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Gheorghe FARAON
AUGUSTIN BUNEA – CÃRTURAR DIN ÞARA OLTULUI
Nãscut la 4 august 1857, în Vad1, comitatul Fãgãraº, din pãrinþii Arseniu Bunea2, paroh în
Vad, ºi Verona Urs, nepoata colonelului baron David Urs de Mãrgineni, celebrul luptãtor de la
Solferino, 18593, ºi de la Lissa, 18664.
Primul copil al familiei Bunea a fost Tiberiu, magistrat, decedat de tânãr. Al doilea, Arsenie,
a fost la Sibiu administrator al fondurilor grãnicereºti. Al treilea este Augustin, care a ajuns doctor în
filosofie ºi membru al Academiei Române. Al patrulea, Aurel, absolvent al ªcolii Comerciale din
Braºov, a fost întemeietorul firmei Bunea din Galaþi, care, în 1914, la izbucnirea rãzboiului de
întregire a neamului, a fost cea mai mare firmã din þarã. Vicepreºedinte al Camerei de Comerþ din
Bucureºti, a lucrat alãturi de Trancu-Iaºi la stabilirea tarifelor ºi legilor vamale, având mai multe
lucrãri cu caracter comercial. A lucrat cu ministrul Radovici la întocmirea legislaþiei comerciale, a
þinut conferinþe pe aceastã temã, ca, de exemplu, cea de la Galaþi: „Scumpirea Traiului“. Trimitea
fonduri fratelui sãu Augustin pentru susþinerea miºcãrii naþionaliste din Ardeal. Augustin Bunea
venea destul de des sã îºi viziteze fratele la Galaþi. Prieten al lui Nicolae Iorga, a ajutat cu fonduri
tipografia acestuia din Vãleni de Munte, dar ºi tipografia Viaþa Româneascã. Al cincilea copil, Ioan, a
fost protopop, iar ultimul, Gheorghe, a rãmas plugar acasã, în
timp ce fraþii sãi mai mari erau la învãþãturã.5
Dupã aceastã scurtã prezentare a familiei ne vom axa
pe viaþa ºi activitatea lui Augustin Bunea.
A urmat ºcolile elementare din Vad ºi Ohaba din 1864
pânã în 1870, cursurile secundare la Gimnaziul românesc din
Braºov6 (1870-1877) ºi apoi la Gimnaziul din Blaj. Studiile
academice le face la Colegiul De propaganda fide din Roma,
unde, din toamna anului 1877, studiazã filosofia ºi teologia. În 4
decembrie 1881 a fost hirotonit preot, iar în 1882 obþine
doctoratul în teologie.7 Întors acasã, la Blaj, a trecut prin toate
treptele ecleziastice, pânã la cea de canonic, ºi a fost, rând pe
rând, profesor de dogmaticã la seminar, secretar consistorial,
inspector ºcolar arhidiecezan, dar a avut ºi alte funcþii de mare
rãspundere.8
Pe lângã toate acestea, a gãsit resurse nebãnuite sã
dezvolte ºi înclinaþiile sale dintotdeauna pentru studiile de
istorie, acestea apropiindu-l ºi mai mult de Nicolae Iorga, cu
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pomenit în „Transilvania din 1902“, în Albumul A. Bunea, Blaj, 1910, p. 20.
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care schimbã pãreri în jurul unor subiecte nu suficient de bine elucidate, mai ales din istoria
Transilvaniei.
Prin scrierile sale intrã în pleiada de istorici transilvãneni, precum I. Ursu, I. Minca, Al.
Lapedatu, I. Lupaº, Silvestru Dragomir care, pe lângã atenþia acordatã þinuturilor natale, se ocupã ºi
de întreaga istorie a românilor.9
Sfârºitul secolului al XIX-lea coincide cu o vastã campanie a istoricilor unguri îndreptatã
împotriva trecutului istoric al românilor din Ardeal. Dupã pãrerile acelora, în afara afirmaþiilor cu
privire la aºezarea românilor în Ardeal, târziu, dupã ocuparea þãrii de cãtre maghiari, însuºi procesul
de trezire naþionalã s-ar fi efectuat datoritã principilor ardeleni calvini, care au imprimat pentru
români cele dintâi cãrþi bisericeºti în secolul al XVII-lea. Aceºtia au fost combãtuþi de istoriografia
marilor vizionari ºi luptãtori ai ªcolii Ardelene, care au subliniat originea noastrã latinã ºi statornicia
pe pãmântul vechii Dacii.10
Opera istoricã a lui Augustin Bunea continuã ideile politice ale lui Inocenþiu Micu ºi ale
ªcolii Ardelene, urmãrind lupta de emancipare a românilor transilvãneni pe tãrâmul confesional,
împotriva absolutismului habsburgic ºi austro-ungar. Deºi în marea lor majoritate lucrãrile sale
graviteazã în jurul Bisericii greco-catolice, în fond el trateazã aspecte multiple din istoria socialã,
politicã ºi culturalã, cu predilecþie din secolul al XVIII-lea, bazate pe izvoare culese din arhivele din
Transilvania, Viena ºi Budapesta. Spiritul erudit l-a fãcut pe Augustin Bunea sã depãºeascã
confesionalismul catolic ºi sã aducã contribuþii de seamã la cercetarea profundã a vieþii
social-politice din Transilvania în epoca afirmãrii românilor ca naþiune politicã.11
Scrierile sale au fost elaborate pe bazã de documente ºi în spirit critic, lipsite de orice iz
romantic, fiind apreciate în cel mai înalt grad de prietenul sãu de la Vãlenii de Munte, Nicolae Iorga.
Opera sa cuprinde mai multe titluri, dar vom începe prin a aminti douã scrieri mai puþin
cunoscute: Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa, schiþã biograficã, Blaj, 1890, ºi Chestiuni de
drept ºi istoria bisericii unite, partea a II-a, Blaj, 1893.
Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenþiu Klein – aceastã lucrare, apãrutã la Blaj în
1900, a fost scrisã dupã cercetãri minuþioase. Lupta dusã de Klein în Dieta maghiarã pentru drepturile
românilor promise de împãraþii Carol al VI-lea ºi Leopold ºi niciodatã respectate l-a fascinat pe
Augustin Bunea.
În anul 1901 îi apare la Sibiu Statistica românilor din Transilvania în anul 1750.
Lucrarea Vechile episcopii româneºti, a Vadului, Geoagiului, Silvaºului ºi Bãlgradului,
apãrutã în 1902 la Blaj, a fost socotitã de Nicolae Iorga, într-o scrisoare din 4 martie 1904, „cea mai
bunã carte de istorie apãrutã de multã vreme în Ardeal“12.
În acelaºi an apare scrierea: Episcopii P. P. Aron ºi Dionisie Novacovici, sau Istoria
românilor ardeleni de la 1751 pânã la 1764, la Blaj. Dupã doi ani, în 1904, apare lucrarea Ierarhia
românilor din Ardeal ºi Ungaria.
Trei dintre operele sale apar postum. Încercare de istorie a Românilor pânã la 1382 este
editatã sub egida Academiei Române. Raportul asupra acesteia a fost fãcut de D. Onciul ºi aprobat de
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*** Istoria Învãþãmântului din România, compendium, Bucureºti, 1971, p. 313.
G. Strempel, op. cit., p. 60.
Ioan Vlad, Ioan ªenchea – Martirul Ardealul, Braºov, 2004, p. 105.
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Secþiunea istoricã a Academiei la 29 aprilie 1911.13 A doua lucrare este Stãpânii Þãrii Oltului, iar
ultima, Istoria regulamentelor grãnicereºti.
Stãpânii Þãrii Oltului, text de 61 pagini, a fost scris ca discurs de recepþie la primirea în
Academia Românã.14 În data de 24 martie/6 aprilie 1901, Academia Românã l-a ales pe Dr. A. Bunea
ca membru corespondent, iar la 28 mai/10 iunie 1909, apreciindu-i însemnatele lucrãri de istorie
socialã, politicã ºi culturalã a Transilvaniei secolului al XVIII-lea, îl primeºte ca membru titular.15
Cu aceastã ocazie presa fãgãrãºeanã îl elogiazã pe fiul sãu, în ziarul „Olteanul“: „O legitimã
dorinþã a românilor ardeleni s-a împlinit, învãþatul canonic dr. A. Bunea din Blaj a fost ales membru
titular al Academiei Române. Noi oltenii, avem îndoit motiv de a ne bucura de aceastã alegere, pentru
cã noul academician e fiu al Þãrii Oltului /…/ care poate fi mândrã de acest distins fiu al ei. Mândru
poate fi ºi Blajul care are în sânul sãu trei membri ai Academiei: mitropolitul membru de onoare, iar
canonicii Ioan M. Moldovan ºi dr. Bunea membrii titulari“16.
Perioada mare de timp de când a fost primit membru corespondent ºi pânã a devenit titular
s-a datorat ºi disputelor cu teologii greco-orientali Teodor V. Pãcãþianu ºi Vasile Mangra.
Pãcãþianu, în lucrarea Istoriografii vechi ºi istoriografii noi, încearcã sã dovedeascã
existenþa vechii mitropolii greco-orientale, acuzîndu-l pe Bunea (care susþinea cã românii nu au avut
mitropolie orientalã veche cu mai multe episcopii sufragane) de necunoaºterea documentelor istorice
ºi de faptul cã prin istorie face confesionalism. A. Bunea, în Ierarhia românilor din Ardeal ºi
Ungaria, cu multe argumente spulberã dogmele istorice ale lui Pãcãþianu.
La acuzaþia vicarului de la Oradea – cã în scrierile sale se vede mai mult preocupaþiunea ºi
ura confesionalã decât iubirea de adevãr – A. Bunea rãspunde printr-o altã lucrare, Mitropolitul Sava
Brancovici, într-o manierã vehementã contra celor care „cuteazã a intra ca niºte precupeþi murdari în
sanctuarul ºtiinþei“17. Aceste dispute au avut ca efect întârzierea amintitã mai sus.
Aproximativ în aceeaºi perioadã Dr. A. Bunea a devenit membru al unei societãþi din Italia a
istoricilor europeni, ceea ce constituie încã o dovadã a aprecierii, în epocã, a operei istoricului
ardelean.18
Pe plan publicistic, a întemeiat, împreunã cu alþii, foaia bisericeascã-politicã „Unirea“ din
Blaj, a colaborat la „Tribuna“ din Sibiu, „Gazeta Transilvaniei“ din Braºov ºi „Foaie bisericeascã ºi
ºcolarã“ din Blaj (ce a existat înainte de 1890). A colaborat ºi la Enciclopedia românã.
Bunea a fost întâiul ºi cel mai puternic orator bisericesc al românilor. Când însã adânca lui
credinþã religioasã se împreuna cu iubirea sa de neam, elocvenþa lui se ridica la înãlþimi nemaivãzute
la clerul românesc. Discursurile lui – ca cele funebre, rostite la moartea mai multor fruntaºi ai vieþii
româneºti din Ardeal – constituie adevãrate bijuterii literare, cu efect atât de mare, încât citirea lor
zguduie adânc, iar auzirea lor a fãcut o impresie covârºitoare ºi s-a întins departe de locul rostirii.19
„Sunt fãrã seamãn în literatura noastrã discursurile þinute la moartea lui Iacob Mureºianu, Baronul
David Urs, dr. Ioan Raþiu, Axente Sever, Aurel Mureºianu.“ 20
Din activitatea sa politicã amintim cã a luat parte la toate miºcãrile de dupã 1890.
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A. Bunea, Încercare de istorie a Românilor pânã la 1382, Bucureºti, 1912.
*** Cãrturari braºoveni (sec. XV-XX). Ghid bibliografic, Braºov, 1972, p. 55.
Doina N. Rusu, Istoria Academiei Române. Repere Cronologice, 1992, p. 97-121.
Olteanul, nr. 10, 1909, p. 1-2.
I. Vlad, op. cit., p. 106-107.
Ibidem, p. 107.
I. Bianu, loc. cit., p. 118.
Olteanul, nr. 10, 1909, p. 2.
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În cadrul Partidului Naþional Român a desfãºurat o activitate din cele mai remarcabile.
Lumea româneascã îl ºtia din timpul celebrelor „conferinþe naþionale“ din Sibiu ºi, mai cu seamã, de
la procesul „Memorandumului“, urzit de unguri împotriva românilor în mai 1894, la Tribunalul din
Cluj, unde el avea sã-l apere pe Iuliu Coroianu, autorul acelui memorandum. Din aceastã pricinã
guvernul maghiar nu voia sã recunoascã alegerea lui drept canonic ºi a fãcut diferite întâmpinãri la
Mitropolia din Blaj.21
A participat la conferinþele pe care Partidul Naþional Român le-a organizat în Lugoj, Arad,
Sibiu. Face propuneri pentru a înceta atacurile presei româneºti la adresa personalitãþilor partidului,
pentru a se putea stabili pacea ºi buna înþelegere în interiorul grupãrii politice.
A fost unul din sfãtuitorii activitãþii parlamentare din 1905, când s-a pãrãsit vechea tacticã
pasivistã.
Lupta cea mai îndârjitã a purtat-o însã împotriva politicii de cotropire culturalã ungureascã,
inauguratã de Legea ºcolarã din 1907 a contelui Apponyi Albert. Cel dintâi care a înþeles primejdia
cea mare pe care o prezenta aceastã lege pentru viitorul neamului nostru a fost Augustin Bunea. De
aceea s-a pus în fruntea comitetului care a convocat cea dintâi adunare popularã de protest împotriva
proiectului de lege a lui Apponyi. Adunarea a avut loc în 10 martie 1907 la Blaj, printre cei care au
þinut cuvântãri numãrându-se ºi Dr. A. Bunea.
Numele sãu a fost scris în cartea neagrã a agitatorilor contra ideii de stat maghiar; cartea a
apãrut în puþine exemplare ºi a fost scrisã de traducãtorul ministrului de externe Huszár Antal despre
românii din Ungaria, pentru întrebuinþare confidenþialã, dedicatã contelui Andrássy Gyula, ministru
de interne al Ungariei, ºi tipãritã în Tipografia statului la Budapesta, în 1907. În aceastã lucrare, la
paginile 146-147, se aratã cã prima agitaþie împotriva legii ºcolare a lui Apponyi a pornit din Blaj, la
îndemnul canonicului Bunea.22
Dintre activitãþile Dr. A. Bunea mai subliniem: a conlucrat la înfiinþarea Reuniunii de
Consum din Blaj, a Reuniunii femeilor române ºi a Casinei române din Blaj, iar din 14 martie 1893
pânã în februarie 1902 a fost membru ordinar al Comitetului din Sibiu pentru administrarea fondului
grãnicerilor români din primul regiment de graniþã.
În activitatea sa a primit mai multe distincþii: în 1891 este numit de mitropolitul Ioan Vancea
protopop onorar, în 1892 suveranul pontif Leon al XIII-lea l-a numit camerier papal. În 19 septembrie
a fost ales membru de onoare al Reuniunii învãþãtorilor greco-catolici din Alba ºi Fãgãraº. În 8 iulie
1879 a fost numit de episcopul Lugojului, Demetriu Radu, protopop onorariu ºi asesor consistorial al
diocezei Lugojului.
O activitate mai puþin cunoscutã a lui a fost aceea de culegãtor de poezie popularã.23
Între 1886 ºi 1900 a fost membru ordinar al Astrei, iar din septembrie 1900 membru în
Secþiunea istoricã a Asociaþiunii.
Dupã cum am menþionat, în primãvara lui 1909 fusese ales membru al Academiei Române
ºi îºi pregãtea discursul de recepþie. Dar în amiaza zilei de 30 noiembrie 1909 a fost lovit de
aplopexie, în plinã activitate. Aceastã veste s-a rãspândit foarte repede atât în Ardeal, cât ºi dincolo de
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Ioan Georgescu, Din activitatea politicã a lui A. Bunea, în „Blajul I“ nr. 10, 1934, p. 450.
Ibidem, p. 451-452.
Florea Virgil, Augustin Bunea – Culegãtor de poezii populare, în „Revista de Etnografie ºi Folclor“, Bucureºti, nr. 1, 1967,
p. 61-73.
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Carpaþi. Ioan Bianu spunea cã numai douã momente au mai unit la fel jalea românilor: dispariþia lui
Alecsandri ºi cea a lui I. C. Brãtianu.24
În ºedinþa Camerei Deputaþilor, Nicolae Iorga a rostit urmãtorul discurs: „Domnilor colegi,
ieri s-a stins la Blaj canonicul Augustin Bunea, care a fost o glorie a culturii româneºti de dincolo,
istoric desãvârºit, care a pus bazele studiilor critice privitoare la istoria românilor din Ardeal, orator
fãrã pereche, scriitor din aceia cu care românii de dincolo îºi fac cinste, A. Bunea a þinut strânse, în
toatã activitatea sa literarã, legãturile culturale ale românilor din Ardeal cu românii de aici …“25
Bunea fusese un om voinic, robust, nu bolise niciodatã ºi nimeni nu se putea gândi la un
sfârºit atât de neaºteptat la numai 52 ani.
Din toate pãrþile au început sã curgã sute ºi sute de mesaje, de la prieteni ºi duºmani, toþi
recunoscând însã în A. Bunea pe luptãtorul loial, pe patriotul neîntrecut, pe oratorul înflãcãrat, pe
marele istoric român. Dintre numele sonore amintim: Nicolae Iorga ºi, separat, Ecaterina Iorga,
Nicolae Filipescu, Al. Lapedatu, mitropolitul Meþianu, Ioan Bianu, Aurel C. Popovici, D. A. Sturdza,
Generalul Budiºteanu, Gh. Pop de Bãseºti, Ioan Cavaler de Puºcariu, Sever Boc, Dr. I. Raþiu cu
familia, A. Vaida, Maria Reli Agârbiceanu (originarã tot din Vad), Titu Perþia din Fãgãraº ºi alþii.
Peste douã mii de români, din toate colþurile pãmântului românesc, au participat la
înmormântare.
Academia Românã a fost reprezentatã de Ioan Bianu ºi C. I. Istrati. În biserica din Blaj au
fost þinute trei discursuri: primul, al canonicului Dr. Szmigelski, apoi al Dr. I. Istrate din partea
Academiei ºi al lui O. Goga din partea Asociaþiunii.
La groapã au fost þinute urmãtoarele discursuri: V. Goldiº în numele Comitetului Naþional
Român, Dr. Carol Auner, delegatul arh. catolic R. Netzhammer, apoi I. Lupaº din partea tinerilor
istorici, a urmat dl. Sâmpãleanu, care a vorbit în numele institutelor ºcolare, prof. G. Precup pentru
Blaj, Dr. A. Cheþianu pentru societãþile culturale din Blaj, N. F. Negruþ, profesorul, a vorbit în numele
tinerimii ºi al studenþilor Academiei, iar ultimul, teologul Lupeanu, în numele teologilor.
În necrologul publicat de Academia Românã la încetarea din viaþã a lui Augustin Bunea se
aprecia iarãºi cã „în mijlocul confraþilor noºtri de peste Carpaþi, era unul dintre bãrbaþii cei mai culþi,
cei mai activi pe terenul literaturii istorice, în viaþa bisericeascã, culturalã ºi politicã. Asupra lui erau
aþintiþi ochii tuturor cu cele mai mari speranþe ºi toþi vedeau într-însul personificarea uneia dintre cele
mai puternice ºi mai luminate energii ale neamului nostru de azi“ 26.
Cu câteva luni înainte de moarte, Dr. Bunea, în discursul rostit la Alba Iulia, sublinia: „S-au
scurs de mult vremurile noastre de mãrire. Azi situaþia noastrã în acest loc e zdrobitã. Dar pe ruinele
acestea noi vom clãdi odatã iarãºi templul dãrâmat, vom ridica templul libertãþii noastre politice
naþionale. Noi vom sfârºi cu izbândã rãzboiul mare ce-l purtãm pentru fiinþa noastrã naþionalã“ 27.
Bunea n-a avut parte de România întregitã, pe care a vãzut-o înãlþându-se înaintea ochilor
sãi sufleteºti; în cetatea lui Mihai Viteazul el a rãmas numai un precursor.28
Cuvinte de laudã la adresa canonicului au avut ºi autorii lucrãrii Din istoria Transilvaniei,
care îl aºeazã în galeria marilor învãþaþi ardeleni.29
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I. Bianu, loc. cit., p. 117.
Albumul A. Bunea, p. 14.
Doina N. Rusu, op. cit., p. 122.
Albumul A. Bunea, p. 214.
Coriolan Suciu, Sfert de veac de la moartea lui, în „Gândirea Româneascã“, II, nr. 12, 1934, p. 640.
Victor Cherecheºiu, Din istoria Transilvaniei, Bucureºti, 1963, p. 534.
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În memoria celui care a fost pãrintele Bunea, în anul 1910 a fost instituit, de cãtre Liga
Culturalã 30, un premiu anual cu numele acestuia, care era în valoare de 300 lei, fiind acordat tinerilor
care aveau cele mai bune lucrãri în domeniul istoriei bisericeºti. În 1911 acest premiu a fost luat de
Ioan Matei, pentru lucrarea intitulatã Preoþimea româneascã ardeleanã în veacul al XVII-lea.31
Nu se poate încheia aceastã lucrare fãrã sã citãm aici versurile care sunt scrise în epitaful de
la Vad: „Stejar din dumbrava Vadului, /Suflet din sufletul neamului, /Far etern luminos, ne aratã
calea, /Adevãrul ºi viaþa în Hristos“ 32. Pios Omagiu din partea consãtenilor prin învãþãtorul G.
Strâmbu ºi preotul Gr. Vuþã.
Cu toate cã majoritatea istoricilor îl considerã blãjean, românii fãgãrãºeni continuã sã-l
socoteascã fiu al Þãrii Oltului.
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Olteanul, An II, nr. 3, 14 ian. 1910.
Ibidem, An III, nr. 6, 3 feb. 1911, p. 4.
Holul bisericii ortodoxe din Vad.
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