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Vasile Ladislau Pop, President of Astra (1867-1875),
Proponent of the Cultural-Scientific Programme of the Transilvania Periodical
Vasile Ladislau Pop (1819-1875) is one of the Transylvanian personalities who had a major role in the political
and cultural life from this province. He was elected president of Astra in 1867 (and occupied this position until 1875,
when he died). In this quality, he focused on accomplishing a mission – which was known since the foundation
of Astra (1861) – namely the establishment of a periodical. Therefore, on the 1st of January 1868, Transilvania
magazine was first published – the official periodical of Astra, which had a major importance in the spreading of the
culture of and for the Transylvanian Romanians, in order to strenghten the unity and national solidarity
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Între personalităţile româneşti cu rol deosebit
în viaţa politică şi culturală din Transilvania, Vasile
Ladislau Pop (1819-1875) ocupă un loc aparte.
S-a născut dintr-o familie de preoţi greco-catolici,
în 1819, în satul Berindu (jud. Cluj). După absolvirea
liceului piarist din Cluj, din 1835, Vasile Ladislau Pop
a urmat studii de drept, în același oraș. La terminarea
acestor studii, în 1838, Pop este primit în rândurile
clerului şi a fost trimis de îndată pentru a urma studiile
teologice la Colegiul greco-catolic Sf. Barbara de la
Viena.
După patru ani de studii la Viena, Vasile Ladislau
Pop a fost încadrat, în anul 1842, ca profesor de
matematică şi geometrie la liceul din Blaj. Implicat
într-un conflict izbucnit între profesorii blăjeni, în
frunte cu Simion Bărnuţiu, şi episcopul Lemeny, Vasile
L. Pop a fost nevoit să renunţe la cariera didactică în
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anul 1845.
După excluderea sa din învăţământ, Pop s-a decis
să-şi desăvârşească studiile în drept. În 1847, după
trei ani de studii la Târgu-Mureş, Vasile L. Pop şi-a
susţinut examenul de avocatură. A ales oraşul Reghin
pentru a-şi exercita profesia de avocat, din dorinţa de
a fi alături de logodnica sa, Elena Oltean, strănepoată
a marelui Petru Maior. În acelaşi an, mai precis la 30
octombrie 1848, în toiul revoluţiei de la 1848-1849,
cei doi s-au căsătorit.
În toamna anului 1849, Vasile L. Pop a fost numit
comisar districtual la Reteag. Era primul pas într-o
carieră oficială pe care nu o va cunoaşte niciun alt român
din Monarhia habsburgică. Astfel, el a fost pe rând
consilier la judecătoria din Bistriţa (1850), membru al
Curţii de apel din Sibiu (toamna lui 1850), consilier la
aceeaşi curte (1852), consilier de secţie în ministerul

de justiţie din Viena (1859), consilier de curte la
Cancelaria Aulică a Transilvaniei la Viena (1860),
vice-preşedinte al Guberniului Transilvaniei (1861),
preşedinte al Tribunalului suprem al Transilvaniei din
Viena (1865), preşedinte al secţiei pentru Transilvania
a Curiei de la Pesta (1867). În 1864 i s-a conferit
rangul de „baron imperial”. După îndelungi ezitări, el a
acceptat să poarte acest titlu abia în 1872, la insistenţele
prietenilor săi, care vedeau în acest titlu o recunoaştere
a afirmării naţiunii române1.
În mişcarea naţională românească Ladislau Pop
a lăsat amintirea unei activităţi devotate, laborioase,
dar moderată în ton şi manifestare. A fost deputat în
Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864). După
încheierea dualismului şi suprimarea autonomiei
Transilvaniei, devine unul din adepţii cei mai
consecvenţi ai pasivismului politic.
Prin urmare, Vasile L. Pop deținea o înaltă funcție
judecătorească, când, la adunarea generală a Astrei,
desfăşurată la Cluj în zilele de 14/26 - 16/28 august
1867, a fost ales preşedinte al Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura Română și Cultura Poporului
Român, cu 73 de voturi din totalul de 82 exprimate2.
Disensiunile politice intervenite între timp în cadrul
mişcării naţionale, apariţia celor două grupări – una
activistă, în frunte cu mitropolitul Andrei Şaguna, iar
cealaltă pasivistă, cu liderii dr. Ioan Raţiu şi G. Bariţiu,
au ieşit la iveală şi cu prilejul alegerii noului preşedinte
al Asociaţiunii. Mitropolitul Şaguna, preşedinte al
Astrei de la înfiinţarea sa, nu intenţiona să renunţe
la înalta funcţie3. Cei ce se opuneau realegerii lui
Şaguna, menţiona Pop într-o scrisoare adresată lui G.
Bariţiu la 8/20 septembrie 1867, s-au împărţit în trei
grupări: „popimea pentru Cipariu, civilii pentru d-ta
şi eu”. Fiind susţinut de George Bariţiu şi Ioan Raţiu,
preşedinte a fost ales Pop, spre a se proba regimului
că posedă încrederea românilor, dar cu speranţa,
totodată, că acesta va renunţa în favoarea lui Cipariu4.
Noul preşedinte, însă, în urma stăruinţelor lui Ioan
Raţiu5, acceptă postul. Alegerea lui Vasile Ladislau
Pop ca preşedinte al Asociaţiunii marca un succes al
intelectualităţii laice în încercarea de a se desprinde de
sub tutela clericală, atât în ceea ce privea viaţa politică,
cât şi cea culturală6.
Ales preşedinte, încă din prima şedinţă a
comitetului Asociaţiunii, ţinută în 17 septembrie
1867, Pop a acţionat pentru realizarea unui deziderat
exprimat încă de la înfiinţarea Asociaţiunii. Paragraful
33 din statute prevăzuse înfiinţarea unui organ de presă
al Astrei, subliniindu-se necesitatea şi importanţa unei
asemenea întreprinderi: „Asociaţiunea va susţine o
foaie periodică în fasciore nelimitate, destinată pentru
publicarea afacerilor ei şi pentru lăţirea mijloacelor
înaintărei de literatura română şi cultura poporului
român”7.
Datorită importanţei care se acorda întemeierii

revistei, comitetul Asociaţiunii se va întruni la Sibiu,
în lunile septembrie-noiembrie 1867, pentru a discuta
problemele ridicate de apariţia revistei. În şedinţa
amintită, din 17 septembrie, preşedintele Vasile
L. Pop, reafirma necesitatea ca noua publicaţie să
servească scopurilor pe care societatea culturală de la
Sibiu şi le propusese. El sublinia: „să dăm poporului
în mână o foaie periodică în stil popular, care să nu
lipsească din nici o comună românească, în care să se
întâlnească toţi membrii Asociaţiunii mai des decât la
adunările generale, unde să se întâlnească prin lucrările
lor teologul şi juristul, medicul şi tehnicul, pedagogul
şi economul etc. şi cu toţii, fiecare în ramul său, să
dea învăţături practice pentru popor, să împărtăşească
fiecare observaţiunile, cunoştiinţele practice câte au
adunat în folosul poporului ţăran”8.
La 8/20 septembrie, preşedintele Ladislau Pop îi
scria lui George Bariţiu, secretar I al Astrei, rugându-l
a primi sarcina deloc uşoară de a conduce revista. Din
scrisoare reiese din nou importanţa pe care preşedintele
Astrei o acorda apariţiei revistei. Astfel, Ladislau Pop
constata că, de la înfiinţarea Asociaţiunii, în pofida
demersurilor întreprinse pentru unificarea ortografiei,
a impresionantei expoziții de produse românești
organizată la Brașov (iulie 1862), a fondurilor strânse
până în acel moment, nu s-a făcut nimic concret
pentru deşteptarea, luminarea sau cultura poporului
român. Poporul român a rămas în același întuneric care
dura de secole; erau utilizate aceleași metode învechite
de cultivare a pământului, în continuare nu se arăta
interes față de practicarea meseriilor. Preoții și dascălii
erau cei care aveau misiunea să facă atent poporul la
pericolul ce-l aștepta. Ladislau și apropiații săi au ajuns
la concluzia că doar foaia Asociațiunii putea îndeplini
aceste rosturi. Ea nu trebuia să lipsească din nici o
comună românească. Teologi, juriști, economiști,
doctori, prin experiența acumulată în domeniul lor,
trebuiau să învețe poporul, prin intermediul foii,
cum să ajungă la o stare mai bună. Întrucât I.V. Rusu,
secretar II al Asociațiunii, declarase că se simțea depășit
de sarcina de a conduce redacția publicației plănuite,
V. L. Pop, dorind ca această „foaie să fie într-adevăr
conducătoriu poporului român din robia Egiptului”, îl
ruga pe Barițiu să primească el această sarcină, pentru a
face din foaia Asociațiunii ceea ce a reprezentat Gazeta
de Transilvania pentru „noi cei luminați”9.
În urma demersurilor președintelui Astrei,
comitetul Asociaţiunii şi-a intensificat acţiunile
pentru apariţia la timp a revistei – 1 ianuarie 1868.
În ședința din 8 octombrie 1867 s-a hotărât formarea
unei comisii, formată din Pavel Dunca, Ioan Nemeșiu,
Zaharia Boiu și Nicolae Cristea, care să întocmească
un program și un apel către publicul român „pentru
îmbrățișarea și sprijinirea aceleia [a apariției revistei
– n.n.], atât materialicește, cât și moralicește”10. În
şedinţa extraordinară din 15 octombrie, s-au discutat
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programul revistei şi scrisoarea secretarului prim al
Astrei, George Bariţiu, prin care acesta se oferea „a primi
asupra-şi redactarea foii Asociaţiunii”, cu condiţia ca
aceasta să apară la Braşov, unde el îşi avea domiciliul în
acei ani11. Numele revistei, Transilvania, a fost adoptat
în şedinţa extraordinară din 25 octombrie 186712. A
urmat obţinerea aprobării „prezidiului gubernial”,
astfel că, în şedinţa din 12 decembrie 1867, comitetul
Asociaţiunii putea declara că revista urma să apară
începând cu data de 1 ianuarie 1868, la Braşov, sub
redacţia lui George Bariţiu13.
În primii ani de apariţie a revistei, Bariţiu a
întâmpinat dificultăţi în editarea acesteia. Lipseau
colaborările, Bariţiu aflându-se de multe ori în situaţia
de a scrie singur aproape toate materialele. De asemenea,
el a fost lipsit de un sprijin real din partea membrilor
Asociaţiunii, manifestându-se mai ales un dezinteres
faţă de contractarea de abonamente la revistă, atât de
necesare pentru susţinerea financiară a acesteia. Întrucât
George Bariţiu l-a înştiinţat asupra dificultăţilor cu
care se confrunta14, Vasile L. Pop îi răspundea, la 22
mai 1868, recunoscând faptul că: “revista Transilvania
s-a născut între grele dureri, având puternice contrări”.
Dar, pentru a-l îmbărbăta, preşedintele Astrei îi
reamintea importanţa revistei, subliniind faptul că el
mai mult rezultat aştepta pentru scopurile Asociaţiunii
„de la răspândirea foii Transilvania în toate unghiurile
locuite de români decât de la unul sau două stipendii
pre an mai mult”15.
Susţinând importanţa culturii pentru susţinerea
vieţii unei naţiuni, în discursul de deschidere al
adunării generale desfăşurată la Gherla, în 13/2514/26 august 1868, preşedintele Astrei, Vasile L. Pop
declara: „respinşi de pe alt teren, barem pe acesta să
arătaţi că mai suntem un popor aici, care-şi iubeşte
limba, îşi iubeşte naţionalitatea, şi-şi iubeşte viaţa sa
şi nu voieşte a muri![...] D-lor! Numai lumina, numai
cultura ne poate mântui; cultura şi lumina trebuie să
ne dea putere în braţe, ca să ştim să ne apărăm viaţa, şi
minte şi înţelepciune, spre a ne şti conserva şi înmulţi
cele trebuincioase întru susţinerea vieţii”16.
Acceptând conducerea revistei, Bariţiu s-a abătut de
la dorinţa comitetului, dându-i şi un caracter de revistă
ştiinţifică, nu numai de răspândire a cunoştinţelor
în sânul poporului. În special, a acordat prioritate
problemelor istorice, publicând studii, documente,
cronici etc. Motivul: tendinţa unor istorici maghiari
şi saşi de a scrie istoria Transilvaniei prin ignorarea
existenţei şi a contribuţiei românilor.
„Studiul istoriei patriei și a națiunii – atrăgea
atenția Barițiu – este pentru națiunea românească
una din condițiile esențiale de viață... este acel mijloc
minunat prin care se manifestă viața sa națională...
românii sunt datori să probeze acele fapte cu istoria
lor, bune sau rele, mari sau mici, înțelepte sau eronate,
să nu fie scufundate în mormântul uitării, precum din
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nefericire s-au scufundat”17. Sub titlul O națiune fără
istorie este moartă, în paginile revistei Barițiu sublinia
că „între armele moderne ce le vedem uzitate la toate
popoarele culte în apărarea lor, istoria națională ocupă
primul loc; aceasta este lancea și scutul lor și cu această
armă trebuie să se apere și românul dacă crede și dorește
realizarea aspirațiilor sale”18.
Concepția care străbatea conținutul revistei în tot
decursul apariției sale e expusă în articolul Culegere de
documente istorice, apărut în primul număr, scris de G.
Barițiu, care îi va dirija pe un pătrar de veac activitatea
pe terenul istoriei.
Sfera de preocupare a revistei nu s-a limitat la
viața spirituală a românilor din Transilvania, ci a avut
în vedere realizările literare, culturale și științifice
în general, „ce apar în orice parte a României”,
observându-se clar intenția colaborării ample cu
românii din celelalte teritorii românești; de asemenea,
revista deschidea coloanele sale „productelor... din
literatura tuturor popoarelor”.
Cu privirea mereu ațintită spre „fântânile curat
moldo-românești de la București la Iași”, Transilvania
publica informații ample asupra Tezurului de
monumente istorice al lui Al. Papiu Ilarian, asupra
Arhivei istorice a României19.
Ca urmare, George Barițiu şi-a atras critici în
legătură cu conţinutul şi limba folosită în revistă.
Mai mult, din motive financiare de această dată, apar
propuneri ce puneau în pericol însăşi existenţa revistei
Transilvania. Revista provoca în fiecare an un mare
deficit (în 1875 ajungea la câteva mii de florini). Astfel,
la adunarea generală de la Făgăraş, din 1871, avocatul
Ioan Popa, susţinut şi de Iosif Puşcariu, era de părere
că: „prin edarea foaiei Transilvania, până acum nu
numai că nu s-a adus nici un venit fondului, ba din
contră pre tot anul deficit, şi apoi de altă parte, foaia
cum derigează de prezent, încă se citeşte prea puţin şi
prin urmare nu avem nici folos spiritual de la ea”20.
Aceste reproșuri la adresa sa și a revistei, deși n-au
fost împărtășite de comitetul sau de adunările generale
ale Astrei, au sporit mâhnirea lui G. Barițiu, care, la
adunarea generală de la Făgăraș (7-8 august 1871),
și-a prezentat demisia, ce nu a fost însă acceptată.
Dimpotrivă, această adunare a apreciat meritele
sale deosebite în conducerea revistei, în special prin
cuvintele laudative ale lui Visarion Roman, Ion Codru
Drăgușanu, I. Roman și I. Rusu. Ultimul a menționat
„câștiguri intelectuale” obținute prin apariția revistei,
ce nu trebuia privită ca o „bancă de câștig material”21.
Vasile Ladislau Pop a apărat permanent, justificat,
revista şi redactorul ei. Într-o scrisoare din 1/13
decembrie 1868 către Bariţiu îi spunea acestuia:
„Publicarea documentelor? Vai, Doamne, bine sunt
venite. Cum să nu se publice, numai să fie cât mai
multe! Ce daună şi durere că nu avem bărbaţi care să
pulberească în arhive, să scoată cât de multe de acele.

Doamne, ce ceaţă ne-a zăcut pe ochi şi ne mai zace
în tot ce priveşte deplorabilul nostru trecut”22. La 10
decembrie 1871, alarmat de înăsprirea politicii de
maghiarizare, Pop îl înteţea din nou în această direcţie :
„documente istorice publicate etc., că mă tem că va
veni tempul când nici aceasta nu ne va mai fi iertat
[...] Lucraţi pentru Dumnezeu cei cărora vă dă mâna în
direcţiunea aceasta, până mai aveţi timp”23. La adunarea
de la Sebeș din august 1872, președintele Astrei va
declara că lui Barițiu i se cuvenea locul cel dintâi în
activitatea cultural-literară a Asociațiunii, datorită
numeroaselor comunicări și prelegeri pe teme diverse,
la care se adaugă redactarea revistei Transilvania, în care
au fost publicate importante documente istorice despre
trecutul poporului român24.
Vasile L. Pop a fost reales președinte al Asociațiunii la
adunarea generală de la Năsăud (8-10 august 1870) și la
cea de la Deva (10-11 august 1874). Era o recunoaștere
a eforturilor depuse de el pentru îndeplinirea scopurilor
Asociațiunii. În timpul cât el a fost președinte al Astrei,
pe lângă înființarea revistei Transilvania, o altă decizie
de mare importanță pentru activitatea viitoare a
Asociațiunii a fost cea de a organiza despărţămintele
Astrei, „arteriile de vieaţă ale Asociaţiunei noastre”, şi a
agenturilor comunale (luată în cadrul adunării generale
de la Şomcuta Mare, din 10-11 august 1869). Scopul
acestor despărţăminte era „de a servi de mijloace prin
cari să se poată ajunge mai uşor scopul Asociaţiunii,
intrând acelea în mai deaproape atingere cu poporul şi
răspândind la acelea învăţătură în toate direcţiunile”25.
De asemenea, a crescut averea Asociațiunii, s-a discutat
proiectul înfiinţării unei Academii de drepturi
(deziderat mai vechi, apreciată drept “o cestiune de
viaţă… pentru naţiunea română”26). S-a dezbătut
problema secțiilor științifice (trei la număr: filologică,
istorică și de științe naturale), a căror înființare fusese
decisă în adunarea de la Brașov (1862), dar care în
1874 nu-și începuseră încă activitatea, din cauza
lipsei de membri și a insuficientului interes din partea
membrilor Asociațiunii și a altor cărturari27.
Vasile L. Pop nu va reuși să mai ducă la capăt al
treilea mandat de președinte. S-a stins din viaţă la 17
februarie 1875 la Budapesta. A fost îngropat la Reghin,
unde se afla cripta familială. Pentru a-l omagia, Adunarea
generală extraordinară a Asociațiunii, desfășurată în
ziua de 6/17 iulie 1875, a hotărât ca adunarea generală
ordinară din acel an să nu se desfășoare la Lugoj, cum
se stabilise, ci la Reghin, conform propunerii lui Axente
Sever28. Potrivit mărturiei lui Ilie Dăianu, „vestea
morţii lui a străbătut ca un fulger de durere prin toate
inimile româneşti; aşa încât bătrânul străjer al sorţii
neamului, gazetarul George Bariţiu, nu se putu opri
de la acest ţipet de durere: ‘Până când, Dumnezeule al
părinţilor noştri, greutatea mânei tale peste noi?! Până
când râurile de lacrimi să nu se mai şteargă de pe feţele
noastre?’”29 Gazeta de Transilvania îi aducea omagiul,

numindu-l „Prometeu român” şi „Athletul apărător al
dreptului şi dreptăţii”, iar revista Federaţiunea scria:
„Istoria deceniilor din urmă a românilor din AustroUngaria îi va rezerva o pagină din cele mai frumoase,
spre a ilustra numele lui, trecându-l la posteritatea
recunoscătoare”30.
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