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ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANĂ PENTRU LITERATURA
ROMÂNĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN
„ASTRA” DESPĂRŢĂMÂNTUL BOCŞA
Dumitru Tomoni
Cuvinte cheie: ASTRA, activitate culturală, educaţie, despărţământul Bocşa
Mots clef: ASTRA, activité culturale, éducation, section de Bocşa.

Dintre numeroasele societăţi culturale create la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea în provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină,
cea mai importantă a fost „ASTRA” (Asociaţiunea), ea reprezentând un adevărat
for cultural al românilor din Ardeal şi Banat cu implicaţii deosebite şi în sfera vieţii
social-economice şi politice.
După Adunarea Generală de la Lugoj (1896) Asociaţiunea şi-a extins activitatea
şi pe teritoriul Banatului.
Al doilea despărţământ înfiinţat de Asociaţiune în Banat a fost cel din Bocşa1.
La propunerea lui Coriolan Brediceanu, Comitetul Central, în şedinţa din 21 iulie
1898 st.n., l-a delegat pe avocatul Ioan Budinţianu pentru a convoca adunarea de
constituire a despărţământului Bocşa2. Acesta s-a bucurat de sprijinul medicului Petru
Borlovan, al arhitectului Adrian Diaconovici, al învăţătorului Ioan Marcu şi al avocatului
Traian Oprea, toţi din Bocşa Montană, care prin popularizarea programului şi
importanţei Asociaţiunii au reuşit să înscrie, până la convocarea adunării de constituire,
zeci de membri, în cea mai mare parte învăţători, preoţi, meseriaşi, funcţionari şi
ţărani din satele apropiate3.
Adunarea de constituire a despărţământului Bocşa a fost convocată la 11
septembrie 1898 st.n. în Bocşa-Montană, de către Ioan Budinţianu. Prin convocarea
Elena Borugă, Activitatea despărţământului Bocşa al Astrei (1898-1918), în Acta
Musei Napocensis, XVII, Cluj-Napoca, 1980, p. 607-613; (în continuare: Elena Borugă,
Activitatea despărţământului Bocşa…); Constantin Brătescu, Activitatea despărţământului
Bocşa al Astrei în slujba unirii Banatului cu România, în “Banatica”, nr. 6, Reşiţa, 1981, p.
289-294 (în continuare: Constantin Brătescu, Activitatea despărţământului Bocşa…).
2
Direcţia Judeţeană Caraş Severin a Arhivelor Naţionale, Fond Astra, Despărţământul
Bocşa, dosar 4/1898, f. 1 (în continuare D.J.C.S.A.N….)
3
Ibidem, dosar 4/1898, f. 1-2.
1
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publicată în „Tribuna poporului”4 şi „Controla”5, erau invitaţi în sala hotelului „Vulturul
de aur”, românii din cercurile administrative Bocşa şi Reşiţa „care doresc să se facă
membri” şi „să-şi dea concursul la organizarea despărţământului”. Au răspuns acestei
invitaţii avocatul Aurel Oprea din Bocşa Montană, protopopul ortodox Macsim
Popoviciu din Bocşa Montană şi cel greco-catolic din Vermeş, preoţii David Terfaloagă
şi Mateiu Bălan din Reşiţa, Iosif şi Petru Ieremia din Câlnic, Iosif Birta din Iersig,
Alexa Groza din Moniom, Ioachim Meda din Ezeriş, Aurel Nemoian din Vasiova şi
Alexandru Ogerlaciu din Jidovin, învăţătorii Ştefan Albu din Reşiţa, Anton Sabin din
Câlnic, Serafim Jurca din Vasiova, Daniel Popoviciu din Jidovin, Ioan Marcu din
Bocşa etc.6 Au fost prezenţi la adunarea de constituire a despărţământului Bocşa şi
muncitori din Reşiţa, Bocşa Montană şi Vasiova, ţărani din satele învecinate, meseriaşi
negustori etc.
Adunarea a fost deschisă de către Ioan Budinţianu printr-o prezentare a rolului
Asociaţiunii şi a realizărilor concrete obţinute până atunci. După desemnarea notarului
adunării în persoana preotului Petru Ieremia din Câlnic, a casierului Axente Mureşan,
contabil la Banca „Bocşana” şi înscrierea de noi membri, adunarea l-a ales pe Ioan
Budinţianu în funcţia de director al despărţământului, iar ca membri în comitetul cercual
pe Macsim Popovici, Ioan Vulcan, Ioan Marcu şi Ştefan Albu. Adunarea a trimis o
telegramă de condoleanţe împăratului Franz Iosif a cărui soţie, împărăteasa Elisabeta,
fusese asasinată cu o zi în urmă7.
Despărţământul Bocşa curpindea cercurile administrative ale Bocşei şi Reşiţei
din cadrul comitatului Caraş-Severin, afară de comunele Gârlişte şi Goruia care
aparţineau despărţământului Oraviţa8. În momentul constituirii, despărţământul avea
“Tribuna poporului”, Arad, an. II, nr. 156 din 19/31 august 1898.
“Controla”, Timişoara, an. IV, nr. 62 din 1 septembrie 1898 st. n.
6
Ioan Marcu, Organizarea despărţământului Bocşa al Asociaţiunii pentru literatura
română şi cultura poporului român, în “Foaia diecezană”, an. XIII, nr. 36 din 6 septembrie
1898 st. v.; vezi şi “Controla”, an. IV, nr. 66 din 18 septembrie 1898 st. n.
7
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 10/1898, f. 1; vezi şi “Foaia
diecezană”, an. XIII, nr. 36 din 6 septembrie 1898 st. v.; “Controla”, an. IV, nr. 66 din 18 septembrie
1898 st. n.; “Tribuna poporului”, an. II, nr. 169 din 8/20 septembrie 1898.
8
“Transilvania”, Sibiu, an. XXX, nr. 10, decembrie 1899, Partea oficială, p. 147
Despărţământului îi erau arondate următoarele localităţi: Apadia, Barbosul, Biniş, Bocşa
Montană, Bocşa Română, Brebul, Câlnic, Cuptoare, Delineşti, Dezeşti, Doclin, Docnecea,
Doman, Dulău, Ezeriş, Fizeş, Fârliug, Ersig, Jidovin (azi Berzovia), Moniom, Ohabiţa, Ocna de
Fier, Ramna, Reşiţa Montană, Reşiţa Română, Soceni, Surducul Mare, Târnova, Ţerova, Valea
Mare, Valeapai, (azi Ramna), Valeadeni (azi Brebu), Vasiova, Vermeş şi Zorlenţul Mare. (vezi
4
5
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42 de membri ordinari – 12 preoţi, 8 învăţători, 7 funcţionari, 3 proprietari, 3 economi,
2 negustori, 2 meseriaşi, 2 ospătari, 1 primar, 1 avocat etc – şi 27 membri ajutători,
în cea mai mare parte ţărani din comunele Biniş, Jidovin, Valeapai, Vasiova, Câlnic
etc.9
În prima şedinţă a comitetului cercual, cea din 15 octombrie 1898 st. n., Macsim
Popovici a fost ales vicepreşedinte, Axente Mureşan – casier, iar Petru Ieremia –
controlor-notar10. Importantă a fost a doua şedinţă a comitetului cercual din 10
decembrie 1898 st. n., când s-a stabilit şi programul de acţiune al despărţământului.
Conducerea despărţământului îşi propunea să promoveze pe lângă „cultura spirituală
şi morală, cultura economică” absolut necesară pentru a se asigura bunăstarea
poporului. În acest sens, s-a decis descinderea „în mijlocul poporului spre a răspândi
lumină prin ţinerea de conferinţe publice, şi pe calea disertaţiunilor rostite în limbaj
poporal a-i face cunoscute progresele reportate pe terenul cultural şi economic de
popoarele înaintate, stârnind pe calea aceasta a deştepta şi în poporul român interesul
faţă de ce e bun, frumos şi folositor şi prin aceasta a-i întări voia de a propăşi”11. Prin
susţinerea acestor conferinţe şi disertaţii, conducerea despărţământului era convinsă
că oferea „inteligenţei române” posibilitatea de „a-şi pune cunoştinţele sale în serviciul
cauzei poporului şi cunoscându-şi această datorinţă să ostenească pentru binele
poporului”. Numai aşa, se sublinia în raportul de activitate a despărţământului prezentat
în şedinţa comitetului cercual din 14 septembrie 1899 st.n., în popor „se va naşte
dorinţa de progres. Întâmplându-se aceasta, poporul va îndrăgi cartea, văzând în ea
izvorul fericirii sale, bunăstarea lui materială şi morală, va da înainte, cultura va străbate
mai uşor la dânsul şi poporul se va însufleţi, sacrificând cu drag obolul său pentru
scopurile măreţe de cultură ale Asociaţiunii”12.
Încă de la începutul activităţii sale, comunele despărţământului au fost repartizate
între membrii comitetului în aşa fel încât fiecare să acţioneze într-un anumit cerc
administrativ pentru realizarea scopurilor Asociaţiunii. După această hotărâre, luată
în şedinţa comitetului cercual din 10 decembrie 1898 st.n., fiecare membru din comitet
Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale, Fond Astra, doc. 576/1910, f. 2 – în continuare
D.J.S.A.N…).
9
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 7/1898, f. 1-2; D.J.S.A.N.,
Fond Astra, doc. 522/1898, f. 7-13.
10
Ibidem, doc. 599/1898, f. 1.
11
Ibidem, doc. 102/1900, f. 3; vezi şi D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa,
dosar 37/1898, f. 1 şi dosar 2/1901, f. 1.
12
Ibidem, dosar 37/1898, f. 1.
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a trimis câte un apel sătenilor din cercul administrativ de care răspunde, rugându-i ca
„după starea şi poziţiunea lor socială” să contribuie „la realizarea scopurilor urmărite
de Asociaţiune” prin înscrierea ca membri ai despărţământului şi susţinerea programului
cultural şi social promovat de conducerea acestuia13.
Programul Asociaţiunii va fi adaptat la realităţile locale şi promovat în funcţie
de posibilităţile despărţământului, fiind dezbătut atât în şedinţele comitetului cercual,
cât şi cu ocazia adunărilor generale organizate în diferite localităţi ale despărţământului:
Bocşa Română (17 septembrie 1899 st. n.)14, Valeapai (2 august 1900 st. n.)15,
Reşiţa (30 iunie 1901 st. n.)16, Jidovin (10 august 1902 st. n.)17, Zorlenţul Mare (19
iulie 1903 st. n. )18, Târnova (4 septembrie 1904 st. n.)19, Bocşa Română (19
noiembrie 1905 st. n.)20, Câlnic (8 septembrie 1907 st. n.)21, Bocşa Montană (21
decembrie 1908 st. n.)22, Bocşa Română (20 decembrie 1909 st. n.)23, Vasiova (25
septembrie 1910 st. n.)24, Fizeş (27 decembrie 1911 st. n.)25, Ramna (2 iunie 1912
st. n.)26 şi Bocşa Montană (28 august 1913 st. n.)27. Adunările au fost momente de
sărbătoare pentru localitatea care le-a găzduit, iar unele, prin hotărârile luate, au
influenţat decisiv activitatea despărţământului. Cu ocazia adunărilor generale s-au
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 102/1900, f. 4.
Ibidem, Procese verbale ale Comitetului Central al Astrei, 1899, f. 109; vezi şi
“Controla”, an. V, nr. 68 din 24 septembrie 1899 st. n.
15
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese vebale ale Comitetului Central al Astrei, 1900, f. 80;
vezi şi “Foaia diecezană”, an. XV, nr. 31 din 30 iulie 1900 st. v.
16
Ibidem, nr. 25 din 24 iunie 1901 st. v.; vezi şi “Drapelul”, Lugoj, an. I, nr. 50 din 23 iunie/
6 iulie 1901.
17
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 553/1902, f. 7; vezi şi “Drapelul”, an. II, nr. 83 din 18/31
iulie 1902.
18
Ibidem, nr. 82 din 15/28 iulie 1903; vezi şi D.J.S.A.N. Fond Astra, doc. 699/1903, f. 3.
19
“Drapelul”, an. IV, nr. 100 din 28 august/10 septembrie 1904.
20
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central, 1906, f. 5.
21
“Drapelul”, an. VII, nr. 97 din 1/14 septembrie 1907; vezi şi “Progresul”, Oraviţa, an. I,
nr. 3 din 8/21 septembrie 1907.
22
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central, 1909, f. 3; vezi şi
“Drapelul”, an. IX, nr. 3 din 8/21 ianuarie 1909.
23
Ibidem, nr. 139 din 24 decembrie/6 ianuarie 1910.
24
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central, 1910, f. 103.
25
“Drapelul”, an. XII, nr. 1 din 1/14 ianuarie 1912.
26
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al Astrei, 1912, f.
98.
27
Ibidem, doc. 1550/1913, f. 10-11.
13

14
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susţinut disertaţii, s-au prezentat programe artistice, s-au împărţit gratuit cărţi din
„Biblioteca poporală” şi s-au făcut înscrieri de noi membri.
Prima adunare generală a despărţământului Bocşa, după cea de constituire, sa ţinut la 5/17 septembrie 1899 în Bocşa Română. Intelectuali şi oameni de rând, în
frunte cu preoţii, învăţătorii şi corul mixt condus de preotul Iancu Ştefan Stan au ieşit
în întâmpinarea comitetului cercual şi a directorului Ioan Budinţianu. Adunarea s-a
ţinut „sub cerul liber şi la arşiţa soarelui”, în faţa bisericii, unde se organizau adunările
poporale. După discursul directorului despărţământului, prezentarea raportului de
activitate a comitetului cercual şi susţinerea a patru disertaţii s-au acordat şapte premii
pentru cei mai harnici ţărani. Adunarea s-a încheiat printr-o reprezentaţie de teatru
prezentată de corul mixt, urmată de o petrecere poporală28.
Adunarea generală din 30 iunie 1901 st. n. din Reşiţa a ales o nouă conducere
a despărţământului, formată din directorul David Terfeloaga, preot în Reşiţa Montană,
secretarul Ioan Marcu, învăţător în Bocşa Montană, casierul Nicolae Vulpe, învăţător
în aceeaşi localitate şi membri în comitet: avocatul Aurel Oprea din Bocşa Montană,
medicul Petru Mladen din Brebul, învăţătorii Ştefan Albu şi Avram Neda din Reşiţa29.
Ioan Budinţianu, în ciuda prestigiului de care se bucura şi a zelului dovedit în organizarea
şi conducerea despărţământului, schimbându-şi locul de muncă şi domiciliul, a trebuit
să renunţe la conducerea despărţământului. Adunarea a adunat multă lume din Reşiţa
şi localităţile învecinate, preoţi – Macsim Popoviciu, Matei Bălan, Iuliu Bumbescu,
Ioan Oprea, Coriolan Zuiac, N. Hoza etc. – învăţători – Iosif Velceanu, Ştefan Albu,
Avram Neda, G. Petrovici, N. Gherguţa – studenţi – Virgil Budinţianu, Petru Murariu
şi Iuliu Marcu – funcţionari, oficialităţi locale, meseriaşi, comercianţi, ţărani etc. S-au
prezentat rapoarte de activitate, s-au făcut înscrieri de noi membri, s-au susţinut
disertaţii şi un consistent program artistic de către reuniunea română de cântări şi
muzică din Reşiţa Montană condusă de Iosif Velceanu30, corul plugarilor din Reşiţa
Română şi elevele şcolii din Câlnic.
Noua conducere a despărţământului, aleasă la 30 iunie 1901 st. n., nu a reuşit
să se impună deoarece în anul următor directorul David Terfeloaga a fost numit
protopop în Vârşeţ, iar învăţătorul Avram Neda şi-a dat demisia din comitetul cercual.
De aceea, Adunarea generală de la Jidovin din 10 august 1902 st. n. l-a ales pe Aurel
“Controla”, a. V, nr. 68 din 24 septembrie 1899 st. n.
“Drapelul”, an. I., nr. 50 din 23 iunie/6 iulie 1901.
30
Damian Vulpe, Iosif Velceanu, Timişoara, 1996, p. 56
28
29
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Oprea la conducerea despărţământului, iar pe preotul Petru Ieremia din Câlnic membru
în comitetul cercual31.
Inedită prin modul de manifestare a unor participanţi, a fost Adunarea generală
de la Zorlenţul Mare din 19 iulie 1903 st. n. Sub influenţa unor agitatori socialişti
veniţi şi din alte localităţi, un grup de participanţi şi-au manifestat deschis ostilitatea
faţă de mesajul transmis de conducătorii despărţământului, folosind un limbaj fără
echivoc: „nu ne trebuie şcoală, biserică, preoţi, învăţători, nu ne trebuie cărţi, nici
învăţături, ci uşurarea sarcinilor”32. În ciuda intervenţiei directorului despărţământului
şi a prim-pretorului din Reşiţa, grupul protestatar nu a putut fi liniştit. Mai mult, ei au
refuzat chiar şi cărţile distribuite gratuit de conducerea despărţământului. Incidentul a
fost adus la cunoştinţa Comitetului Central printr-o adresă semnată de Aurel Oprea
şi Ioan Marcu, la 22 iulie 1903 st. n., în care se consemna: „Dacă acest rău va prinde
rădăcini în popor, atunci avem să ne aşteptăm la nimicirea tuturor năzuinţelor,…
chiar şi a conducătorilor naturali ai poporului”33. Corespondentul gazetei „Drapelul”,
prezent la aceste incidente, îşi îndemna cititorii să nu se lase ademeniţi de propaganda
socialistă şi să aibă încredere în preoţii şi învăţătorii satelor deoarece „prin biserică şi
şcoală, veacuri de-a rândul ne-am susţinut ca români şi ca creştini adevăraţi,
păstrându-ne limba, portul şi datinile strămoşeşti”. Un mesaj asemănător era transmis
şi românilor din Zorlenţul Mare, sfătuiţi să nu mai răspundă la aceste provocări: „Fiţi
treji şi nu vă lăsaţi amăgiţi de către aceia care pentru scopurile lor caută să vă
deslipească de conducătorii voştri naturali! Nu credeţi că aceia care v-au îndemnat
să faceţi ce aţi făcut, vă poftesc binele”34.
Adunarea generală de la Târnova, din 4 septembrie 1904 st. n., a ales
conducerea despărţământului pentru o nouă perioadă de trei ani. Aurel Oprea a fost
reales în funcţia de director, iar Ioan Marcu, în cea de secretar al despărţământului.
Simeon Jivoinoviciu a fost ales casier, Ioan Balatescu – controlor, iar Simeon Desean,
Iacob Parneu, Petru Ieremia şi Constantin Bălean – membri în comitetul cercual35.
Organizată într-o localitate mai izolată „situată între munţi şi văi mai la o parte, unde
omului cunoscător nici prin minte nu i-ar trece că se pot ţine adunări”, acţiunea
despărţământului a fost primită cu însufleţire de intelectualii şi sătenii din această
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central, 1902, f. 70; Elena
Borugă, Activitatea despărţământului Bocşa…, p. 610.
32
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 699/1903, f. 3.
33
Ibidem.
34
“Astra” la Zorlenţul Mare în “Drapelul”, an. III, nr. 84 din 19 iulie/1 august 1903.
35
Ibidem, nr. 100 din 18 august/10 septembrie 1904.
31
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zonă. Au fost prezenţi preoţii George Turnea din Târnova şi Ioachim Jurca din Ezeriş,
învăţătorii Nicolae Gavrilă din Zorlenţul Mare, Nicolae Dorca din Soceni şi George
Cătană din Valeapai, juristul Moise Ienciu şi numeroşi ţărani „care încă n-au deviat
de la calea românului de odinioară de a ţine morţiş la portul său original”36.
Conducerea aleasă la Târnova îşi va duce mandatul până la sfârşit, în toamna
anului 1907 când, la adunarea generală de la Câlnic, se va alege o nouă conducere
ce va marca o altă etapă în evoluţia despărţământului. Ioan Marcu a fost ales director,
Constantin Bălean – secretar, Simion Jivoinoviciu – casier, Coriolan Zuiac – controlor,
iar Nicolae Antal, Petru Ieremia, Aurel Oprea şi Iacob Parneu – membri în comitetul
cercual37.
O adevărată sărbătoare pentru locuitorii comunei Ramna a fost ziua de 2 iunie
1912 st. n., când despărţământul Bocşa şi-a ţinut adunarea generală, iar Reuniunea
română de cetire şi cântări „Lira” din Ramna şi-a sfinţit steagul. Adunarea
despărţământului s-a ţinut în aer liber, în piaţa localităţii, în faţa unui număr mare de
intelectuali şi ţărani din Ramna şi din localităţile învecinate. Directorul despărţământului,
Ioan Marcu, le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa şi obiectivele Asociaţiunii şi
despre „unele deprinderi păgubitoare încuibate în sânul poporului precum sunt luxul,
risipa, beutura, necruţarea, părăsirea portului original românesc, îndemnând poporul
a ţine la limba, legea şi moşia sa, la portul original, la cruţare etc.”38. Colaborarea
despărţământului Bocşa cu reuniunea din Ramna la succesul manifestării culturale din
2 iunie 1912 era expresia unor relaţii apropiate între conducerea despărţământului.
La scurt timp, conducerea acestuia a participat şi la festivitatea sfinţirii steagului
Reuniunii române de cântări şi muzică din Bocşa Montană, alături de Reuniunile din
Bocşa Română, Reşiţa Română şi Ramna. Atât festivitatea sfinţirii steagului, cât şi
concertul dat de cele patru coruri ce au fost conduse de învăţătorii Ioachim Perian
din Bocşa Montană, Ioan Marila din Reşiţa Montană, Dănilă Iliţiescu din Ramna şi
Ioan Vuc din Bocşa Română s-au bucurat de aprecierea raportului privind activitatea
despărţământului pe anul 191239.
Ultima adunare generală a despărţământului organizată până la Marea Unire a
fost cea din 28 august 1913 st. n. de la Bocşa Montană, când va fi ales comitetul
cercual ce va conduce despărţământul până în 1918. Au fost realeşi directorul Ioan
Marcu, secretarul Constantin Bălean, casierul Simeon Jivoinoviciu, iar Ioachim Perian
Ibidem.
Ibidem, nr. 97 din 1/14 septembrie 1907.
38
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 1550/1913, f. 9.
39
Ibidem.
36
37
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– controlor şi Mihail Gaşpar, Aurel Oprea, Petru Ieremia şi Alexandru Popoviciu –
membri în comitet40.
Printre primele preocupări ale despărţământului Bocşa au fost acelea de
înscriere de noi membri şi de organizare a agenturilor comunale.
Susţinerea de prelegeri şi conferinţe, în special în rândul ţăranilor, pentru ridicarea
economică a satelor, bază a programului cultural şi emancipării politice, a constituit o
preocupare majoră a conducerii despărţământului. În acest sens, s-a hotărât “ieşirea
prin comune”, astfel “ca tot la două luni să se ţină câte o şedinţă de comitet, căreia
să-i urmeze câte o conferinţă publică”41. Prima conferinţă publică s-a ţinut la Câlnic,
la 5 martie 1899 st. n., unde I. Budinţianu, după ce a făcut istoricul Asociaţiunii, a
vorbit despre pomicultură, secretarul Petru Ieremia despre creşterea animalelor şi
îmbunătăţirea raselor de vite, iar Ştefan Albu a făcut o expunere despre legumicultură42.
Cu acest prilej li s-au împărţit ţăranilor 1735 fire de altoi de trei ani, aduşi de la
“grădina agronomică din Lugoj”, - 750 meri, 300 apricoşi, 50 peri, 50 cireşi, 60
nuci, 25 vişini etc. – pentru îmbunătăţirea soiurilor de pomi fructiferi43. Aceleaşi disertaţii
au fost ţinute şi în comuna Vasiova la 6 aprilie 1899 st. n. De o apreciere aparte s-a
bucurat conferinţa publică din comuna Ramna, din 21 mai 1899 st. n. Peste 300 de
ţărani au audiat prelegerile susţinute de Ioan Marcu, “Istoricul Asociaţiunii”, I.
Budinţianu, “Despre economia raţională” şi Petru Ieremia, “Valoarea poamelor” ce
“au produs bun efect asupra ascultătorilor prin actualitatea obiectului şi prin limbajul
poporal în care s-au predat”44. Ultima disertaţie a şi fost tipărită în două sute de
exemplare şi distribuite gratuit sătenilor din aria de cuprindere a despărţământului.
Într-un raport prezentat conducerii de la Sibiu la 13 iunie 1899 st. n., directorul I.
Budinţianu consemna: “Tot mai mult ne convingem despre însemnătatea ce o au
conferinţele ambulante pentru generalizarea cunoştinţelor folositoare la popor şi
atragerea lui pentru scopurile «Astrei». Conferinţele noastre au devenit deja foarte
dorite de popor. Ne vin din toate părţile invitări pentru ţinerea lor…”45. Răspunzând
unei astfel de solicitări, la 24 aprilie 1900, în comuna Fizeş, conducătorii
despărţământului vor susţine cinci prelegeri cu subiecte legate de viaţa şi activitatea
Ibidem, f. 10.
Ibidem, doc. 102/1900, f. 4.
42
Ibidem.
43
Ibidem, f. 5; vezi şi D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 37/1898,
40
41

f. 3.
44
45

D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 102/1900, f. 5.
“Transilvania”, an. XXX, nr. 6, iunie 1899, p. 217.
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sătenilor: Ioan Budinţianu “Despre datini bune şi datini rele” şi “Despre însemnătatea
cruţării”; Petru Ieremia “Despre însemătatea sălaşelor în agronomie”; Ştefan Albu
“Despre pomărie şi sistemele de altoit” şi Demetriu Pruneş “Despre prăsirea de
galiţe”46.
Unele conferinţe abordau subiecte de interes general concretizate în sfaturi
utile pentru nevoile sătenilor, urmate de iniţiative concrete. Astfel, în urma conferinţei
ţinute în comuna Ramna, 94 de locuitori în frunte cu Trifon Babeţ, Vasile Bogdan şi
învăţătorul Romul Ancuşa au înfiinţat la 8 iulie 1899 st. n., o tovărăşie pentru exportul
de prune ce a expediat în acel an pentru pieţele din Viena şi Budapesta 122 de
vagoane de prune47. Dintr-un amplu raport prezentat directorului despărţământului,
Ioan Budinţianu, la 1/13 octombrie 1899, de către Romul Ancuşa, rezultă atât
avantajele acestei iniţiative, cât şi greutăţile întâmpinate datorită lipsei de experienţă
şi capital, dar şi datorită neîncrederii sătenilor în astfel de forme de desfacere a
mărfurilor. Tot în urma prelegerilor preotului Petru Ieremia, în comuna Câlnic s-a
înfiinţat o tovărăşie pentru valorificarea laptelui care desfăcea zilnic în piaţa din ReşiţaMontană peste 1000 litri de lapte48.
De aceea, susţinerea de prelegeri poporale va deveni o preocupare permanentă
a despărţământului bocşan şi în anii următori. Astfel, în anii 1900-1913 comitetul
cercual a organizat susţinerea a peste 60 de disertaţii şi conferinţe axate în special pe
teme de economie agrară, industrie, comerţ, educaţie, cultură generală etc., ce-şi
propuneau cunoaşterea maşinilor agricole şi a metodelor agrotehnice moderne,
susţinerea preocupărilor legate de meserii şi comerţ, ridicarea nivelului de educaţie şi
cultură generală etc.49. Această activitate a fost sprijinită şi de către institutele de
credit şi economii “Bocşana”, “Târnovana” şi “Bârzava”.
Un număr important de prelegeri poporale au fost susţinute cu ocazia adunărilor
generale ale despărţământului de către intelectualii locului, în cea mai mare parte
învăţători şi preoţi: Ioan Marcu, Petru Ieremia, Ştefan Albu, Mihai Gaşpar; George
Cătană, Coriolan Zuiac, Constantin Novac, Ioachim Crişan etc., aşa cum se poate
vedea şi din tabelul următor:
46

D.J.S.A.N., Fond Astra, procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”, 1900,

f. 35.
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa Montană, dosar 42/1899, f. 1-2;
vezi şi Constantin Brătescu, Activitatea despărţământului Bocşa…
48
“Transilvania”, an. XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 558.
49
Elena Borugă, Activitatea despărţământului Bocşa…, p. 608.
47
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Tabel nr. 1 Prelegeri şi conferinţe organizate cu ocazia adunărilor generale
ale despărţământului Bocşa (1899-1913)

50

D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al Astrei, 1899, f.

51

Ibidem, doc. 523/1900, f. 3; vezi şi “Foaia diecezană”, an. XV, nr. 31 din 30 iulie 1900 st.

109.
v.
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului central al Astrei, 1901, f.
51; vezi şi “Drapelul”, an. I, nr. 50 din 23 iunie/6 iulie 1901.
53
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”, 1902,
f. 70.
52
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După apelul adresat conducerilor despărţămintelor de către Comitetul Central
de la Sibiu în 18 decembrie 1907, de a intensifica activitatea de susţinere a prelegerilor
poporale63, comitetul cercual al despărţământului Bocşa a desemnat, în şedinţa din
30 decembrie 1907, 3 preoţi şi 5 învăţători drept conferenţiari şi a stabilit şi un plan
de acţiune64. În urma acestor măsuri, numărul prelegerilor poporale a crescut de la 2
în 190765, la 4 în 190866, 6 în 190967, 7 în 191168 şi tot atâtea în 191269. Tematica
abordată era diversă: “Scopul Asociaţiunii şi relele care bântuie viaţa poporului nostru”,
“Despre religiozitate şi moralitate”, “Urmările alcoolismului”, “Combaterea luxului,
“Despre ţinerea la legea, limba şi moşia strămoşească”, “Despre cultivarea limbii
române”, “Importanţa reuniunilor de cântări la români şi a doinelor noastre româneşti”
etc. Merită a fi amintite şi ciclul de 5 conferinţe “Din istoria Românilor”, susţinut la
Bocşa Montană de scriitorul Mihail Gaşpar, în anul 1912 şi cele 10 reprezentaţii
literar-artistice susţinute în colaborare cu reuniunile de cântări din Bocşa Montană,
Bocşa Română, Fizeş, Jidovin şi Reşiţa, tot în cursul anului 191270.
Răspândirea cărţilor necesare instruirii, educării şi formării unor cetăţeni
responsabili şi capabili de a promova atât tradiţia şi spiritualitatea românească, cât şi
ideile şi concepţiile novatoare, a constituit o altă dimensiune a activităţii
Ibidem, doc. 699/1903, f. 11; vezi şi “Drapelul”, an. III, nr. 82 din 15/28 iulie 1903.
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”, 1904,
f. 101; vezi şi “Drapelul”, an. IV, nr. 100 din 28 august/10 septembrie 1904.
56
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”,1907, f.
96.
57
Ibidem, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”, 1909, f. 3.
58
Ibidem, doc. 576/1910, f. 2; vezi şi “Drapelul”, an. IX, nr. 139 din 24 decembrie/6
ianuarie 1910.
59
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”,1910, f.
103.
60
Ibidem, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”,1912, f. 13.
61
Ibidem, doc. 1550/1913, f. 9.
62
Ibidem, f. 10.
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“Transilvania”, an. XXXVIII, nr. 4, octombrie-decembrie 1907, p. 232.
64
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 18/1908, f. 1.
65
“Transilvania. Analele Asociaţiunii…”, an. XXXIX, nr. 2, aprilie-iulie 1908; p. 88.
66
Ibidem, nr. 4, octombrie-decembrie 1909, p. 272.
67
Ibidem, nr. 4, iulie-august 1910, p. 263.
68
Ibidem, nr. 5, septembrie-octombrie 1912, p. 407.
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Ibidem, nr. 4-5, iulie-octombrie 1913, p. 317.
70
Ibidem, p. 278-280.
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despărţământului bocşan. Cu ocazia primelor conferinţe ţinute în primăvara anului
1898 în comunele Câlnic, Vasiova şi Ramna, directorul despărţământului Ioan
Budinţianu a distribuit gratuit sătenilor 73 de broşuri editate de Reuniunea agricolă
română din Sibiu71. Toate broşurile abordau probleme economice, conţinând sfaturi
utile pentru locuitorii satelor. În acelaşi timp, comitetul cercual a căutat să înfiinţeze în
fiecare agentură câte o bibliotecă poporală şi să o doteze cu cărţi folositoare oamenilor
din zonă şi să sprijine, evident, în limita posibilităţilor modeste de care dispunea,
bibliotecile şcolare.
La conferinţa publică de la Fizeş din 24 aprilie 1900 st. n. s-au donat cărţi
pentru biblioteca şcolară din localitate72, iar la adunarea generală de la Valeapai,
comitetul cercual a pus la dispoziţia lui Ioan Popovici mai multe lucrări pentru înfiinţarea
unei biblioteci poporale şi a donat 23 de volume pentru biblioteca şcolară73. În şedinţa
comitetului cercual din 24 noiembrie 1900 st. n., s-a votat o “mulţumită protocolară”
pentru învăţătorul Nicolae Popovici din Barbos “pentru zelul extraordinar şi însufleţirea
frumoasă ce a dovedit-o ca învăţător faţă de cultura poporului prin aranjarea de
model a şcoalei cu recuzitele şi mobilierul recerut” şi pentru biblioteca şcolară ce
avea 307 volume şi o colecţie de 50 de ziare şi reviste româneşti74. Cu ocazia Adunării
generale de la Reşiţa din 30 iunie 1901 st. n. conducerea despărţământului a donat
cărţi în valoare de 20 de coroane bibliotecilor şcolare din Reşiţa şi Câlnic75, iar în
anul 1902 a procurat 100 de exemplare din poeziile lui Victor Vlad Delamarina
pentru a fi distribuite sătenilor la Adunarea generală de la Jidovin şi rechizitele şcolare
pentru şcoala confesională românească din Iersig76. Acţiuni similare vor avea loc şi în
anii următori, chiar dacă despărţământul nu dispunea de prea multe resurse financiare.
Încă din primul an de activitate despărţământul avea o bibliotecă proprie ce
cuprindea donaţii făcute de Reuniunea agricolă română din Sibiu şi alte câteva titluri:
“Grădina de legume” de Ioan F. Negruţiu, “Agrologia” de George Maior, “Valoarea
poamelor” de Petru Ieremia şi “Sâmbăta morţilor” de Teodor V. Păcăţean77. În anul
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 37/1899, f. 3.
Ibidem, dosar 24/1900, f. 2.
73
Ibidem, dosar 2/1901, f. 3.
74
Ibidem, f. 4.
75
D.J.S.A.N., Fond Astra, Procese verbale ale Comitetului Central al “Astrei”,1901, f.
71
72

51.
76
77

Ibidem, doc. 553/1902, f. 9.
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 8/1901, f. 3.
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1903 biblioteca avea 6 volume şi 85 de broşuri78, în 1909 numărul lor a crescut la
107 volume şi 131 broşuri79, iar în 1912 a ajuns la 118 volume80. Majoritatea cărţilor
proveneau din donaţiile Comitetului Central de la Sibiu, fiind publicate în colecţia
“Biblioteca poporală”, consemnate, de altfel, şi în inventarele altor biblioteci poporale
din Banat. Într-un inventar din 1903 sunt menţionate şi alte lucrări apărute la Sibiu –
“Însoţirile de credit” de Aurel Brote, “Libertatea” de John Stuart Mill, tradusă de
Teodor V. Păcăţean, “Chestiunea pedepselor în şcoalele poporale” de Iosif Velceanu
– Bucureşti – “La morminte de eroi cuvinte rostite” de Dimitrie A. Sturdza, “Ştergerea
privilegilor boiereşti” de Mihail Kogălniceanu, “Lupta pentru drept” de Rudolf de
Ihering, tradusă de Teodor V. Păcăţean – Caransebeş – “Din istoria Banatului de
Severin”, Partea a II-a, de Patriciu Drăgălina, “Simplificarea grafiei şi ortografiei”,
de Ilie Trăilă, “Religiunea în şcoala veche şi în Şcoala nouă” de Petru Barbu, “Reflexiuni
asupra examenelor din protopopiatul Buziaş” de Ioan Marcu – Lugoj – “Poezii
bănăţeneşti” de Victor Vlad Delamarina, editate de Valeriu Branişte, “Lecuit. Comedie
într-un act”, de Coriolan Brediceanu – Braşov, Făgăraş, Bocşa şi Gherla81.
În anul 1909 s-a înfiinţat o bibliotecă poporală de către agentura Bocşa
Montană ce cuprindea 17 volume şi 351 de broşuri cu o valoare de 238,29 coroane82
şi o altă bibliotecă, mai modestă, de către agentura Bocşa Română, ce avea doar 5
volume şi 60 de broşuri83. Despărţământul a mai distribuit gratuit 146 broşuri din
colecţia “Biblioteca poporală” a Asociaţiunii, ce tratau subiecte de economie agrară,
pomicultură, legumicultură şi cultură generală. În anii următori se vor înfiinţa noi
biblioteci poporale în Vasiova84 şi Fizeş85, astfel că în raportul privind activitatea
despărţământului în anul 1912 erau menţionate următoarele biblioteci: cea a
despărţământului cu 118 volume şi a agenturilor Bocşa Montană cu 600 volume,
Bocşa Română cu 50 volume, Vasiova cu 482 volume şi Fizeş cu 54 volume86. Pe
teritoriul despărţământului mai funcţionau 10 biblioteci şcolare la Barbosul, BocşaMontană, Bocşa Română, Câlnic, Doman, Ezeriş, Fizeş, Reşiţa Montană, Reşiţa
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 699/1903, f. 5.
Ibidem, doc. 576/1910, f. 1.
80
“Transilvania”, an. XLIV, nr. 4-5, iulie-septembrie 1913, p. 299.
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D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 699/1903, f. 15-16.
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D.J.C.S.A.N. Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 17/1909, f. 2.
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“Transilvania”, an. XLIV, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1910, p. 251.
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D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 811/1911, f. 2.
85
Ibidem, doc. 814/1912, f. 1.
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Română şi Valeapai87, ajutate de către conducerea despărţământului să-ţi sporească
fondul de carte.
În şedinţa din 30 decembrie 1907 st. n., Comitetul Cercual a hotărât să
organizeze cursuri de alfabetizare, oferind două premii de câte 25 de coroane, unul
din partea despărţământului şi altul din partea lui Aurel Oprea, membru în comitetul
cercual, pentru preoţii sau învăţătorii care acceptă să-i înveţe pe săteni scrisul şi
cititul. În acest scop, comitetul cercual a făcut un apel prin intermediul gazetelor
“Drapelul”, “Foaia diecezană”, “Lupta” şi “Progresul” către preoţii şi învăţătorii din
comunele aparţinătoare despărţământului88. În ciuda celor două premii oferite şi a
apelului lansat, nu s-au putut organiza aceste cursuri în anul 1908. De aceea, în
şedinţa din 12 decembrie 1908 st. n. Comitetul Cercual reia această problemă şi
hotărăşte trimiterea unei circulare către toţi preoţii şi învăţătorii din despărţământul
Bocşa89. Prin această circulară se răspundea apelului Comitetului Central din 26
octombrie 1908 st. n. de a se organiza în fiecare despărţământ “cursuri pentru analfabeţi
în scopul învăţării scrisului şi cetitului”, oferindu-se “câte 50 de coroane acelor învăţători
şi preoţi care vor dovedi prin directorii şi comitetele cercuale ale despărţămintelor,
că au instruit mai mulţi analfabeţi în cursul iernilor viitoare”90. Comitetul cercual,
„conformându-se acestei dispoziţii”, condsideră că a venit timpul “pentru a împrieteni
ţărănimea noastră de la sate cu cetitul şi scrisul, înlesnindu-i prin aceasta posibilitatea
de a-şi câştiga cunoştinţe folositoare”, roagă preoţii şi învăţătorii din localităţile
arondate despărţământului să organizeze cursuri de alfabetizare oferind, în continuare,
cele două premii de câte 25 de coroane91. Nici după această circulară nu s-a reuşit
organizarea cursurilor de alfabetizare aşa cum se poate vedea din raportul privind
activitatea despărţământului până la începutul primului război mondial.
Conducerea despărţământului a încercat să-i ajute şi pe pomicultorii a căror
livezi erau ameninţate de boli şi dăunători. Astfel, în şedinţa comitetului cercual din 24
noiembrie 1900 st. n. s-a hotărât ca directorul despărţământului împreună cu
preşedintele Reuniunii învăţătorilor români greco-ortodocşi din Bocşa şi protopopul
locului să apeleze la sprijinul preoţilor în combaterea păduchelui de sânge (Bluthans)
care ameninţa distrugerea plantaţiilor de meri92. Preoţii şi învăţătorii trebuiau să-i
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 14/1914, f. 1.
Ibidem, dosar 18/1908, f. 1.
89
D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 1231/1908, f. 1.
90
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 2/1908, f. 1.
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instruiască pe ţărani în prevenirea şi distrugerea acestui dăunător ce putea compromite
întreaga recoltă de mere, sursă importantă de venit pentru mulţi locuitori din zonele
de deal.
Despărţământul Bocşa a sprijinit prin donaţii în bani, trimiterea de obiecte şi
documente, vânzarea biletelor de loterie, răscumpărarea felicitărilor de Anul Nou,
atât dotarea Muzeului Etnografic şi Istoric de la Sibiu, cât şi alte acţiuni ale Asociaţiunii.
Pentru contribuţia adusă la înzestrarea muzeului, Comitetul Central al Asociaţiunii a
acordat diploma de onoare cu medalie de aur Reuniunii române de cântări şi muzică
din Reşiţa Montană şi din Bocşa, medalie de aur cu diplomă specială lui Iosif Velceanu
şi Ioachim Perian, medalie de argint cu diplomă specială Băncii „Bocşa” şi diplomă
de recunoştinţă lui Andriţoiu Sofronie din Bocşa Montană şi inginerului Blăjan Augustin
din Reşiţa93.
Conducerea despărţământului a răspândit în teritoriu publicaţiile Asociaţiunii şi
alte gazete româneşti, a popularizat şi susţinut unele iniţiative ale Asociaţiunii de interes
general. La apelul Comitetului Central din 4 octombrie 1913 st. n. de a se ridica la
Orăştie un monument în memoria lui Aurel Vlaicu, ce a fost “o mândrie naţională”,
“un erou care a căzut jertfă unui gând îndrăzneţ”, “un simbol al avântului nostru spre
idealuri mari”, au răspuns mai mulţi locuitori de pe teritoriul despărţământului, între
care şi 28 din Vasiova94.
Până la Marea Unire activitatea despărţământului bocşan a fost inconstantă,
cunoscând mai multe etape. După perioada de organizare şi entuziasm din anii 18981901 când despărţământul condus de Ioan Budinţianu şi-a creat primele agenturi, a
sprijinit bibliotecile şcolare şi a susţinut mai multe disertaţii în localităţile mai importante
ale despărţământului, a urmat o altă perioadă de relativă stagnare (1901-1907),
când activitatea s-a limitat la şedinţe cercuale, adunări generale, susţinerea muzeului
Asociaţiunii şi a corespondenţei cu Comitetul Central. După 1907, odată cu alegerea
învăţătorului Ioan Marcu în fruntea despărţământului – el fiind şi primar al localităţii
Bocşa, reales de trei ori95 – a început o nouă etapă în activitatea despărţământului
caracterizată prin înfiinţarea şi reînfiinţarea de agenturi şi biblioteci poporale, susţinerea
de prelegeri şi conferinţe, organizarea de manifestări cultural-artistice etc. Pentru o
mai bună coordonare a acestui program cultural, comitetul cercual a hotărât în şedinţa
“Transilvania. Analele Asociaţiunii…”, nr. 1, ianuarie-februarie 1906, p. 34-40.
D.J.C.S.A.N., Fond Astra, Despărţământul Bocşa, dosar 4/1914, f. 1.
95
“Foaia diecezană”, an. XVI, nr. 30 din 29 iulie 1901, st. v.
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din 9 septembrie 1913 st. n. înfiinţarea unui nou despărţământ cu sediul în Reşiţa96.
Comitetul Central a aprobat această propunere în şedinţa din 4 octombrie 1913 st.
n., şi l-a desemnat pe preotul Petru Ieremia să convoace adunarea de constituire a
viitorului despărţământ. Începerea războiului va zădărnici această iniţiativă şi va face
imposibilă continuarea activităţii despărţământului bocşan. La 22 august 1917 st. n.
directorul Ioan Marcu, din cauza vârstei de 70 de ani şi a sănătăţii şubrede, şi-a dat
demisia, iar la propunerea Comitetului Central protopopul ortodox Mihail Gaşpar a
preluat provizoriu conducerea despărţământului97 care oricum nu mai desfăşura nici
o activitate.
Şi activitatea despărţământului Bocşa s-a încadrat în programul cultural
desfăşurat de Asociaţiune în colaborare şi cu alte societăţi culturale româneşti din
Banat şi Ardeal pentru ridicarea nivelului cultural al românilor şi solidarizarea lor în
jurul idealului naţional.

96
97

D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 1550/1913, f. 1.
Ibidem, doc. 1283/1917, f. 5.
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L‘ASSOCIATION TRANSYLVAINE POUR LA LITTERATURE
ROUMAINE ET LA CULTURE DU PEUPLE ROUMAIN
ASTRA - LA SECTION DE BOCSA
Résumé
Parmi les nombreuses associations culturales crées en fin du XIX-e siecle et au
début de celui suivant dans les provinces roumaines trouvées sous domination
étrangère, la plus importante a été Astra, celle-ci représentant un véritable foyer de
culture pour les roumains de la Transylvanie et du Banat, ayant des implications
spéciales dans la vie sociale, économique et politique. En 1898, en suite de la
proposition de Coriolan Brediceanu, on a procédé à la constitution de la section de
Bocsa de cette société, la deuxième à côté de celui de Lugoj. Jusqu´à la Grande
Union l´activité de la section de Bocsa n´a pas été constante, connaissant plusieurs
étapes, quand on a essaye l´appui des bibliothèques scolaires, en fondant des
bibliothèques populaires, organisant des conférences dans les localités importantes
de cette section. En avant du début de la première guerre mondiale, en 1913, le
Comité Central a approuvé la proposition du sous-comité concernant la fondation
d´une nouvelle section à Resita. En général, l´activité de la section de Bocsa s´est
encadrée dans le programme cultural déployé par l´Association en collaboration
avec des autres sociétés culturales roumaines de Banat et de la Transylvanie, ayant
pour but l´élévation du niveau culturel des roumains au nom de leur idéal national.

