăturile şi contactele cu 

maghiarii şi saşii, în condiţiile în care oferta culturală se adresa 

întregii comunităţi, indiferent de etnia „organizatorului”. 

Mai mult, coroborată cu alte cercetări care vizează viaţa 

culturală din epoca modernă din alte zone sau judeţe ale 

Transilvaniei, considerăm contribuţia noastră ca fiind utilă în 

întregirea imaginii culturii transilvănene. 

La finalul cercetării noastre putem spune că ştim cum se 

implicau românii mureşeni în viaţa culturală a comunităţii, 

cunoaştem gândurile lor, aspiraţiile şi aşteptările lor. Ceea ce 

încă nu cunoaştem este răspunsul la câteva întrebări: câţi 

români mureşeni făceau parte din asociaţii? Câţi s-au implicat 

exclusiv în activităţi culturale şi câţi dintre ei au făcut-o doar 

sporadic? Câţi dintre ei au rămas într-un con de umbră, fără să 

se cunoască pe deplin contribuţia lor? Câţi îşi petreceau timpul 

liber, atât cât era, răsfoind o carte?  

Sunt întrebări la care poate, în viitor, se va putea 

răspunde. 
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