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AUGUSTIN PAUL – PUBLICIST ªI DIPLOMAT ROMÂN

În secolul al XIX-lea, când în toatã Europa se desfãºura fenomenul de formare a conºtiinþei
naþionale ºi a naþiunilor moderne, în Transilvania au activat numeroase personalitãþi pentru ridicarea
gradului de educaþie ºi instrucþie a neamului românesc, care sã-i deschidã calea ºi pentru dezvoltarea
economicã ºi socialã. Din spaþiul istoric sãlãjean s-au impus în rândul elitei intelectuale ºi politice a
românilor transilvani câteva nume bine-cunoscute, ca: Simion Bãrnuþiu, George Pop de Bãseºti,
George Pop de Oarþa, Grigore Maior, Ioan A. Alexi, Iacob ºi Victor Deleu, Iuliu Maniu etc. Poate mai
puþin pomenit, ignorat fiind de studiile universitarilor ºi de manualele ºcolare, dar parþial ºi de
istorici, este Augustin Paul Delaletca, cum s-a chemat el însuºi.
Despre viaþa ºi activitatea lui Augustin Paul nu s-a scris mult, dar s-a scris esenþialul, de cãtre
Stelian Mândruþ.1
S-a nãscut în satul Letca, din judeþul Sãlaj, de unde ºi-a luat, ca un titlu de nobleþe,
supranumele Delaletca. În zona aceasta de sud a Districtului Chioar a existat, începând cu epoca
medievalã de mijloc, o nobilime româneascã rezultatã din înnobilãrile fãcute în scopul menþinerii unei
zone-tampon faþã de Paºalâcul turcesc de la Buda, ai cãrei locuitori sã fie capabili sã se apere singuri de
nenumãratele ºi imprevizibilele pericole. Familia lui A. Paul era una „de relativã bunã stare materialã,
fapt care îi va permite sã urmeze primele douã clase la ºcoala româneascã din ªomcuta“2, fapt deosebit
de important pentru tânãrul Augustin Paul, care va porni din primele clase învãþãtura în limba
maternã. Cursurile urmãtoarelor douã clase primare le face la Gimnaziul romano-catolic din Baia
Mare, apoi se stabileºte la Beiuº, unde urmeazã liceul la Gimnaziul superior greco-catolic, ºcoalã de
o excelentã tradiþie româneascã. Fiind un elev inteligent ºi foarte bun la învãþãturã, a primit bursã ºi a
fost recomandat de profesorii ºcolii lui Iosif Vulcan, care, în calitate de redactor al revistei „Familia“,
l-a motivat, printr-un fenomen de modelare a atitudinii, pentru scris. Primele sale lucrãri literare
dateazã din anii de liceu, mai ales din ultimii doi, când avea ºi calitatea de membru al Societãþii de
lecturã, de bibliotecar ºi de redactor al revistei ºcolare. Din anul 1885 îl gãsim student la Facultatea de
Teologie a Universitãþii din Budapesta.3 În aceastã perioadã a scris foarte mult ºi a trimis, în poziþie
de colaborator, epistole ºi consemnãri din cãlãtoriile sale, revistei „Gazeta Transilvaniei“, unde au
fost publicate.
Din anul 1889, dupã absolvirea facultãþii din Budapesta, s-a hotãrât sã urmeze Facultatea de
Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Graz, Austria. Aici a cunoscut alte viitoare personalitãþi ale
Transilvaniei, ºi-a întemeiat relaþii de prietenie cu ceilalþi români veniþi la studii ºi a scris, în genul
foileton, numeroase lucrãri. Începe acum sã traducã ºi sã trimitã spre publicare fragmente din opere
literare germane, care au apãrut în revistele „Familia“ ºi „Gazeta Transilvaniei“.4 Activitatea sa
prolificã de publicist la revista braºoveanã l-a determinat sã se considere îndreptãþit, dupã terminarea
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facultãþii, sã solicite trecerea sa de la statutul de la colaborator la cel de angajat al redacþiei, dorinþã
care i se va îndeplini mai târziu, dupã alte numeroase peripluri prin Transilvania ºi România.
Am considerat cã ilustrarea activitãþii publicistice a alesului patriot sãlãjean Augustin Paul a
fost realizatã cel mai bine în volumul intitulat Între Someº ºi Prut5, apãrut în anul 1905 (anul
dispariþiei unui alt mare publicist, Ioan Pop Reteganul, colaborator a numeroase reviste de culturã
româneºti din Transilvania începutului de secol al XX-lea). În cele 311 pagini ale volumului au fost
editate discursuri, scrisori, lucrãri cu caracter memorialistic ºi cercetãri etnografice, publicate fiecare
cu subtitlul adecvat. Poveºtile sale sunt minunate descrieri de naturã ºi mentalitãþi tradiþionale
transilvane. Se cuvine, în acest punct al demersului nostru, sã precizãm câteva chestiuni privitoare la
terminologia folositã de istoriografia româneascã din ultimele decenii referitoare la tipologia
stilurilor literare din secolele al XIX-lea ºi al XX-lea. I. Cuceu afirmã cã: „Din câte se ºtie pânã acum,
«poveste» este termenul cel mai rãspândit în folclorul românesc ºi cu sfera de cuprindere cea mai
largã, incluzând pretutindeni înþelesul de naraþiune, aproape indiferent de specie. Prezent într-o serie
întreagã de expresii paremiologice, de locuþiuni verbale, de o neobiºnuitã putere de circulaþie,
cuvântul ar merita din plin o cercetare aparte, de pe poziþiile antropologiei sau sociolingvisticii, dar
cu adânciri istorico-folclorice de tipul celor iniþiate de Haºdeu ºi Gaster, pe baza investigãrii
manuscriselor“6.
Publicistica lui Augustin Paul este o frescã originalã a locurilor, oamenilor ºi faptelor
acestora, de pe unde a lucrat ºi a cãlãtorit. Psiholog de mare fineþe, minuþios în redarea observaþiilor
proprii, a proiectat, cu o inegalabilã acribie, realitatea pe hârtie.
Extrem de interesant este cuprinsul conferinþei pe care a susþinut-o Augustin Paul în anul
1904, la ªomcuta Mare, cu ocazia adunãrii Despãrþãmântului sãlãjean-chiorean al Astrei, intitulatã
Activitatea de o jumãtate de secol a unui român – chiorean – în România. În aceastã conferinþã vorbeºte
despre Ioan Popovici, alias Ion Popescu din Coaº, profesor în Moldova, nãscut în localitatea Cãuaº, din
comitatul Sãlaj, astãzi în teritoriul judeþului Satu Mare. Datele ºi faptele expuse în conferinþã sunt
ilustrative pentru activitatea intelectualilor români transilvãneni pe teritoriul Regatului României, unde
au fost mentori spirituali, organizatori de ºcoli româneºti, pedagogi renumiþi ºi publiciºti. Textul
respectiv este reprezentativ pentru procesul civilizãrii prin modele particulare, practicat în România de
cãtre personalitãþi din Transilvania. Augustin Paul capteazã imagini de o suavã existenþã orientalã,
într-o dorinþã de definire raþionalã a pragului dintre candoarea tradiþionalã a românilor ºi aversiunea
intelectualului format în spiritul Occidentului la ºcolile europene.
Dominat de necesitatea exprimãrii raþionale a dreptului istoric al românilor de pretutindeni,
A. Paul a realizat la început de secol XX un demers de conºtientizare a evoluþiei neamului românesc
de la începutul secolului al XIX-lea: „Pe la începutul secolului al XIX-lea domnia fanarioþilor, care a
suprimat orice încercare de culturã naþionalã româneascã la Românii de peste Carpaþi, încã nu-ºi
trãise traiul, pe când la noi în Transilvania începuserã deja a licãri câteva stele la orizontul culturii
naþionale. ªi începutul acesta a fost inaugurat într-un moment fericit de cãtre niºte bãrbaþi, al cãror
nume va fi pomenit cu respect, cât timp va trãi un Român pe aceste plaiuri: de cãtre Samuil Clain,
George ªincai ºi Petru Maior. Nu era deci decât un lucru firesc, ca Românii de peste Carpaþi sã-ºi
îndrepte privirile spre noi ºi sã apeleze la sprijinul nostru“7.
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Unul dintre tinerii care au trecut în Regatul României a fost ºi Augustin Paul, care a fost
profesor la Brãila ºi, pentru o perioadã de câþiva ani, la Bârlad, înainte de a primi un post în Braºov, la
„Gazeta Transilvaniei“. În scrierile sale prezintã aceste schimburi de intelectuali între Transilvania ºi
România ca pe „emigrarea tinerilor intelectuali peste Carpaþi“. Gheorghe Asachi însuºi venise în
Transilvania în cãutarea unor tineri instruiþi, care sã predea în ºcolile moldovene ºi sã formeze, la
rândul lor, intelectuali. În aceastã cuvântare, rostitã la ªomcuta Mare, Augustin Paul prezintã, pe
scurt, realizãrile intelectualilor transilvãneni peste Carpaþi: predau limbile latinã ºi germanã, au
introdus orele de lucru manual (îndemânãri practice), îi învaþã pe copii comportamentul civilizat.
Profesorul Ion Popescu (pe numele lui adevãrat Ioan Popovici, din Cãuaº) a organizat ºcoli de stat
pentru copiii românilor în 70 de localitãþi rurale din judeþul Tutova, iar în Bârlad a înfiinþat cinci ºcoli
primare, douã secundare, un liceu ºi o ºcoalã normalã, cu eforturi care au fost uneori supraomeneºti.
Din studiul amãnunþit al scrierilor sale reiese ºi un aspect mai puþin comentat în istoriografia
noastrã: cel al relaþiilor intelectualilor români transilvãneni cu elita româneascã din România, din
locurile în care au activat. Localnicii au reacþionat uneori în spirit nonconformist, tributari
mentalitãþilor specific orientale, criticând sau respingând unele „inovaþii“ ale ardelenilor. Unii dintre
ei s-au exprimat împotriva ideii de a trimite tineri peste Carpaþi sã înveþe meserii, sub pretextul cã,
astfel, copiii lor se maghiarizeazã. Au fost trimiºi în deceniul al 7-lea al secolului al XIX-lea un
numãr de 100 de tineri la meºteri din Braºov, Cluj ºi Timiºoara, ºi au fost pregãtiþi pentru un numãr de
32 de meserii. Mulþi nu s-au mai întors din cãlãtoriile de studiu ºi practicã, pe care calfele erau
obligate sã le facã înainte de a deveni meºteri. Alþii au cãzut în patima beþiei ºi nu ºi-au mai practicat
meseria. În sfârºit, unii nu s-au adaptat la noua muncã sau au revenit acasã înainte de a-ºi finaliza
învãþãtura. Cu toate acestea, eforturile celor mai mulþi au meritat, dupã cum afirmã A. Paul, deoarece
au apãrut meºteri în multe domenii de activitate, care anterior erau considerate apanajul exclusiv al
evreilor, „populaþiei de strãini neasimilabili“, cum îi numeºte A. Paul. Aceste strãduinþe erau vãzute
de autor ca necesare nu doar pentru a se alimenta mândria deºartã naþionalã, ci în scopul ridicãrii
economice a românilor. În cazul introducerii obligativitãþii ca bãieþii sã poarte aºa-numitul „costum
naþional“ ca uniformã, A. Paul explicã binefacerile economice prin practicarea economiei casnice
tradiþionale de cãtre femeile române: torsul, þesutul, confecþionarea hainelor în propria gospodãrie.
Foloseºte acest principiu economic pentru a ilustra, în câteva file, vestimentaþia românilor din
târgurile tutovene: „Haine neestetice, ºalvari bulgãreºti cu fundul pânã la încheietura genunchilor, iar
în loc de mintean de pãnurã o hainã fãrã nume, un fel de «buicã» de culoare roºie bumbãcitã pe
dinlãuntru ºi pe dinafarã, din care dupã ce o purtau scurt timp, curgea bumbacul pe zece gãuri. Aºa
umblau îmbrãcaþi þãranii din Tutova“8.
În volumul Între Someº ºi Prut, captive în cuvinte sunt amintirile, gândurile ºi observaþiile
pedagogului, scriitorului ºi diplomatului care a fost Augustin Paul. Credem cã, în perioada studenþiei
sale peste hotare ºi în timpul cât a fost profesor la Bârlad, dorul de casã i-a fost mare, ostoit în scris,
prin imortalizarea locurilor natale ºi a casei pãrinteºti. Sub titlul În tãrnaþul casei noastre se ascunde
o adevãratã nuvelã, comparabilã în unele pãrþi cu Amintirile din copilãrie ale lui Creangã, care
dezvãluie sentimentele adânci pentru locurile natale. Celelalte povestiri, denumite astfel pentru a
pãstra acest termen generic, caracteristic publicaþiilor din epocã, sunt total diferite. Nuvele ca:
O excursie în România, În Prejmer, În Treiscaune, Pe Tâmpa, Români care nu ºtiu româneºte
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etc. combinã stilul descriptiv-romantic al lui Balzac cu stilul istoric de facturã monograficã. Sunt
prezentate date din documentele administrative ºi parohiale în cazul comunelor Prejmer, Hãrman ºi
Dobârlãu, iar în alte lucrãri este publicatã o documentaþie antropologicã din multe alte localitãþi din
Þara Bârsei, dar ºi de acasã, din þinuturile sãlãjene, cuprinse sub titlul Din trecut. Amestec de
literaturã ºi istorie, romantism ºi date precise, cifre seci, despuiate de orice sentiment, aceasta este
dominanta publicaþiilor sale, deloc aride, nicidecum nepotrivite – totul într-o armonie ºi un ritm
propriu. De la cronica unei întruniri a Astrei în judeþul Treiscaune alunecã în stilul jurnalului de
cãlãtorie: „A doua zi, luni, plecãm în excursiune peste graniþã“.
Drumul este dintre cele mai romantice ºi conduce pe malul stâng al râului Buzãu, izvorât la
poalele Munþilor Ciucaº. Munþii sunt atât de apropiaþi, încât de-abia are loc, între ei, zglobiul ºi
sãltãreþul râu de munte ºi ºoseaua de pe malul lui. „Deºi trecusem pe la vama ungureascã, ne aflam
încã tot pe teritoriul Transilvaniei. Dincolo de Buzãu însã, pãdurile de fag aparþin României.“9
Augustin Paul a fost în tot acest timp cetãþean al Imperiului Austro-Ungar, urmãrit pentru
trecerea frauduloasã a frontierei în România. A fost suspendatã urmãrirea ºi pedepsirea sa, în cazul
întoarcerii în Transilvania, abia în anul 1898, fiind amnistiat prin ordinul 48063/4 din 31 august.10 În
septembrie 1900, în urma dezbaterilor din Camera Deputaþilor de la Bucureºti, a primit cetãþenia
românã ºi domiciliul în Bârlad, judeþul Tutova.
De acum i s-au deschis noi perspective într-o carierã diplomaticã. A îndeplinit, începând cu
anul 1907, mai multe funcþii la consulatele României din Ungaria, Suedia ºi Danemarca. Evoluþia sa
cãtre diplomaþie a fost una fireascã. În calitate de nativ în spaþiul transilvan, cu studii la Budapesta ºi
în Austria, era un excelent cunoscãtor al politicii ºi mentalitãþii maghiare ºi germane. A fost interpret
la Consulatul general din Budapesta între anii 1907 ºi 1916, pânã la intrarea României în rãzboi
împotriva Puterilor Centrale (urmatã de ruperea relaþiilor diplomatice cu Imperiul Austro-Ungar).11
În calitate de funcþionar consular pe probleme culturale, trimis de guvernul României la Budapesta, a
fost însãrcinat sã monitorizeze modul în care erau trataþi românii în cuprinsul imperiului ºi sã
urmãreascã apariþiile referitoare la România în presa ºi publicistica din Ungaria. A. Paul ºi-a
îndeplinit cu rigurozitate aceste sarcini, dupã cum reiese din corespondenþa pe care a purtat-o cu
Ministerul Afacerilor Externe din Bucureºti. S-au publicat pânã acum câteva din scrisorile sale cãtre
MAE de la Bucureºti, în care informeazã asupra articolelor din presa budapestanã referitoare la
România.12 Au fost ataºate ºi unele traduceri ale articolelor care au fost selectate de A. Paul pentru a fi
prezentate integral la minister. Majoritatea scrisorilor interpretului consular nu se rezumã doar la
informarea seacã, ci conþin ºi observaþiile sale personale, pertinente ºi foarte importante, întrucât sunt
impregnate de impresia momentului, a împrejurãrilor specifice spaþiului ºi mentalitãþii maghiare, pe
care guvernanþii de la Bucureºti nu aveau posibilitatea de a le percepe întocmai. Personalitatea lui
Augustin Paul s-a impus în cadrul serviciului consular românesc, superiorii lui lãrgindu-i sfera
însãrcinãrilor. În câteva cazuri a fost reprezentantul Consulatului, rãmas în fruntea instituþiei atunci
când consulul efectua deplasãri în afara Budapestei.
Dupã retragerea serviciului românesc de la Budapesta a urmat, pentru Augustin Paul, un an
de relaxare în þarã. În anul 1917 a primit gradul onorific de viceconsul ºi a fost trimis la Legaþia
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românã din Stockholm, în Suedia13, iar în anul 1919 îl gãsim la Legaþia României din Copenhaga,
Danemarca, pentru a contribui la repatrierea românilor aflaþi în prizonierat în Germania14. În colecþia
aflatã în patrimoniul Arhivelor sãlãjene existã o corespondenþã bogatã, în special din perioada
suedezã. Familia a considerat cã cele 78 de scrisori pe care le-a primit A. Paul îºi au locul în arhive,
împreunã cu 22 fotografii, dintre care una îl prezintã împreunã cu Aurel Mureºianu, directorul
„Gazetei Transilvaniei“.
Funcþia sa la Copenhaga l-a cuprins în vârtejul evenimentelor repatrierilor doar câteva luni,
pânã în aprilie, când a fost rechemat în þarã. Din luna septembrie 1919 îl gãsim în calitatea de
consilier tehnic al Transilvaniei pe lângã Ministerul Industriei ºi Comerþului, pânã la 1 aprilie 1920.15
Dintr-o perspectivã modernã, va trebui continuat demersul nostru în studiul activitãþii sale
ca pedagog la ºcolile din România. Se impune ºi studierea carnetelor de însemnãri, care conþin date
despre activitatea sa în perioadele suedezã ºi danezã, ca ºi a voluminoasei corespondenþe pe care a
primit-o de la românii din Franþa, Anglia, Rusia ºi Danemarca.
Opera lui Augustin Paul se caracterizeazã prin bogãþia artisticã a stilului ºi prin varietatea
formelor, completate de activitatea sa remarcabilã în calitate de diplomat, impunându-l ca
personalitate de seamã a României.
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