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EXPOZIÞIA NAÞIONALÃ A ASTREI DE LA BRAªOV
(1862)

Politica cultural-ºtiinþificã a Astrei preconiza un amplu program de emancipare a românilor, 
care cuprindea ºi stimula totodatã preocupãrile culturale ºi economice prin intermediul ºcolilor,
cãrþilor, prelegerilor, cooperativelor sãteºti, bãncilor etc. În cadrul acestui program atât de
cuprinzãtor, realizarea de expoziþii cu o tematicã diversã va ocupa un loc aparte, acestea fiind
organizate atât cu ocazia unor adunãri generale, cât ºi a unor manifestãri culturale1, având fie o
importanþã naþionalã, fie una localã (adicã în despãrþãminte). 

În planul activitãþii practice a culturii materiale, conducãtorii Astrei vor produce în
perioada 1862–1905 un numãr de 3 expoziþii naþionale, ºi anume: în anul 1862 la Braºov ºi în anii
1881 ºi 1905 la Sibiu, ultima organizându-se simultan cu inaugurarea Muzeului Naþional al
Asociaþiunii. 

Dacã la prima adunare generalã n-a putut fi realizatã nici o expoziþie, la
urmãtoarea adunare generalã, cea de la Braºov, din perioada 28–30 iulie 1862, s-a organizat prima
expoziþie naþionalã a românilor. Aceastã expoziþie, conform pãrerii lui A. ªaguna, a avut drept scop
„înaintarea ºi deºteptarea Românilor fãrã nici o mãrginire numai la unele ramuri ale vieþii sociale,
precum ºi totodatã progresul ºi gustul estetic pentru tot ce este frumos ºi folositor“2. Referitor la
scopurile expoziþiei, G. Bariþiu considera cã unul dintre scopurile principale ale realizatorilor acestei
expoziþii de probã3 a fost ºi acela de a da ocazia femeilor române de a-ºi demonstra îndemânarea ºi
priceperea în arta lucrului de mânã, în comparaþie cu femeile altor popoare conlocuitoare de pe
întinsul monarhiei, în urma acestei expoziþii ele fiind denumite „francesele orientului“4. 

Un alt scop al expoziþiei a fost ºi acela de a infirma opiniile false ºi rãuvoitoare ale
unor popoare strãine despre gradul de culturã ºi civilizaþie al românilor transilvãneni. Existau opinii
care susþineau cã „industria la românii transilvani este nulã ºi agricultura lor încã se aflã tot numai în
starea ei primitivã, precum a putut fi aceeaºi înainte de aceasta cu câteva mii de ani“5. Putem afirma
cã aceastã expoziþie a constituit ºi primul îndemn la nivel naþional de a ieºi la lumina civilizaþiei cu
rezultatele muncii românilor din domeniul industrial ºi agricol, de a „ne arãta, odatã, precum suntem,
industrioºi sau leneºi, cultivaþi sau barbari, isteþi sau deºtepþi, sau tâmpiþi de la naturã“6. 

Aceastã expoziþie a dat ocazia românilor de a se cunoaºte pe sine „în toatã privinþa
ºi în toate ramurile activitãþii noastre naþionale“7. 

Expoziþia a fost pregãtitã timp de 5 luni8, iar pentru atragerea unui numãr cât mai
mare de expozanþi, Asociaþiunea a publicat în presã mai multe „cercularii“, adresate în special
preoþilor ºi intelectualilor, pentru a conlucra „prin puterea cuventului ºi prin exemplul propriu, ca din
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poporul nostru sã iee, cât se poate, mai mulþi parte la aceea esposiþiune prin productele ºi
manufapturile, ce ei, sau familiele lor au produs prin propriele lor mâni“9. 

Reuºita acestei prime expoziþii naþionale a românilor s-a datorat atât stãruinþelor
lui A. ªaguna, care a lãmurit ºi îndrumat preoþimea sã depunã toate eforturile în atragerea a cât mai
mulþi români, din toate þinuturile monarhiei, la aceastã expoziþie, cât ºi strãdaniilor profesorilor de la
gimnaziul românesc din Braºov, care, ajutaþi de fruntaºii braºoveni, au organizat aceastã expoziþie
neprecupeþind nici un efort. 

Deºi românii se aflau în faþa primei experienþe de acest gen, ei au încercat sã
ordoneze toatã activitatea într-un mod cât mai practic ºi mai eficient, în acest sens elaborând o
Programã10, care cuprindea o serie de indicaþii ajutãtoare la buna desfãºurare a activitãþii
expoziþionale. 

Punctul 2 arãta faptul cã pentru expoziþie era direct rãspunzãtoare o comisie
compusã din cinci membri ºi cinci suplinitori, aleasã la 8 februarie 1862, care avea ca principale
atribuþii þinerea strictã a evidenþei obiectelor expoziþionale, redactarea permanentã a unor rapoarte
despre primirea, aºezarea, pãstrarea, vinderea sau înapoierea obiectelor proprietarilor dupã
închiderea expoziþiei. 

La punctul 4 se prevedea angajarea unui „arangeur tocmit earãºi cu platã“, care
avea drept sarcinã dispunerea tuturor obiectelor „dupã un metodu practicu“. În acest scop obiectele
trebuiau sã fie numerotate ºi înscrise cu numele producãtorului sau proprietarului. 

Punctul 8 prevedea alegerea unui „colegiu de 7 censori sau arbitrii“, adicã un
juriu, pentru alegerea celor mai deosebite obiecte expuse ºi acordarea de „scrisori laudatorii pentru
obieptele care vor merita lauda“. Tot juriul avea sarcina de a pregãti „un catalog cuprinzãtor de toate
obieptele“ pentru ca „pe temeiul acelui catalog sã emitã laudatoriile sub sigiliul asociaþiunii“. 

Împãrþirea obiectelor pe secþiuni ºi clase era precizatã de punctul 10, astfel: 
secþiunea I – Obiectele de arte frumoase; 
secþiunea II – Manufacturile femeieºti; 
secþiunea III – Manufacturile bãrbãteºti; 
secþiunea IV – Productele de agriculturã; 
secþiunea V – Productele montanistice.
Împãrþirea secþiunilor în clase a fost fãcutã în funcþie de natura ºi calitatea obiectelor expuse. 

Punctul 11 prevedea mãsuri de protejare a obiectelor împotriva agenþilor
degradanþi ai mediului extern, cum ar fi praful, de exemplu, mãsuri care obligau la acoperirea
obiectului cu o hârtie finã, transparentã. În acest punct gãsim germenii viitoarelor procedee ºtiinþifice
de conservare ºi protejare a obiectelor muzeale. 

La punctul 22 se prevedea ca 10% din suma totalã obþinutã în urma vânzãrii unor
obiecte expoziþionale sã fie destinatã premierii producãtorilor „mai vârtos sãteni ºi meseriaºi mai
lipsiþi … cari ºi de altumintrea vor fi meritat lauda pentru produptele lor“. 
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O parte a obiectelor expuse urmau a fi vândute (începând cu a treia zi de
expoziþie), altele au fost dãruite Asociaþiunii, iar celelalte au fost returnate proprietarilor de drept
dupã închiderea expoziþiei. 

Tot Programa ne oferã informaþii despre preþul biletelor, care a fost fixat la 20 cr.,
precum ºi despre orarul expoziþiei, aceasta putând fi vizitatã zilnic între orele 12  ºi 18, iar duminica
sau în zilele de sãrbãtoare, între orele 10  ºi 18.11 

Adunarea generalã de la Braºov, „împreunatã“ cu prima expoziþie naþionalã a
românilor din Transilvania, s-a erijat într-o adevãratã sãrbãtoare naþionalã, atât prin programul de
acþiuni foarte amplu, cu activitãþi ºtiinþifice ºi de divertisment (bal, serate muzicale, teatru de
diletanþi), cât ºi prin prezenþa masivã a românilor din toate þinuturile locuite de românii din cadrul
monarhiei, a românilor din România, precum ºi a multor strãini, care s-au perindat în acele zile prin
oraº ºi prin sãlile de expoziþie. 

Expoziþia a fost organizatã în 4 sãli ale gimnaziului românesc ºi a etalat peste 2200
de obiecte, martore ale industriei ºi spiritului de activitate al poporului român.12 

Aceastã sãrbãtoare naþionalã a românilor a fost marcatã de o serie de evenimente
importante, cum ar fi: sosirea preºedintelui Asociaþiunii în Braºov, pe data de 26 iulie, liturghia þinutã 
de acesta la biserica Sf. Nicolae, duminicã 27 iulie, deschiderea lucrãrilor adunãrii generale ºi a
expoziþiei, luni 28 iulie, concertele de muzicã susþinute de mai mulþi tineri talentaþi, printre care s-a
remarcat ºi violonista Elisa Circa.13 

Episcopul Andrei ªaguna a sosit la Vlãdeni în ziua de 26 iulie, aici fiind
întâmpinat de protopresbiterii I. Popasu ºi I. Meþianu, alãturi de o mulþime de sãteni. De aici a plecat
la Codlea ºi la Ghimbav, unde a fost întâmpinat de societatea aleasã a Braºovului, apoi s-a îndreptat
spre Braºov însoþit de 450 de tineri cãlare, împodobiþi cu flori ºi steaguri naþionale.14 A. ªaguna a fost
gãzduit de negustorul Ioan Florian. Seara, preºedintelui Asociaþiunii i s-a fãcut o serenadã de cãtre
regimentul Wallmoden de ulani, care executa cele mai noi ºi mai frumoase marºuri româneºti, având
în frunte 150 de fãclii.15 

Duminicã, 27 iulie, dupã sfânta liturghie, G. Bariþiu i-a adus episcopului sã
binecuvânteze un steag în douã culori, roºu ºi albastru închis (vânãt), cu marginea galbenã, lucrat de
femeile din Braºov ºi dãruit gimnaziului, precum ºi douã „cordele“ frumoase ºi valoroase, una lucratã 
ºi trimisã de consiliera Moldovan, iar cealaltã lucratã de femeile braºovene. 

Deschiderea adunãrii generale a Asociaþiunii a avut loc într-o salã a gimnaziului
prin cuvântarea preºedintelui A. ªaguna. El a precizat scopul Asociaþiunii ºi a subliniat importanþa
cultivãrii limbii în procesul de dezvoltare a unui popor, afirmând apoi cã „nu vor trece multe zeci de
ani ºi naþiunea românã va fi regeneratã ºi întineritã în puterile sale intelectuale, industriale ºi
materiale, pentru cã naþiunea este setoasã dupã culturã ºi luminare …“16. 

Dupã încheierea primei ºedinþe a Asociaþiunii, G. Bariþiu a þinut un discurs care a
marcat deschiderea expoziþiei. În cuvântarea sa, G. Bariþiu a arãtat motivele care i-au determinat pe
braºoveni sã organizeze „esposiþiunea de produpte, manufapte ºi artefapte românesci“. El arãta faptul 
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cã între manifestarea vieþii noastre naþionale, sociale ºi practice ºi opinia altor popoare referitoare la
civilizaþia româneascã din Transilvania exista o mare diferenþã. Chiar dacã unele popoare ne
considerau fãrã industrie ºi cu o agriculturã primitivã, prin aceastã expoziþie românii au avut ocazia
de a dovedi cã întotdeauna ºi-au produs singuri cele necesare traiului, bazându-se pe meºteºugurile
învãþate de la strãbuni ºi cã produsele create de ei fac cinste poporului lor. De aceea, românii trebuiau
sã aibã curajul de a etala în faþa lumii întregi produsele mâinilor ºi minþilor lor, expoziþiile constituind 
un mijloc excelent de popularizare a acestor produse. 

Ideea organizãrii expoziþiei nu a fost agreatã de toþi, unii afirmând cã expoziþiile
nu sunt altceva decât simple „maimuþãreli“, adicã „o imitaþiune atât a târgurilor, cât ºi mai vârtos a
jocurilor îndatinate la elinii antici, sau a minunatelor adunãri din toatã patria împregiurului unor
temple ale lor, unde avea a se produce fiecare în arta sau meseria sa în faþa întregii naþiuni, dela care
apoi toþi cei mai eminenþi îºi luau cununa de victorie“17. 

G. Bariþiu arãta cã, în ciuda acestei pãreri negative, cam cu aproximativ 10 ani în urmã s-a
lansat în lumea civilizatã moda expoziþiilor, organizându-se asemenea acþiuni la Londra, Paris,
Viena, München etc., ceea ce demonstra importanþa acestora, importanþã care rezida în primul rând în 
consecinþele lor practice ºi naþionale. 

Dupã încheierea discursului s-a intonat imnul popular de cãtre un cor de tineri,
întreaga audienþã fiind apoi invitatã sã viziteze expoziþia.18 

În aceastã zi de sãrbãtoare naþionalã, Braºovul avea o faþã festivã, peste tot vedeai
mulþime de români îmbrãcaþi în minunate costume naþionale, cu panglici tricolore fluturând parcã a
libertate. Majoritatea zonelor locuite de români aveau aici reprezentanþi, atât femei, cât ºi bãrbaþi, toþi
atrãgând atenþia asupra lor prin simplitatea ºi eleganþa costumelor naþionale, prin sentimentele care îi
animau ºi pe care le puteai citi pe feþele lor luminoase ºi zâmbitoare. 

Participanþii la expoziþie au venit în numãr mare din Braºov ºi din comunele
districtului Braºov (Satulung, Cernatu, Zãrneºti, Sohodol, Fundata º.a.), din comitatele Arad,
Satu-Mare, Pesta, Biharia, Timiºoara, Caraº, Alba-Iulia etc., din Viena ºi Ungaria19, nefiind
reprezentate Bucovina, Maramureºul º.a.20. 

Expoziþia a fost împãrþitã în cinci secþii, obiectele fiind expuse în 4 sãli, dintre care
sãlile 2, 3 ºi 4 au reprezentat industria de casã specificã femeilor. Majoritare au fost produsele
realizate de mâinile îndemânatice ale femeilor române, atât cele perfecþionate în ºcoli, cât ºi cele ale
þãrancelor simple, fãrã nici o pregãtire decât cea a datinii strãmoºeºti, transmise de la mamã la fiicã. 

Produsele realizate din pânzã de in, cânepã ºi bumbac au fost în numãr mare,
printre acestea distingându-se feþe de pernã cusute dupã datina þinutului de provenienþã, cu desene ºi
figuri antice, perne întregi umplute cu fulgi de gâscã, cãmãºi bãrbãteºti ºi femeieºti, cusute ºi
împodobite cu arnici roºu sau mãtase, învelitori de cap din bumbac ºi borangic, ºtergare, feþe de
masã, merindari pentru 6 sau 12 persoane, în douã sau patru iþe, dupã gustul fiecãruia etc. 

Tot aici s-au mai putut admira þesãturi pentru fuste sau rochii, simple sau cadrilate
ºi colorate dupã datina locului de origine, þesãturi din lânã albã sau coloratã, covoare, pãturi simple
sau cu o mare diversitate de modele, toate unice în felul lor, desagi, brâne, cordele, catrinþe, flanele
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etc. Au fost etalate nenumãrate torturi rãsucite de cânepã, in, bumbac, lânã ºi mãtase. De asemenea,
au atras privirile vizitatorilor minunatele broderii ºi cusãturi cu aþã rãsucitã, cu mãtase, cu fir de aur
sau argint, vechi sau moderne, de o fineþe ºi o eleganþã princiare, demne de un popor imortalizat pe
Columna de la Roma. Împletiturile pe andrele sau cârlige au fost ºi ele în numãr mare, de asemenea
împletiturile din paie fine sau obiºnuite, buchete ºi ghirlande de flori diverse realizate din þesãturi fine 
ºi din hârtie coloratã de mãtase, diferite lucruri de mânã din mãrgele aranjate în diverse compoziþii,
forme, desene, figuri ºi calitãþi, lucruri din piele finã, decocturi, dulceþuri de fructe etc., tot ceea ce
femeia românã, în ingeniozitatea ei, creeazã pentru ea, familia ºi casa ei.21 

În sãlile de expoziþie au mai putut fi admirate produse realizate atât de femei, cât ºi
de bãrbaþi, cum ar fi: mãtasea toarsã sau netoarsã, cearã, faguri de miere, plante folosite la vopsit lâna, 
plante ºi rãdãcini medicinale, fiecare exemplar fiind însoþit de denumirea sa ºi de descrierea
principalelor însuºiri, seminþe de legume ºi flori, caº ºi brânzã, muºtar, lumânãri ºi fãclii din seu ºi
cearã, sãpunuri simple ºi parfumate etc. 

Produsele meºteºugãreºti specifice bãrbaþilor au fost expuse numai într-o salã, ele
fiind, în general, destul de modest reprezentate. ªi-au expus produsele muncii agricultorii, care au
prezentat cerealele cultivate de români, olarii, tâmplarii, cojocarii, ciobanii, cofetarii (a putut fi
vãzutã o plãcintã din 80 de felii, 1 colac ºi 14 cornuri), pantofarii, fierarii, producãtorii de vinuri º.a.,
toþi aceºtia arãtând meseriile practicate de români, cât ºi nivelul atins de acestea. 

Dintre produsele cele mai deosebite prezentate în cadrul expoziþiei se pot aminti
cele 19 volume din „Instrucþiunea publicã“ a lui A. T. Laurian ºi o hartã a Daciei, 1 cutie cu douã
feluri de cãrbuni de piatrã ºi lemne pietrificate (proprietar Nicolae C. Marincovici), biserica Sf.
Nicolae din Braºov confecþionatã din hârtie (proprietar Vasile Belissimus), 2 melci de mare ºi 1 melc
pietrificat (proprietar Ieronim G. Bariþiu), o caprã neagrã împãiatã dãruitã muzeului gimnaziului
românesc din Braºov de cãtre protopopul I. Meþianu din Zãrneºti, un rãzboi de þesut (proprietar
Vasile Saftu), 6 calitãþi diferite de hârtie albã ºi coloratã expuse de „Fabrica de hârtie mecanicã“ din
Zãrneºti, diverse arme, pluguri, icoane cusute cu mãrgele sau pictate, un covor de lânã reprezentând
stema Transilvaniei apãratã de un leu, cu inscripþia „Independenþa Transilvaniei“, realizat de
Alesandra Georgie Popa din Pesta ºi dãruit „Reuniunii Femeilor Române“ din Braºov, portretul lui
Mihai Viteazul cusut cu lânã finã, lucrarea Sidoniei Majoru din Viena, precum ºi multe altele.22 

La secþiunea Artelor frumoase au fost expuse obiecte de picturã ºi sculpturã în
lemn, metal ºi piatrã, precum ºi instrumente muzicale. Printre expozanþi s-a distins Ioan Pop, care a
expus o icoanã a lui Isus Christos în bisericã, Hariton Ciurcu, care a prezentat 3 icoane, profesorul ºi
sculptorul Andronic Androne, cu 4 uºi de altar, 2 sfeºnice mari ºi 6 icoane arhitectonice, Nicolae Pop, 
cu un înger sculptat, George Vlãdãreanu, student la Academia ªtiinþelor Frumoase din Viena, cu 3
tablouri în ulei ºi un desen pe hârtie, Atanasie Istrãtescu, cu o icoanã, 2 tablouri ºi un potir de lemn
aurit, Elena Istrãtescu, cu un tablou desenat º.a. 

Din cele redate mai sus se poate observa cu uºurinþã diversitatea foarte mare a
exponatelor, ceea ce denotã o anumitã dezvoltare a meseriilor la români, în special cele cerute de
nevoile personale ºi comunitare. Chiar dacã industria mare a trecut aproape neobservatã, etalându-ºi
produsele doar câteva fabrici, a compensat cu deosebit succes industria micã de casã, care a încântat
ochii vizitatorilor, trezindu-le admiraþia, îndeosebi cele 3 sãli în care au fost expuse produsele
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realizate de femeile române. Pentru prima datã, femeia românã a fost vãzutã în plenitudinea calitãþilor 
sale artistice, i-a fost recunoscutã îndemânarea ºi perfecþiunea gustului, imaginaþia bogatã ºi
originalitatea creaþiei, fiecare obiect fiind de fapt un unicat. 

Chiar dacã numãrul obiectelor expuse a fost relativ mic – doar 2200 –, impresia lãsatã
publicului vizitator a fost deosebit de puternicã, fãcându-l sã treacã prin toatã gama sentimentelor, de
la uimire la extaz. Privitor la numãrul mic de obiecte expuse, Axente Sever gãseºte 5 cauze majore
care au determinat acest lucru, ºi anume23: 

1) popularizarea redusã a expoziþiei ºi munca defectuoasã a preoþilor ºi intelectualilor în
rândul poporului;

2) teama de concurenþã a expozanþilor;
3) insuficienta informare a publicului despre destinaþia obiectelor dupã închiderea expoziþiei;
4) zvonul rãspândit cu rãutate cã expozanþii vor fi supuºi unor taxe ºi impozite mai mari;
5) neînþelegerea folosului practic, moral ºi material al expoziþiei de cãtre poporul român. 
Referitor la câºtigul moral ºi material rezultat în urma expoziþiilor, pe care mulþi

români nu ºi-l puteau explica, G. Bariþiu a clarificat acest lucru într-un mod concret, prin rezultatele
muncii lor, determinându-i sã-ºi sporeascã încrederea în forþele proprii, spre a se face cunoscuþi altor
popoare ºi a infirma opiniile false despre nivelul lor de dezvoltare culturalã ºi economicã. 

În urma acestei expoziþii ºi a aprecierii de care s-a bucurat din partea strãinilor
veniþi s-o viziteze, românii ºi-au dat seama cã produsele lor pot concura oricând cu produsele altor
popoare, ba mai mult, cã ele pot fi expuse fãrã nici o teamã chiar la Londra, Paris sau în alte pãrþi.
Acum, femeile române ºi-au adjudecat titlul de „francesele orientului“, denumire care denota fineþe,
eleganþã ºi un gust desãvârºit. 

G. Bariþiu a afirmat cã profitul material putea fi privit din douã perspective: pe de o
parte, câºtigul obþinut de Asociaþiune în urma vinderii obiectelor dãruite de unii expozanþi ºi care a
fost mai mic decât s-a preconizat iniþial, iar pe de altã parte, impulsul pe care l-a primit fiecare
expozant în parte de a se perfecþiona ºi de a creºte producþia proprie pentru a obþine câºtiguri finaciare 
mai consistente, fapt care, pe viitor, ar influenþa pozitiv modul lor de viaþã. 

Aceastã primã expoziþie organizatã de românii transilvãneni a fost o mare reuºitã,
ea erijându-se în deschizãtoare de noi orizonturi economice româneºti, constituindu-se totodatã
într-un puternic imbold pentru acþiunile viitoare ale Asociaþiunii pe teren economic. Ea a fost scena
pe care a evoluat creaþia româneascã, rampa de lansare în rândul celorlalte naþionalitãþi conlocuitoare
din cadrul monarhiei ºi mijlocul de afirmare pe teren economic a abilitãþilor practice ºi spirituale ale
poporului român, atât de desconsiderat de ceilalþi. A constituit totodatã prilejul perfect de punere în
evidenþã a puterii artistice ºi de creaþie a poporului român din Transilvania, bogãþia ºi diversitatea sa
tradiþionalã.
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