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În condițiile sociale vitrege ale Dualismului austro-ungar, numeroși exegeți ai sta-
tutului ziaristicii române transilvane, relevă faptul că în contextul evoluției rodnice a 
mișcării naționale române, presa de limbă maternă devine suportul moral solid, pen-
tru susținerea aspirațiilor social-naționale și totodată o tribună veridică de luptă pen-
tru emanciparea deplină. Periodicul românesc din epocă își găsește menirea în supli-
nirea sau completarea unui gol informațional resimțit, din motive obiective, legitimate 
de însăși dezvoltarea istorică, a națiunii majoritare oprimate. Existența și funcționarea 
sa continuă înseamnă tocmai expresia necesarului de adeziune și receptare a așteptă-
rilor naționale.1

Ziarul avea calitatea de a fi  un instrument vital spiritual, cu un caracter militant 
profund, depozitar și mesager, totodată, al ideilor vehiculate de gazetarii diriguitori 
ai bătăliei pentru drepturi sociale și naționale. Periodicele autohtone transilvănene 
refl ectă permanent preocuparea, pentru problemele cotidiene, conturează atmosfera 
epocii, participă activ și conștient la procesul de formare și informare al opiniei pu-
blice, devenind purtătorul de cuvânt autorizat al acesteia. Foile românești sunt con-
siderate adevărate avanposturi, pentru conștiința patriotică, manifestată și potențată, 
totodată, cu acest prilej, precum și ca rezervoare nesecate de energii și comandamente 
importante în procesul făuririi și înaintării credinței naționale, a intransigenței demni-
tății de popor, stăpân pe propria soartă.2

1 Stelian Mândruț, „Paul Augustin (1866-1920) – Încercare de schiță monografi că”, Acta Musei 
Porolissensis, Zalău, VIII/1984, pp. 615-616.

2 Ibidem.
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Brașovul devenise, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, lo-
cul potrivit pentru dezvoltarea vieții politice, economico-sociale și asanarea culturală, 
în spiritul modern dictat de propășirea elementului românesc și de progresul treptat 
înregistrat de acesta în toate domeniile. Orașul benefi cia de existența păturii cele mai 
însemnate a burgheziei autohtone, interesată în mod deosebit de perpetuarea legătu-
rilor economice cu România și totodată în micșorarea treptată a discrepanței dintre 
actul politic și cel civilizatoric. Aici se tipărea cea mai importantă și mai veche gazetă 
românească, care avea o infl uență politică mare și constituia, astfel, un factor militant 
deosebit ce traducea în practică programul social-național al mișcării politice autohto-
ne.3 Sub conducerea familiei Mureșenilor, Gazeta Transilvaniei își îmbunătățește treptat 
forma și fondul, iar tirajul sporit și frecvența apariției mărită facilitează introducerea 
sa în circuit drept cotidian, cu numărul de duminică dublat, precum și foileton din 
1886. Redactorii periodicului amintit devin profesioniști adevărați și procesul selecției 
lor ușurează devenirea valorilor autentice ale scrisului românesc transilvan. Toți cei 
care colaborează în redacția acestui ziar, benefi ciază de o pregătire culturală înaltă, 
datorată studiilor universitare, dublate totodată de un talent scriitoricesc indiscutabil.4

Calitățile înșiruite și atribuite Gazetei Transilvaniei, ca și faptul că, în anumite mo-
mente din evoluția mișcării naționale române din Transilvania, conducătorii acesteia 
păstraseră atitudinea independentă necesară a organului de presă, obiectiv în judeca-
rea confruntării unor interese divergente sau infl uențe externe potrivnice. Toate aces-
tea fac ca, în continuarea unor motivații interne ale ziaristului tânăr și capabil – do-
vadă stând colaborările multiple la diferite ziare românești din epocă – să favorizeze 
intrarea lui Augustin Paul în redacția acestui ziar, în luna iulie 1902. Presa română 
transilvăneană avea în epoca respectivă un rol și o amploare în procesul cultivării lim-
bii literare autohtone. Interdependența dintre faptul literar și periodicul, care recepta 
și transmitea publicului cititor elementul de cultură, este demonstrată direct, prin ana-
lizarea sensului existenței tot mai încetățenite, a actului traducerii și prin atitudinea 
adoptată față de literatura străină, orientările și tendințele noi apărute odată cu feno-
menul tălmăcirii, marcând apropieri, cunoașteri și asimilări dintre două sau mai multe 
culturi. Romanul foileton este deosebit de ilustrativ și contribuie la acțiunea de atrage-
re a publicului spre lectură. Chestiunea impunerii sale depline, înseamnă actul necesar 
de adaptare, în legătură directă cu modifi cările intervenite în mentalitate și datorate 
gustului mic burghez format la orășenimea română înstărită și consolidată, astfel, in-
telectual. Acesta citește romanul care cultivă ideea democratizării și provoacă gradul 
de rafi nament spiritual. Odată cu întreținerea și sporirea aspirațiilor sociale, foiletonul 
devine preponderent, fapt evidențiat concret de rubrica specială rezervată prozei de 
dimensiuni diferite în Gazeta Transilvaniei, începând din anul 1886. Mica burghezie ur-
bană devine clasa, pentru care se scrie romanul de colportaj și foileton, care reclamă 

3 Sextil Pușcariu, Brașovul de altădată, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1977, p. 6.
4 St. Mândruț, op.cit., pp. 617-623.
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insistent literatura ușoară, de amuzament, pentru obținerea evaziunii spirituale dorite. 
Gradația estetică este vizibilă în timp o dată cu trecerea de la romanul de senzații, de 
aventură sau sentimental, la cel cu problematică socială, cu tentă educativă și morali-
zatoare. Aria culturii germane și austro-ungare, dirijată cu tendință în Transilvania, de 
către cenzura ofi cială, provoacă reacția contrară normală a intelectualității și publicu-
lui românesc, care încearcă să pareze infl uența și să contrapună elemente ale culturii 
franceze, pentru ca apoi să militeze pentru dezvoltarea celei originale. Dependența 
existentă încă față de romanul occidental și realizată prin mijlocirea traducerii, impune 
tot acum fenomenul specializării unor talente literare, cunoscătoare de limbi străine, 
care asumându-și calitatea unor comentatori avizați, susțin cronica sau foiletonul din 
paginile presei române din Transilvania.5

Activitatea publicistică

Din toamna anului 1895 și până în vara anului 1901, – intermitențele cronologice 
se datorează lipsei materialului arhivistic – Augustin Paul se alătură grupului de pro-
fesori transilvani: I. Pop Reteganul, V.Gr. Brogovan, S. Mândrescu, în calitatea sa de 
dascăl de germană la gimnaziul real M.C. Epureanu și școala normală din Bârlad. Face 
parte din secțiile locale active ale societăților Carpați și Liga Culturală, demonstrând 
un patriotism bine înțeles în organizarea conferințelor 
literare și culturale. În colaborare cu S. Mândrescu im-
primă un caracter distinct ziarelor Semănătorul și Vocea 
Tutovei, în problemele de istorie a Transilvaniei prin 
tocmai calitatea articolelor publicate. Augustin Paul, 
se afl ă (din inițiativa aceluiași coleg S. Mândrescu și 
în tovărășia organizatorului experimentat de școală 
românească, Ioan Popescu – originar din aceeași țară 
a Chioarului și imortalizat în diverse prilejuri festive) 
între participanții la sărbătorirea semicentenarului de 
la 1848 pe Câmpia Libertății.6

Augustin Paul. Portret de cabinet
în timpul șederii la Bârlad, 18997

În 1899 este delegat la un congres al Ligii Culturale la București, în calitatea sa 
de reprezentant al fi lialei bârlădene și drept recunoaștere, pentru meritele și activi-
tatea desfășurată în acest sens. Afl at acum în capitala țării, Augustin Paul asistă la 

5 Ibidem. 
6 Ibidem.
7 Colecția Personală Augustin V. Paul Delaletca – Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 

nr. 132, nr. Fond 67, între anii 1791-1973 – Colecția fotografi că, dos. nr. 11.
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cursurile lui Titu Maiorescu și P. Eliade, de la Universitate, în dorința perfecționării 
cunoștințelor de limba și literatura română. Adresele înaintate în această perioadă, în 
mod repetat, către autoritățile austro-ungare, în chestiunea prescrierii urmăririi ofi ci-
ale lansate după trecerea și stabilirea sa în România sunt alăturate demersurile făcute 
de Episcopul Silvestru de Huși, susținute în Senat prin petiția pentru recunoașterea 
calității de cetățean român din anul 1898 și conduc, în fi nal, la obținerea cetățeniei ro-
mâne. Recunoașterea cetățeniei române îi va fi  făcută doar mai târziu de către Regele 
Ferdinand în 1916, printr-un Decret regal. Motivele pentru care Augustin Paul supli-
nește temporar ca profesor la Bârlad, Focșani, Bacău și Brăila nu sunt cunoscute, din 
lipsa materialului arhivistic, dar este cert faptul că toate acestea conduc la întoarcerea 
lui defi nitivă în Transilvania.8

Augustin Paul, întrupează în redacția Gazetei Transilvaniei, pe parcursul celor șase 
ani de activitate, calitățile ziaristului talentat și atent deopotrivă la cerințele publicu-
lui cititor. Munca cotidiană de rutină, în care se afl ă angrenat și deplasările succesi-
ve datorate sarcinilor ce îi reveneau în mod neofi cial, în situația de reporter itinerant 
prin zonele românești, îi oferă acestuia răgazul necesar ca și satisfacția transpunerii 
în limba maternă a unor lucrări, mai mult sau mai puțin cunoscute, aparținând unor 
autori importanți sau mai puțin importanți. Stăpânirea perfectă a câtorva limbi de 
circulație în epocă, favorizează mulțimea tălmăcirilor din limba germană și austria-
că, în principal, urmate mai apoi de cele din franceză, engleză, italiană și maghiară. 
Toate materialele apăreau în cadrul rubricii tradiționale, intitulate Foiletonul, semnate 
sub pseudonimele de Șt. Oarză, Oniță, P.A., sau desigur, binecunoscutul Delaletca. 
Încercarea de sistematizare, pentru intervalul anilor 1904-1906, considerat ca fi ind de-
osebit de fertil în acțiunea de traducere realizată de Augustin Paul, relevă procentul 
sporit, pe seama povestirilor și nuvelelor istorice, afl ate din sursă directă: opera auto-
rului respectiv, sau aceeași lucrare găsită în alte limbi ori publicată de o revistă literară 
importantă europeană. Pentru primul an consemnat, foiletonul conține traduceri din 
A. Cehov, J. Meredith, H. Sienkiewicz, J. Torrund, francezii P. Bonhomme, V. Fern, A. 
Theuriot, Ch. Torquet, precum și din numeroși autori austro-ungari: Amfi teatrow, A. 
Baumgartner, O. Bendiener, E.H. Bremer, F. Clemens, C. Furstenbruck, G. Gabelentz , 
J. Pauer, Fr. Reulter, A.H. von Rothenstein. Prin rubrica menționată, care pune în cir-
culație traduceri valoroase de Guy de Maupassant, Fr. Nansen, E.A. Poe, sau altele 
din literatura greacă și arabă, fără să omită prezentarea unor autori români însemnați: 
G. Coșbuc, M. Sadoveanu, Al. Vlahuță, efortul lui Augustin Paul este notabil fi indcă 
contribuie la dezvoltarea gustului de lectură al cititorului, pentru serialele publicate 
de foaia brașoveană. Articolele speciale despre literatura japoneză, indiană sau cele 
cu problematică psihologică au avut același rol menționat mai sus.9 Între autorii de 
proze scurte tălmăciți fi gurează G. D’Annunzio, H.C. Andersen, Gr. Deledda, P. Loti, 

8 St. Mândruț, op.cit., pp. 615-642.
9 Ibidem. 
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A. Cehov, J. Torrund, care contribuie la realizarea unui salt calitativ al traducerilor, 
laolaltă cu altele efectuate din L. Tolstoi, M. Gorki, O. Wilde, sau din literaturi pu-
țin accesibile, precum cea spaniolă sau chineză. În același timp, se poate observa pro-
cesul înmulțirii prezentării autorilor români transilvăneni: I. Agârbiceanu, O. Goga, 
Șt.O. Iosif, S. Pușcariu, ca și al celor din România: A.I. Bassarabescu, S. Nădejde, E. 
Gârleanu, A. Odobescu.10

Deși nu există date concrete cu privire la activitatea politică a redactorului de la 
Gazeta Transilvaniei în momentul de cotitură din evoluția mișcării naționale române 
transilvane, reprezentat de adoptarea tacticii activiste în anul 1905, și de acțiunea de-
putaților nemaghiari în parlamentul de la Budapesta, – care provoca încă reticențe și 
contra-opinii în partidele naționalităților – se crede că Augustin Paul trebuie să se fi  
implicat în unele evenimente, care necesitau prezența ziarului respectiv prin colabo-
ratorii săi desemnați. Probabil că efortul depus aici se manifestase mult mai redus, în 
comparație cu cel literar-publicistic, care îl făcuse remarcat pe redactorul cu atribuții în 
editarea organului politic de prestigiu în epoca amintită. Din corespondența cercetată 
și având ca emitent pe Augustin Paul, reiese faptul că acesta tradusese protestul avo-
caților români arădani în problema fi rmelor nemaghiare, interzise de autorități. După 
toate probabilitățile Augustin Paul participase, în calitate de corespondent special, la 
Expoziția generală din Capitala României (1906), de unde expediase în mod regulat in-
formări despre manifestările și contribuția românilor din teritoriile afl ate sub ocupație 
străină.11

Scrisoarea lui Augustin Paul către Francisc Hossu-Longin (personalitate politică 
marcantă a românimii din comitatul Hunedoara), în care afi rmă că se simte onorat 
să traducă în românește protestul avocaților nemaghiari, adresat Camerei avocațiale 
din Arad, în problema utilizării fi rmelor sub denumirea inițială în limba maternă a 
fi ecăruia, dar în același timp își exprimă și nemulțumirea față de conducerea editurii 
Minerva și față de greutățile pe care le-a întâmpinat la publicarea volumului său din 
1905 „Între Someș și Prut”.12

„Prea Stimate Domnule,
Iubite Compatrioate și Confrate,
Am primit scrisoarea D-voastră împreună cu anexele.
Am cetit cu viu interes protestu energic despre care trebuie să vă zic că face onoare atât ce-

lui ce l-a compus, cât și celor ce-l vor prezenta. O, de n-ar lipsi nici unul dintre avocații români 
de pe teritoriul acelei Camere!

Mulțumesc pentru onoare ce-mi faceți invitându-mă să traduc protestul în românește. 
Am să-mi dau toată silința spre a alcătui un text românesc vrednic de conținutul originalu-
lui. Prevăd însă că nu va fi  lucru tocmai ușor. La terminii juridici întâmpinăm atâtea difi cul-

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Augustin Paul, Între Someș și Prut, București: Editura Minerva, București, 1905.
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tăți. Chiar cuvântul Eloterjesztes nu mi se pare că ar fi  bine să-l traduc representațiune, atât 
de înrădăcinat în Ardeal. [...] românește însă nu credeți că ar fi  mai bine să-i dăm titlul de 
Memoriu...? În sfârșit, am adus numai un exemplu. Eu am să fac traducerea și să vă trimit 
manuscriptul ... iar D-voastre să mai îndreptați, și să-l dați tiparului ... În privința publicării 
în Gazetă, vă rog să decideți la timp, trimițând textul pe adresa D-lui Mureșanu.

Cu volumul meu am avut oarecari inconveniente. N-am stipulat nimic dinainte cu 
Minerva, și prins acum în capcană, d-l Filip, directorul tehnic al Insitutului, face cu mine ce-i 
place. După ce mi-a ținut manuscriptul 6 luni, alte 2 luni a tot tipărit la el și pe la începutul 
lui April mi-a trimis un exemplar. Timp de alte două luni am tot reclamat să-mi raporteze câte 
exemplare au tipărit? Mie ce au de gând să-mi dea ca onorar? și dacă vor avea bunăvoința a-mi 
pune și mie la dispoziție un număr oarecare de exemplare libere? ... În sfârșit după de am in-
tervenit la Aurel C. Popovici, membru în comitetul Institutului s-au îndurat a-mi răspunde că 
... mi-or da și mie partea cuvenită, după ce își vor fi  scos cheltuielile ... iar ca de pomană mi-au 
acordat 18 exemplare libere! Într-aceea eu am cumpărat propria mea carte de la Ciurcu și am 
trimis la câțiva prieteni și la câteva persoane de distincție vreo 30 de exemplare. Unii, (puțini) 
mi-au mulțumit în câteva rânduri, cei mai mulți nici nu mi-au răspuns, s-a găsit însă unul 
care și-a răscumpărat exemplarul cu 10 coroane. Acesta e ... canonicul de la Oradea Dr. Aug. 
Lauran.

Cu dragă inimă v-am trimis cu poșta de azi un exemplar de onoare pe care vă rog să-l pri-
miți din parte-mi ca omagiu, pe care vi-l oferă un compatriot Chiorean și un confrate, iar peste 
câteva zile vă voi trimite prin Ciurcu și cele 10 exemplare cerute.

Vă rog să primiți asigurarea deosebitei mele considerațiuni
Augustin Paul 
Brașov, 3 iunie 1905”.13

Scrisorile din Fondul Mureșenilor evidențiază implicarea lui Paul Augustin în mul-
te din problemele referitoare la conducerea Gazetei Transilvaniei, între anii 1905-1906, 
când Directorul A. Mureșianu era indisponibil din cauza sănătății sale precare și când 
acțiunile de rezolvat reveneau pe seama redactorilor disponibili. Poate că, cu acest pri-
lej, paleta de chestiuni rămase nerezolvate, să constituie un motiv al încercării de ple-
care de la Gazeta Transilvaniei în vara anului 1904 (prin tentativa de ocupare a postului 
de prim secretar al Astrei), soluționată, în fi nal, prin despărțirea defi nitivă la numai 
doi ani mai târziu.14 

Scrisoare adresată lui Andrei Mureșianu, directorul „Gazetei Transilvania”, prin 
care își anunță demisia.

„Domnule Director!
Cu ziua de astăzi, împlinindu-se terminul activității mele la Gazeta Transilvaniei așa după 

cum vă anunțasem, îmi dau voe a vă zice adio pe această cale.

13 Colecția Personală Augustin V. Paul Delaletca – Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 
nr. 132, nr. Fond 67, între anii 1791-1973, dos. nr. 68.

14 St. Mândruț, op.cit., pp. 618-640.
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Din redacție am luat cu mine numerul foaiei ofi ciale ungare cu discursul dlui Șt. Cicio Pop, 
pe care îl voiu traduce în cursul zilei de mâne și vi-l voiu trimite pe sâmbătă dimineața. 

Cu stimă Aug. Paul Brașov, 13 decembrie 1906”.15

Directorul „Gazetei”, Aurel Mureșan îi scrie o scrisoare lui Amos Frâncu, în care își 
exprimă opinia în legătură cu plecarea lui Augustin Paul de la „Gazetă”.

„Iubite frățioare Amos,
...Joi sară Paul a eșit defi nitiv din colectivul redacției noastre cu’n adio în scris foarte sarbăd 

cum e toată personalitatea lui. Atâta îți spune și mai mult nu. Încolo scie confratele Daianu, că 
sciu să-i aprețiezi și talentul cel are și încât 
îl are, mai ales că e un escelent traducător, 
căruia îi vine în ajutor cunoscința temeini-
că a mai multor limbi. Încolo, te asigur, că 
dând mult prea mare importanță forței sale 
intelectuale, când cred că vor fi ...[....].

Brașov 15 decembrie 1906”.16

Augustin Paul împreună cu proprietarul
Gazetei Transilvaniei, Aurel Mureșanu.17

Situația difi cilă din redacție, dar și caracterul greu temperabil, manifestat de 
Augustin Paul, favorizează germinarea ofertei venite din exterior cu privire la prelu-
area redactării organului deputaților români din capitala Ungariei, intitulată suges-
tiv Lupta, cât și a postului de interpret și apoi de secretar al Consulatului României. 
„Gazeta Transilvaniei”, cu nr. 270/ din 8/21 decembrie 1906,18 anunța, la rubrica „Știrile 
zilei”, că Paul Augustin părăsise colectivul, după împlinirea stagiului de cinci ani, ce 
reprezintă punctul culminant al întregii sale activități ziaristice, desfășurate pe teren 
cultural. Experiența dobândită pe tărâm jurnalistic, ca și calitățile dovedite în cursul 
anilor, facilitează reușita manevrei deputatului Alexandru Vaida Voevod, de a-l de-
semna pe Augustin Paul în funcția de redactor șef al organului de presă, „Lupta” apă-
rut la Budapesta la începutul anului 1907. Publicația a apărut între 1907-1910, având, o 
perioadă, la conducere și pe Vasile Lucaciu.19 

Cu acest prilej, Andrei Mureșianu îi scrie o scrisoare lui Amos Frâncu, povestindu-i 
despre intenția lui Augustin Paul de a părăsi redacția „Gazeta Transilvaniei”, la fi nele 
anului 1906.

15 Ibidem.
16 Ibidem, dos. nr. 68
17 Ibidem, colecția fotografi că, dos. nr. 4 și dos. 20.
18 Gazeta Transilvaniei, III, nr. 51, 30 dec. 1906, p. 6; Arh. Mureșenilor, dos. 154, nr. 1605 și dos. 

112, nr. 450.
19 Lupta, I, nr. 1 /25 dec. 1906/7, ianuarie 1907, pp. 12-13.
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„Iubite frățioare Amos,
Azi lucrătorii mei din tipografi e și primul meu redactor Paul, au făcut grevă, cel din urmă 

numai cu deosebirea că a venit la redacție azi și mi-a declarat că vineri în 1 decembrie st.v. 
pleacă defi nitiv dela mine.

Cu câteva zile înainte mi-a spus că Vaida-Voivod vrea să-l angajeze pentru foaia lor cea 
nouă din Budapesta, și oferă 800 fl  (400 coroane) salar lunar, apoi mi-a spus că prin mijlocirea 
verului său Pocol la unul din miniștri români sperează a căpeta și postul de secretar la consula-
tul gen. Român din Budapesta unde a fost Poruțiu.

I-am spus că eu nu-i pot da 200, dar cum i-am mai promis dela anul nou îi voiu mai îmbu-
nătăți salarul și voiu lua anume un corector așa că se nu mai trebue să facă el nici o corectură 
afară de cele ce va dori în special a le face. L-am rugat înse se-mi comunice mult până mâne 
Mercuri ori Joi hotărârea lor defi nitivă așa că se am cel puțin 4-6 săptămâni și eu timp să îmi 
angajez alt colaborator în locul lui.

Mi-a promis că va face așa însă viind vorba de prezența lui Branisce dacă e decis la remâ-
nerea la noi ori nu. A zis că se duce și încă dela 1 dec. st.v. căci și dacă sa mai întors pe câteva 
vreme, a fecut numai de dragul Dlui Bârsan care când a fost pe aici vezând ce boboroațe face l-a 
sfătuit a reveni la sentimente mai bine.../roagă în continuare să îi caute și să îi desemneze un 
tânăr în loc, care să știe cel puțin limba maghiară”.20

„Lupta” dispunea de un grup de ziariști talentați dintre care menționăm pe Lucian 
Bolcaș, Onisifor Ghibu, Valeriu Moldovan, Seb. Stanca, Gh. Stoica, Iosif I. Șchiopul 
și care, sub conducerea lui Augustin Paul, reușesc să atingă un tiraj de peste 4.000 
de exemplare, corespunzător cifrei aproximative de 2.000 de abonați.21 Redactorul șef 
contribuie efectiv la impunerea periodicului în opinia publică internă, prin dările sale 
zilnice, întocmite despre atitudinea deputaților români în parlament și prin reliefarea 
în articole, a paletei de activități politice, social-culturale și economice a mișcării nați-
onale. Știrile despre România și alte țări, inițiate cu acest prilej, reunesc, datorită ape-
lului la colaborare, nume prestigioase: Nicolae Iorga, Constantin Stere, Ioan Slavici, 
Andrei Bârseanu, Octavian Goga, Vasile Goldiș, cunoscuți lui Augustin Paul datorită 
activității sale din cadrul „Gazetei Transilvaniei”. Foiletonistica este continuată prin 
seria de amintiri interesante, care evocă viața și activitatea lui Axente Sever.22

Activitatea literară

Augustin Paul a publicat în foiletonul „Gazetei Transilvaniei” o serie de articole 
reprezentând diverse experiențe personale, sau jurnale de călătorie, prezentând citito-
rului locuri și personaje care l-au impresionat într-un fel sau altul. Un astfel de articol 
este intitulat Tot din altă lume?, cuprinzând experiențele sale ca student la Graz, care 
intră pentru prima dată în contact cu o persoană bolnavă psihic și vizita sa la ospiciul 
din Cluj, însoțit de părintele Ștefan Roșianu.

20 Ibidem, dos. nr. 68.
21 St. Mândruț, op.cit., pp. 640-642.
22 Ibidem.
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„Eram în anii exuberanți ai tinerețelor și mă bucuram cu mesură, uneori și fără mesură, de 
tot ce-ți ofere această etate.

La restaurantul Crucea Roșie din Grisplatz , Graz, abonamentul prândului era numai 8 
fl orini. Supă, rasol, legumă. Paharul cu bere se plătea deosebit, 6 creițari. Domnișoara Miți, 
cu ochi ca viorelele, pelița obrazului lapte și fragi, perul, culoarea cucuruzului când dă în copt. 
Numai mâinile și picioarele o stricau. Erau prea mari. I-se cuvenea la fi ecare prând bacșiș, doi 
creițari.

Sera se mânca a la corte. La masa unde ședeam eu, mai ședea un student. I-am uitat numele, 
deși trebuia să-l țin minte, căci era un fel de unicum la Universitatea din Graz. Avea 80 de 
semestre la facultatea de medicină și tot nu făcuse încă ultimul rigoros. Făcurăm cunoscință.

Într-o seră veni la masa nostră un preot. Cină și apoi intră în vorbă cu noi. Mai veniră doi, 
trei studenți și făcurăm o singură masă.

Preotul vorbea la început, discret și rezervat și cuminte. După un ceas înse începu să-și 
piardă fi rul. Ședea lângă mine și când a observat că eu me mir de vorbele lui, scose din buzunar, 
un plic sosit pe adresa lui.

D-lui 
X paroch 
În Y.
Carantin.
Localitatea era ștearsă cu creionul și dedesupt scris tot cu creionul Klagenfurt – Irrenhaus.
-Dumneata ai fost în ospiciul de nebuni?
-Da. Sunt internat și acum la spitalul misericordienilor de aici, de unde am evadat într-un 

moment nepăzit. Îmi pare reu de ce am făcut. Fii bun și me du acasă. Să ne ridicăm fără să bage 
cineva de seamă. Uite, aici un fl orin. Se plătesci o birjă.

Me cuprinseră fi ori. Repede me ridicai și disei:”plecăm, părinte !”Îl ajutai să se îmbrace și 
eșind pe stradă luarăm o birje. Când am sosit la porta spitalului misercordienilor, ochii preotu-
lui se rotiau selbatic. Era timpul suprem se-l ia în primire gardienii spitalului.

Îmi propusesem de cîteva ori se vizitez ospiciul Feldhof, de lângă Graz și am remas întot-
deauna cu propusul. Așa de greu se pote decide omul să trecă pragul din lumea asta a realității 
și conscienței în lumea halucinațiunilor, ilusiunilor, [...]. Trebue să simți o sguduire strașnică 
sufl etească când treci pragul unui ospiciu de nebuni. Totă lumea cunoscea însă pe un locuitor 
al acestui ospiciu care mâna pe stradile orașului, la gară și pe la magazine, un car cu boi, făcend 
diferite transporturi de mărfuri. Avea o barbă până la brâu. De 25 de ani era internat în ospiciu 
și era cel mai normal om din lume până la un punct. Aici apoi nu suferea contradicere. Trăia în 
iluziunea că ele este împăratul Maximilian, cel executat la Mexico. Atâta credea el despre sine, 
fără să ceră onorurile unui împerat. Purta barbă mare ca împeratul Maximilian și mâna carul 
cu boii pe strădile orașului! ...

Așa îmi inchipui că vor fi  sermanii alientați inofensivi din Gheel, o localitate în Belgia unde 
trăiesc o colonie de aprope 2000 de persone suferind de psychosă. O colonie de nebuni !

Sistemul din Gheel a precedat cu sute de ani sistemul de tratament introdus prin ospicii 
abia în timpul din urmă. În comuna aceea ara un paraclis al sfi ntei Dymphna la care alergau 
bolnavii de psychosă din mari depărtări, în speranța tămăduirei. Țeranii îi primeau în casele lor 
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și îi îngrijeau cât timp steteau acolo așteptându-și vindecarea. Și astădi tot țeranii îi îngrijesc în 
chimbul unei retribuțiuni din partea statului.

La noi pe la sate, până în diua de astădi, tratarea nenorociților atinși de alienație este din 
cele mai barbare. Îmi aduc aminte de un biet țeran din Lozna pe care l-am vedut în copilăria 
mea legat cu lanț de bârnele unui coteț de porci.

Nu este tocmai mult de atunci de când și psichiatria încă întrebuința mijloace drastice con-
tra nebunilor. Temnița și cușca și biciul au fost să fi e înlăturate abia pe la sfîrșitul secolului 
XVIII, după o luptă crâncenă purtată de medicii umanitari Conolly, Pinel, Hayner, împotriva 
prejudiciului barbar. Pe la mijlocul secolului XIX au început apoi să se înfi ințeze, pretutin-
denea case de nebuni care apoi mai apoi s-au diferențiat de curând în sanatorii pentru cei de 
curând îmbolnăviți, și ăn ospicii pentru cei incurabili. Astădi este înlăturat din tratament orice 
mijloc violent și cămașa seu scaunul de forță au dispărut pentru totdeuna.

După datele statistice la fi ecare miie de individi normali se revin 5 bolnavi de psychosă și 
din aceștia 20-60% se însănătoșează.

În Transilvania, pe lângă vechiul ospiciu din Sibiu, s-a infi ințat de cîți-va ani și în Clușiu, 
un ospiciu după sistemul cel mai nou, pavilonar, împreunat cu clinică unde studenții facultății 
de medicină fac practică.

Merită să vedi acest institut îmi dișe vara trecută părintele Ștefan Roșianu și însoțit de 
densul am mers se-l vizitez.

Conduși de asistentul Fabinyi, am trecut prin salele a două pavilione, unul de bărbați și 
altul de femei.

Înainte de a intra înse în pavilion vedem în curte un pacient, care uda un strat de fl ori. Era 
preotul român, X.

Ce mai faci, părinte ? îl întrebă d-l Roșianu.
Bine. Mulțumesc.
D-l Roșianu îi ofere o țigară, pe care pacientul o aprinde și începe să povestească că acum îi 

merge mult mai bine și în curând are să iesă din ospiciu, mai ales că metropolitul din Blașiu l-a 
invitat se primească postul de econom la curtea sa.

Din aceste din urmă cuvinte am observat că pacientul nu era încă pe deplin restabilit.
Intrând în pavilionul bărbaților imediat la ușă ne primeșce un pacient care se recomandă cu 

totă seriositatea spunând că densul este Episcopul Transilvaniei, contele Majlath, și voi să ne 
dea binecuvântarea.

Un alt pacient îmbrăcat în uniforma amploiaților de la căile ferate, me apucă de pulpană și 
me întreabă în ungurește că cine sunt? Întrebarea era pusă cu atâta solemnitate, încât a trebuit 
s-o iau de serioasă și m-am recomandat. Vedendu-l mai ales în uniformă, credeam că-i vre-un 
supraveghiător, și numai după ce s-a recomandat și el am afl at cu cine am onore:

-Eu sunt contele de curând numit al Transilvaniei și scoțînd o patalama, cu pecete mare 
iscălită de contele Tisza, îmi dovedi în adevăr că el este contele Transilvaniei. Patalamaua i-o 
făcuse fi resce, asistenții clinicei.

-Un lucru înse me supără, continuă el. Numirea o am la mână, dar benefi ciul întârdie. Mi-
se cuvine de la fi ecare casă o coroană de argint și primarii însărcinați cu încassarea salariului 
meu nu-și fac datoria. Te rog să spui primarului din Brașov că am să-l suspendez dacă nu-mi 
trimite salariul.
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I-am promis că îi voi împlini dorința.
La o masă ședea un domn înalt, uscățiv, în etate de vreo 55 de ani. Scria o petiție. Lângă el 

pe masă un teanc de acte.
-Ce scrii, domnule? Îl întreabă părintele Roșianu românesce. Era român.
-Der, ia am nisce procese pentru nisce gâsce, și afacerea se afl ă în ultimă instanță la minis-

trul de justiție, Teofi l Fabynyi. Un mare mișel !
-Nu mai e Fabynyi ministru de justiție.
-D-ta nu scii ce vorbești, răspunde el. Mai bine sciu eu. Fabynyi e ministru!
În pavilionul femeilor, o fată drăguță de vreo 17 ani, româncă, împletia ciorapi.
-De unde ești?
-De aici.
-Așa! Nu ești de aici, ești de pe la Huedin, observă D-l Roșianu.
-Da, de pe la Huedin, răspunse ea, și puse ochii în pământ, rușinându-se că a fost recunos-

cută.
Fata era fi ica unui preot și se dice că sufere de melancolie din causă că ar fi  părăsit-o logod-

nicul. De sigur se va fi  însănătoșat de atunci.
Ultima pe care am vedut-o era o preotesă.
-Te rog părinte, fă ceva să me scoată de aici. Uite n-am nimica acum. Am scris bărbatului 

să me ia și nu-mi răspunde.
Despre domna acesta, asistentul care ne călăuzia, încă constata că s-a îndreptat mult față de 

cum era și de atunci desigur se va fi  întors la soț și copii.
Am ieșit din ospiciu cu impresii din cele mai mohorâte. 
Delaletca”.23

Conferințele de la Asociația Transilvană
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (Astra)

Despre Adunarea de la Șomcuta Mare a Astrei, din anul 1869, Augustin Paul scrie 
în anul 1902 în rubrica „Foileton” a Gazetei Transilvania, următoarele rânduri:

„Din Cetatea de Piatră au eșit mulți români buni și oameni de frunte. Ioan Buteanu, al că-
rei nume îl cunosce fi ecare cărturar român, este născut în Șomcuta. Chiar și Gheorghe Barițiu 
își trage originea încă din Cetatea de Piatră. (Cetatea Chioarului)

În ajunul Adunării „Asociațiunei” ce s-a ținut în 1869 în Șomcuta, regretatul nostru is-
toric scriind despre districtul din care își trag originea străbunii lui, atinge cu duioșie trecutul 
cetății de Piatră.

«Districtul cetății de Piatră, dice G.B. este relativ mai mic de cât o mulțime de alte mu-
nicipii din Transilvania și Ungaria. Pe cât înse teritoriul său este mic și cultura sa națională 
decădută, pe atât istoria acelui district este abundantă de evenimente multe și mari, întru atâta 
încât el pe acest teren ar pute rivalisa cu cele mai multe municipii.

De ar sci spune ruinele Cetății de Piatră (Kovar), câte s-au petrecut în aceea mai ales de la 
1526 încoce, de ar învia de 24 de ore străbunii numeroselor familii boeresci, din acel district, 

23 Colecția Personală Augustin V. Paul Delaletca, dos. nr. 118.
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pentru ca să spună generațiunilor presente, câte au făcut și ce au suferit ei nu numai pentru 
patrie în genere, ci și în specie pentru națiunea lor românescă, și pentru confesiunea lor avitică, 
atunci credeți-mi Domnilor, că noi cei care ne tragem originea din acest district, […]și cei care 
credem că am făcut nu sciu ce lucruri mari în vieța nostră, am sta prea umiliți dinaintea lor.

Înse istoria fi e și numai a unui district, cere câte un condeiu forte devotat. Se sperăm că și 
până acum se va fi  afl at una penă, din acel municipiu, care va fi  compus monografi a lui și pote 
o va înfățoșa chiar Adunării din August a.c. ca cel mai frumos present care i s-ar pute face vre-
odată!». Gheorghe Barițiu.24

La adunarea Asociațiunei ținută la Șomcuta cu toată comunicațiunea grea de pe atunci, 
s-au adunat mulți fruntași români din totă Transilvania, și din părțile ungurene, cu deosebire 
Sătmariu și Maramureș, și multe momente de bucurie va fi  avut G. Barițiu, vedent râvna de cul-
tură a inteligenței din Cetatea de Piatră. Toate bucuriile i s-au întunecat însă când a trebuit să 
constate și unele scăderi. Între aceste scăderi era mai ales lipsa de interes a publicului din aceste 
părți față cu presa periodică și literatura română. Etă ce dice G. Barițiu în privința acestă: 

«Un defect mare s-a observat și astă dată la una parte din membrii adunării. S-a vedut adi-
că din nou că unii omeni, în tot cursul anului nu cetesc nimic pe lume, nici una carte, nici un 
diar, nici măcar un numer din vre-un diar. Unii ca aceia se simt apoi cu totul streini în Israil 
din momentul, în carele calcă în adunare și până la fi nit. Acesta nu merge. Trebuie să ne dedăm 
și noi Românii a ceti mai mult decât cetirăm până acuma.»

Monografi a districtului, care G. Barițiu spera că va fi  înfățișată ca cel mai frumos present, 
- la adunarea de la 1869, nu s-a scris nici până în diua de adi, și desigur va trece mult timp 
pe Căicana, până ce va vede lumina o asemene monografi e, afară decă nu se va realisa cumva 
scirea publicată, mai deunedi de un diar unguresc, care spunea că doi distinși fi i ai Cetății de 
Piatră lucreză intensiv la monografi a districtului. De aici înse literatura română n-ar ave nici 
un profi t, deoarece acei distiși fi i ai Cetății de Piatră, deși români, după cum reiese din scirea 
foiei maghiare, și-ar publica monografi a în unguresce...

Nici speranțele referitoare la cetitul îndecit mai mult nu s-au realisat până acuma. În 
trei-deci și patru de ani multe s-au schimbat, Șomcuta a intrat și ea în rețeua căilor ferate 
etc. Numai indolența Românilor față cu presa română a remas aceeași. Cutez a afi rma că în 
Șomcuta ai pute număra pe degetele celor două mâni, inteligenții – care se-și considere de dato-
rie a lor a spijini prin abonament vre-un diar românesc.

Mulți chioreni cetesc și aboneză diare streine, pentru-că așe dice proverbul:
«Cine trăesce cu chiorii, învață a se uita cruciș».”25

Un alt episod al activității sale în cadrul Astrei este acel pe care îl povestește în vo-
lumul său „Între Someș și Prut”,26 în capitolul intitulat „În Treiscaune”:

„Încă de vineri, 4 Septembrie, pimisem o convocare la adunarea generală a Asociațiunei 
despărțământul Treiscaune-Ciuc.

24 Colecția Personală Augustin V. Paul Delaletca – Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 
nr. 132, nr. Fond 67, între anii 1791- 1973, dos. nr. 121. 

25 Ibidem, dos. nr. 121.
26 Augustin Paul, op.cit., pp. 90-110.
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Adunarea se va ținea, zicea convocare, în 6 septembrie în biserica gr.or.română din Sita 
Buzăului la orele 3 p.m. Apoi urmează punctele obicinuite ale ordinei de zi:1) Deschiderea 
adunărei; 2) Raportul comitetului etc. Convocarea era semnată de Nicolae Bogdan profesor, ca 
vicepreședinte și Ioan Olteanu, paroch în Poiana Sărată, ca secretar. (…)

Astfel Sâmbătă dimineață am plecat trei inși cu trenul local, Brașov-Treiscaune: profesorul 
Bogdan, profesorul Dr. Lacea și eu.

La Prejmer unde ajunserăm într-o jumătate de oră, ne aștepta trăsura părintelui Dima, ca 
să ne ducă mai departe la Sita-Buzăului. (…)

În ziua de 6 Septembrie, orele 3 p.m.s-a dat semnul cu clopotul cel mare de la biserică și 
mulțimea de popor, bărbați și femei s-au adunat la biserică, umplând-o până la cel din urmă 
colț.

Cultura sub aripele protectoare ale credinței! Biserica, mama culturei noastre naționale! 
Așa a fost în trecut, așa este în prezent și așa trebue să fi e și în viitor, dacă e vorba să nu ne 
poticnim.

Și s-a început adunarea cu un act de pietate. S-a ofi ciat un parastas pentru repausații 
președinți ai Asociațiunei. S-au înălțat rugăciuni pentru repausații mitropoliți Andreiu și 
Alexandru, pentru Vasile baron Pop, pentru ceilalți mutați la cele eterne, foști odinioară con-
ducători ai Asociațiunei.

Apoi profesorul Bogdan deschide ședința printr-un discurs rostit în termeni poporali, înce-
pând cu cuvintele lui Țichindeal: «Minte, minte, mărită, nație românească!» și arătând înce-
puturile culturei naționale românești, progresul ce l-a făcut aceasta în cursul secolului trecut, 
avântul ce l-a luat în timpul din urmă, și rolul Asociațiunei nostre în promovarea acestei cul-
turi.

Este înduioșător a privi la popor, cu cât interes urmărește el un discurs, dacă este rostit în 
limbagiul pe care îl pricepe: Așa e, Domnule!, se auzia din când în când câte o esclamare din 
gura câte unui țăran.

Desbaterea ordinei de zi, cu alegerea noului comitet, înscrierea noilor membri, încasarea 
taxelor a absorbit oarele și pentru conferință nu mai rămăsese timp, mai ales că pentru desea-
ră era anunțat concert și petrecere cu dans în Crasna, la o distanță de 12 chilometri de Sita. 
Păgubașul am fost eu, căci eu fusesem însărcinat să țin conferința.(…)

În sala cea mare de la birtul lui Olteanu, în Crasna era ridicată o scenă, iar sala însăși îm-
podobită cu verdeață. Un cor compus din tineri învățători și teologi, a executat un program ales 
de cântece și declamațiuni cu multă preciziune. A fost aplaudată cu deosebire opereta comică 
Cisla.

După executarea programului s-a încisns o horă veselă, la care au participat și funcționarii 
unguri de la vama Crasna. Dansul a durat până în zori de zi.

Din România venise la această petrecere șeful vămii de la Bâsca-Rosilii, un primar și un 
proprietar din apropierea graniței.

A doua zi, luni, plecarăm în escursiune peste graniță.”27

27 Ibidem.
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Legitimația de corespondent a Gazetei Transilvaniei din 190628

Adunarea generală a Despărțământului sălăjean-chiorean al Astrei la care a par-
ticipat și Augustin Paul, a avut loc în data de 3 august 1904. Editorialul „Gazeta de 
Duminecă”29, din data de 24 iulie 1904, publică invitația, programul, precum și alte 
informații despre organizarea adunării: cu acest prilej va avea loc adunarea genera-
lă a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene; intelectualitatea din localitate, în frunte cu 
Nicolae Nilvan, va organiza un bal; Ioan Pop Reteganul va ține o disertație instructivă 
pentru popor. Toate aceste amănunte oferite, aveau menirea de a atrage un număr 
cât mai mare de români. Cu o zi înainte de începerea Adunării, oaspeții sunt aștep-
tați de un comitet de primire, format din dr. Aurel Nilvan, George Radocea, Atanasiu 
Mateiu, în gara Satulung (azi comună în Maramureș). De aici sunt transportați cu tră-
surile spre localitatea Șomcuta Mare, primiți cu mare amabilitate și cazați de local-
nici pe la diferite locuințe. Fondul Astrei, de la Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor 
Naționale30 conservă procesul-verbal al adunării și tabelul membrilor înscriși cu acest 
prilej. Ziarele prezente la eveniment, „Gazeta Transilvaniei”, prin redactorul Augustin 
Paul Delaletca și „Gazeta de Duminecă”, prin Ion Pop Reteganul, completează infor-
mațiile precedente, dar nu se mulțumesc doar cu o descriere factologică, ci critică as-
pectele mai puțin reușite în desfășurarea și conținutul programului general, prilejuit 
de acest moment. Adunarea începe la ora 8 dimineața prin serviciul divin, celebrat 
de vicarul foraneu al Silvaniei Alimpiu Barboloviciu, care îndeplinea și funcția de di-
rector al Despărțământului, preotul local și un preot din satul vecin. Prima ședință 
a adunării se deschide la orele 10. Președinte este ale Alimpiu Barboloviciu, iar din 
prezidiu mai făceau parte Ioan Pop Reteganul, George Pop de Băsești, Nicolae Nilvan, 
Andrei Cosma etc. Spre sfârșitul părții a doua a ședinței, Augustin Paul, redactorul 
„Gazetei de Transilvania” din Brașov, ține conferința despre Ioan Popescu – fi u al 
Chioarului – fost om de școală și profesor în România. Se hotărăște ca această confe-

28 Colecția Personală Augustin V. Paul Delaletca – Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 
nr. 132, nr. Fond 67, între anii 1791-1973, dos. nr. 126.

29 St. Mândruț, Grațian Mărcuș, „Gazeta de Duminecă. Șimleu. 1904-1911 (apariția, program, 
ziariști, tipografi )”, Acta Musei Porolissensis, Zalău, nr. V/1981.

30 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, fond ASTRA, nr. 713, nr. 1212.
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rința să fi e publicată în ziarul „Gazeta de Duminică”,31 
împreună cu fotografi a comemoratului, precum și ti-
părirea ei într-o broșură în 1.000 de exemplare, care să 
fi e distribuită gratuit în Sălaj și Chioar. Augustin Paul 
a ținut să precizeze în discursul său, referitor la profe-
sorul Ioan Popescu, sprijinul pe care acesta l-a acordat 
Asociațiunii prin toată activitatea sa: „Ioan Popescu – 
nu ca mulți alții cari după ce au plecat de la noi, nu se mai 
gândesc la cei de acasă- chiar și după espatriare a ținut să 
sprijinească sforțările noastre culturale prin obolul seu. S-a 
înscris ca membru fundator al Asociațiunei, încă de la 1881, 
plătind taxa de 200 fl orini, iar peste câțiva ani s-a înscris 
membru fundator și la Societatea pentru crearea unui fond 
de teatru român, plătind taxa de 100 de fl orini. El a venit în 
persoană să-și anunțe intrarea ca membru fondator la aceas-
tă societate, și tocmai aici în Șomcuta la Adunarea generală 
a societății, pentru fond de teatru ținută în 1886 s-a făcut 
acea înscriere. Eram de față și eu și desigur mulți dintre Dvoastre la acel act. 

În sfârșit, el a fost membru onorar al societății de lectură chiorene, ales ca atare drept recu-
noștință pentru donațiunea unui număr de peste 100 volume din cele mai alese ale literaturei 
române.”32

În acest studiu, am abordat aspecte din perioada colaborării cu revista „Gazeta 
Transilvaniei” din Brașov, al cărui membru cu drepturi depline va deveni mai târziu, 
desfășurându-și activitatea în cadrul acestei publicații până în ianuarie 1907. Am sub-
liniat câte ceva despre activitatea intensă pe care a avut-o în cadrul Astrei, participând 
la mai multe întâlniri ale acesteia. Delaletca s-a numărat printre cei care au participat 
la constituirea Societății pentru Fond de teatru român din Brașov. Viața intensă și activi-
tatea remarcabilă a lui Augustin Paul Delaletca îl înscrie în panteonul național, care 
reprezintă gardianul memoriei naționale, ipostaza monumentală a marilor noștri fău-
ritori de țară.

31 Gazeta de Duminecă, anul I, Șimleul Silvaniei, nr. 34 din 21 august 1904, nr. 35 din 28 august 
1904.

32 Gazeta de Duminecă, anul III, Șimleul Silvaniei, nr. 14 din data de 15 aprilie 1906.

Ioan Popescu din Coaș – litografie
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Profesorul, cărturarul și diplomatul Augustin Paul Delaletca
Activitatea culturală: încercările literare și activitatea publicistică. Conferințele de la Astra

Rezumat: În secolul al XIX-lea când în toată Europa avea loc fenomenul de formare a conștiinței 
naționale, în Transilvania au activat numeroase personalități pentru ridicarea gradului de cultură a nea-
mului românesc, care să-i deschidă calea atât spre dezvoltarea economică cât și socială. Din spațiul 
istoric sălăjean s-au impus în rândul elitei intelectuale și politice a românilor transilvăneni, câteva nume 
binecunoscute ca Simion Bărnuțiu, George Pop de Băsești, Grigore Maior, Victor Deleu, Iuliu Maniu 
etc. Poate mai puțin pomenit de istorici a fost Augustin Paul Delaletca, cum s-a semnat în documentele 
ofi ciale. Acesta a fost sălăjeanul, cu studii fi lologice și teologice, care a reprezentat România în relațiile 
internaționale. Pentru serviciile aduse României, sălăjeanul a fost decorat în mai multe rânduri. În plan 
cultural Augustin Paul Delaletca, a realizat un demers de conștientizare a evoluției neamului românesc, 
a originilor latine ale acestuia și a avut și un remarcabil talent scriitoricesc. Din pasiunea sa pentru scris 
s-a născut lucrarea „Între Someș și Prut”. În cele 311 pagini ale volumului au fost editate discursuri, 
scrisori, lucrări cu caracter memorialistic și cercetări etnografi ce. S-a remarcat și ca publicist, încă din 
vremea studenției sale budapestane, când a scris și a trimis, în poziție de colaborator, epistole și con-
semnări din călătoriile sale revistei „Gazeta Transilvaniei”, unde au fost publicate. A tradus de asemenea 
fragmente din opere germane, care au apărut mai apoi în revistele „Familia” și „Gazeta Transilvaniei”. 

Cuvinte cheie: cultura neamului românesc, elită intelectuală și politică, publicist, diplomat, gazetă, 
activitate literară.

The professor, scholar and diplomat Augustin Paul Delaletca. Cultural activity: literary 
attempts and journalistic activity. The conferences from Astra

Abstract: In the nineteenth century, when the phenomena of national consciousness formation 
took place throughout Europe, in Transylvania activated numerous personalities to raise the culture of 
the Romanian people, which would open its way to both economic and social development. From the 
historical area of   Salaj, among the intellectual and political elite of the Transylvanian Romanians, some 
well-known names such as Simion Bărnuțiu, George Pop de Băsești, Grigore Maior, Victor Deleu, Iuliu 
Maniu, etc., were imposed. Perhaps less mentioned by historians was Augustin Paul Delaletca, as he 
signed himself in offi cial documents. He was the journalist, with philological and theological studies, who 
represented Romania in international relations. For services to Romania, the he was decorated several 
times. On the cultural side, Augustin Paul Delaletca, made an effort to raise awareness of the evolution 
of the Romanian nation, its Latin origins and had a remarkable writer talent. From his passion for writ-
ing, the work „Between Someș and Prut” was born. In the 311 pages of the volume, speeches, letters, 
memorial works and ethnographic researches were published. He has also been a publicist since he was 
studying in Budapest, when he wrote and sent, as a collaborator, articles and notes from his journeys to 
the magazine “Transylvania Newspaper”, where they were published. He also translated fragments of 
German works that later appeared in the magazines „Family” and „Transylvania Newspaper”.

Keywords: culture of the Romanian people, intellectual and political elite, journalist, diplomat, news-
paper, literary activity.


