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SOCIETATEA DE LECTURÃ „STEAUA” DIN CRIHALMA
– CONTRIBUÞII LA RÃSPÂNDIREA CULTURII
A doua jumãtate a secolului al XIX-lea marcheazã etapa decisivã în procesul de
instituþionalizare a culturii româneºti, pe baze moderne, naþionale prin înfiinþarea, în forme ºi la
niveluri sociale diferite, de asociaþii ºi reuniuni culturale, expresii ale unei societãþi pe deplin
conºtientã de individualitatea sa.1 O importanþã deosebitã ºi o largã deschidere teritorialã a avut-o
„Asociaþiunea transilvanã pentru literatura românã ºi cultura poporului român”, cunoscutã sub
denumirea de ASTRA. Înfiinþatã în anul 1861, aceasta a fost instituþia culturalã centralã a românilor
din Transilvania cu cea mai largã arie de influenþã ºi cu cel mai puternic impact social.2
O altã miºcare interesantã ºi puþin cunoscutã în celelalte provincii româneºti a constituit-o
înfiinþarea „societãþilor de lecturã” ale elevilor ºi mai apoi ale studenþilor în care se citeau ºi se
discutau lucrãrile tinerilor membri, se declamau poezii sau se citeau fragmente din literaturã.3 Astfel
de societãþi au fiinþat în multe oraºe din Transilvania (Blaj, Arad, Gherla, Oradea, Beiuº, Braºov,
Fãgãraº, Nãsãud, Lugoj, Zalãu º.a.) dar ºi în mediul rural.
Începuturile Societãþii de lecturã „Steaua” din Crihalma le aflãm în anul 1907 ºi ele sunt legate
de familia preotului Bucur.4 La sãrbãtorile de Paºte din acel an, din iniþiativa unuia dintre fii
preotului, pe nume Dionisie, pe vremea aceea elev al Liceului „Andrei ªaguna” din Braºov, are loc
un spectacol de teatru ºi dansuri în sala ºcolii confesionale din sat. Scopul acestei reprezentaþii era
înfiinþarea unei biblioteci „poporale”. La câteva zile dupã reprezentaþie s-a întocmit o listã de colectã
de bani ºi cãrþi, semnatã de însuºi preotul satului, Gheorghe Bucur. Rezultatul a fost uimitor, reuºind
sã se strângã peste 100 volume de cãrþi, o parte donate de elevii Liceului „Andrei ªaguna”, restul
achiziþionate cu banii strânºi în urma colectei; din modesta sumã de bani încasatã în seara în care s-a
jucat piesa de teatru, ºase florini ºi cincizeci de creiþari, s-au legat unele dintre cãrþile colectate.5 Piesa
de teatru „Noaptea Sfântului Gheorghe”, prezentatã pe scena din Crihalma, semnatã Alexi
Theochar, a adunat un numãr mic de locuitori ai satului Crihalma, douãzeci, restul spectatorilor
venind din împrejurimi. Dionisie Bucur menþiona în jurnalul sãu „Vãzând aceastã situaþie gândul
mi-a rãmas mereu la aceastã lipsã de interes ºi cunoºtinþe a comunitãþii din Crihalma. De atunci a
început sã mã preocupe înfiinþarea unei societãþi de lecturã în cadrul cãreia populaþia sã poatã
ajunge la cunoºtinþe utile în cât mai multe domenii.”6
Rãspândirea ideii înfiinþãrii unei societãþi de lecturã s-a realizat prin intermediul tineretului din
sat, în mijlocul cãrora Dionisie Bucur þinea conferinþe pe diferite teme, în vacanþele pe care ºi le
petrecea în sat ºi reuºeºte chiar sã înfiinþeze un cor cu care organizeazã spectacole. Societatea fãcea
astfel primii paºi. Sfinþirea noii biserici din Crihalma, în anul 1911, a reprezentat o ocazie importantã
prin care tinerii din sat, care începuserã deja sã aibã conºtiinþa apartenenþei la o societate, s-au putut
prezenta în faþa unei adunãri numeroase, a unui public select. Au fost pregãtite douã piese de teatru
(„Cinel-Cinel” de Vasile Alecsandri ºi „Þiganul în cãruþã” de Emil Suciu), cor ºi declamaþii din
Octavian Goga, George Coºbuc ºi Theodor Speranþia. În rândul publicului s-au numãrat ºi scriitorul
A.P. Bãnuþ, directorul Societãþii pentru fond de teatru român, ºi Grigorie Comºa, cel care avea sã
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devinã episcop al Aradului (1925-1935). În urma acestor reprezentaþii s-au achiziþionat toate
materialele necesare confecþionãrii unei scene mobile, pe care s-au jucat de atunci încolo toate
spectacolele.
În vara anului 1911, întors din vacanþã la ºcoalã, de aceastã datã în calitate de student la teologie,
Dionisie Bucur redacteazã statutele societãþii, pe care o numeºte Societatea de lecturã „Steaua” din
Crihalma, judeþul Târnava Mare, cu gândul „ca ea sã lumineze ca o stea ºi sã împrãºtie întunerecul
ce zãcea asupra locuitorilor comunei noastre.”7
În luna decembrie a anului 1911, Dionisie Bucur convoacã o adunare generalã de constituire a
societãþii ºi dã citire statutelor. Încã de la început s-au înscris în societate 40 membri; taxa de înscriere
era de o coroanã dar s-au dat ºi douã sau cinci coroane „drept sprijin ºi însufleþire”. Preºedinte al
Societãþii a fost ales, pentru primii trei ani, preotul Gheorghe Bucur. Dupã constituire era nevoie ca ea
sã primeascã aprobarea funcþionãrii pe baza statutelor din partea Ministerului de Interne din
Budapesta, aprobare care vine în 17 aprilie 1912, când Societatea este recunoscutã drept persoanã
juridicã.
Prin intermediul Societãþii au pãtruns în lumea satului diferite ziare ºi reviste la care se fãcuserã
abonament, sub acelaºi considerent de rãspândire a cunoºtinþelor.
Reprezentaþiile teatrale au devenit, odatã cu înfiinþarea Societãþii, familiare locuitorilor din
Crihalma. În decursul anilor s-au jucat piese semnate de Vasile Alecsandri („Cinel-Cinel”, „Peatra
din casã”, „Florin ºi Florica”, „Rãmãºagul”), Alexi Theochari („Noaptea Sfântului Gheorghe”),
Virgil Oniþiu („În sat la Tângueºti”), Emil Suciu („Þiganul în cãruþã”, „Þiganul cãtanã”, „Þiganul
la târg”, „Sara pe uliþã”, „La restaurant”) ºi alte piese. Alãturi de acestea s-au prezentat spectacole
cu recitãri de poezii ale autorilor: George Coºbuc, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Dimitrie
Bolintineanu, Theodor Speranþia.8
Viaþa culturalã era completatã cu ºezãtori literare, reprezentaþii corale ºi nu în ultimul rând, cu
conferinþe pe diverse teme susþinute de elevi ºi studenþi deveniþi mai apoi personalitãþi de seamã ale
culturii: Olimpiu ªtefanovici (viitor profesor universitar de limba englezã la Cluj), publicistul Ion
Clopoþel din Cluj, profesor ºi protopop Gheorghe Maior (viitor consilier patriarhal la Bucureºti),
Valer Roºca (viitor primprocuror la Tribunalul din Cluj), Gheorghe Stoica (viitor inginer ºi profesor
universitar la Politehnica din Bucureºti); alãturi de aceºtia s-au numãrat ºi învãþãtorii din Crihalma:
Gheorghe Bucur, Dumitru Colfaru ºi Nicolae Bucur.9
Intensitatea vieþii culturale desfãºurate sub auspiciile Societãþii de lecturã din Crihalma „a sãdit
în inimile ºi minþile celor care fãceau parte din ea, sentimentul conºtiinþei naþionale”.10
Activitatea Societãþii începe sã fie cunoscutã ºi apreciatã ºi în împrejurimi. Astfel în anul 1913
Societatea de lecturã din Crihalma participã, alãturi de alte formaþii de tineret din judeþele Braºov,
Fãgãraº ºi Târnava Mare la concursul de cântec ºi joc organizat în localitatea Veneþia de Jos de cãtre
Asociaþiunea ASTRA Sibiu. Aici au reuºit sã obþinã premiul I împreunã cu o sumã mare de bani, 500
coroane, prin prezentarea jocurilor Purtata ºi Învârtita din Crihalma.11
Dupã începerea Primului Rãzboi Mondial activitatea Societãþii este diminuatã, „celor rãmaºi
acasã în fricã, durere ºi lipsuri nu le ardea de joc ºi teatru”.12 Sunt organizate doar spectacole corale
cu copii de la ºcoalã ºi colindatul la sãrbãtorile Crãciunului. Luna noiembrie a anului 1918 readuce în
prim plan Societatea ºi rolul ei de deschidere spre lume. Se organizeazã astfel participarea
locuitorilor din Crihalma la adunarea de la Rupea, unde aveau sã se aleagã delegaþii care vor lua parte
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la Adunarea de la Alba Iulia unde se hotãra unirea Ardealului cu România. La acel marº spre Rupea
au participat peste 100 persoane din Crihalma care au purtat cu mândrie steagul românesc,
confecþionat din cel unguresc pe care îl aveau la ºcoalã. „Prim pretorul din Rupea ºi jandarmii se
uitau cu mânie ºi mirare dar trecuse ceasul lor, alt vânt bãtea ºi bãtea cu furie”.13
Odatã cu terminarea rãzboiului Societatea de lecturã din Crihalma ºi-a reluat activitatea
organizând multe conferinþe, spectacole corale ºi teatrale; o reuºitã a constituit-o ºi înfiinþarea, în anul
1919, a unei orchestre cu patru viori ºi un contrabas. Se simþea tot mai acut nevoia clãdirii unui cãmin
cultural, care sã atragã cât mai mulþi dintre membrii comunitãþii la astfel de acþiuni; evenimentele se
desfãºurau însã lent, fãrã a putea þine pasul cu noile vremuri.
„Vãzând cã lupta pentru culturalizare merge destul de greu fãrã a dispune de mijloace
materiale, mai ales cã începuse penetraþia Fundaþiilor regale, am socotit necesar a ne afilia marei ºi
venerabilei Asociaþiuni din Sibiu care avea experienþã de zeci de ani.”14
În anul 1929 s-a luat hotãrârea afilierii la ASTRA, prin transformarea Societãþii de lecturã
„Steaua” din Crihalma în Cerc cultural ASTRA. În adresa trimisã din partea Asociaþiunii ASTRA, la
data de 10 august 1929, domnului Dionisie Bucur, preot, preºedintele cercului cultural ASTRA
Crihalma, judeþul Târnava Mare, se precizau urmãtoarele:
„Referindu-ne la adresa dvs. nr. 2/25 VII a.c. vã facem cunoscut cã în baza procesului verbal de
constituire a cercului cultural din Crihalma, întâmplatã la 21 iulie a.c. Comitetul Central al
instituþiunii noastre recunoaºte afilierea fostei Societãþi „Steaua” ºi vã autorizeazã sã lucraþi sub
auspiciile instituþiunii noastre.”15
Adresa era semnatã de Vasile Goldiº, preºedinte ASTRA Sibiu.
Noul statut a adus numeroase beneficii în primul rând bibliotecii, care s-a îmbogãþit cu zeci de
volume editate de ASTRA Sibiu. S-a reuºit de asemenea procurarea unui aparat de proiecþie cu
patruzeci de filme din diferite domenii (geografie, zoologie, industrie casnicã, medicinã, religie),
care s-au prezentat nu numai în sat dar ºi în împrejurimi. O altã realizare a constituit-o înfiinþarea unei
fanfare, prin procurarea unui numãr de treisprezece instrumente ºi angajarea unui instructor din
Rupea. Spectacole ale fanfarei s-au þinut în comunele din jur (Hãlmeag, Veneþia de Jos, Veneþia de
Sus, Cuciulata, Fântâna, Bogata, Mateiaº, Dãiºoara, Ticuº) dar a ajuns cunoscutã ºi la Sighiºoara ºi
chiar Bucureºti.
Cercul cultural ASTRA ºi preºedintele acestuia, domnul Dionisie Bucur, ajung sã fie elogiaþi la
Adunarea generalã ASTRA þinutã la Sf. Gheorghe în anul 1931 ºi prezentaþi drept un model demn de
urmat. „Amintim ca un model activitatea pãrintelui D. Bucur care a cutreerat cu aparatul «Aladdin»
þinând conferinþe potrivite pentru popor în comunele: Veneþia, Cuciulata, Crihalma, Hãlmeag ºi
Comãna de Jos, întemeind ºi biblioteci poporale în aceste comune.”16
Bogata activitate desfãºuratã de Cercul cultural Crihalma a avut un ecou deosebit în rândul
membrilor Asociaþiunii din Sibiu, urmare fiind ridicarea Cercului cultural Crihalma la rang de
Despãrþãmânt ASTRA prin afilierea a zece comune. În adresa nr. 343/1933 venitã din partea
Asociaþiunii din Sibiu se arãta: „Comitetul central ASTRA Sibiu având în vedere frumoasa activitate
ce a-þi desfãºurat-o în Cercul cultural ASTRA Crihalma, am aprobat ca în baza art. 8 din
Regulamentul pentru despãrþãminte sã se înfiinþeze în Crihalma un despãrþãmânt la care sã fie
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ataºate urmãtoarele comune: Ticuºul Nou, Cuciulata, Lupºa, Fântâna, Hoghiz, Bogata, Dopca,
Mateiaº, Ungra ºi Dãiºoara.”17
În anii care au urmat s-au reluat demersurile pentru clãdirea casei de culturã. Un important ajutor
material s-a primit din partea Societãþii de pãºunat „Foºtii coloni” din Crihalma ºi din partea
bisericii, care a cedat pãmântul. Inaugurarea Casei de Culturã a avut loc în data de 29 decembrie
1935. Aceastã clãdire avea o salã mare de festivitãþi, o încãpere menitã sã adãposteascã biblioteca,
una pentru ºedinþe de consiliu, o încãpere pentru costumarea actorilor, una folositã drept spaþiu de
bucãtãrie ºi o încãpere destinatã unui viitor muzeu.
Odatã cu inaugurarea Casei de Culturã s-au înmulþit conferinþele ºi producþiile teatrale,
încercându-se chiar înfiinþarea unui grup stabil de artiºti teatrali precum ºi a unui cor stabil. S-au
organizat de asemenea „ºcoli þãrãneºti” pe diferite teme: istorie, agriculturã, menaj, igienã º.a.
Anul 1948 era momentul în care înceta activitatea Asociaþiunii ASTRA ºi odatã cu ea a
despãrþãmintelor ºi cercurilor culturale.
Documentele de arhivã referitoare la asociaþia culturalã din Crihalma se opresc ºi ele la aceastã
datã, prin prezentarea unui ultim document: „Proces verbal, azi 5 iunie 1948 în ºedinþa Comitetului
Cercului ASTRA din Crihalma la sediul ei din Casa Culturalã, þinutã sub preºedinþia preotului
Dionisie Bucur, þinutã cf. Comunicãrii fãcute în Cuciulata de secretaru Ateneului Popular
Mediaº-Kalman precum ºi de Ateneul Popular Rupea – cu adresa nr. 105/7 mai 1948 care au pus în
vedere preschimbarea Cercului ASTRA din Crihalma în Cãmin Cultural ce va sta sub jurisdicþia
Ateneului Popular Mediaº, într-u cât ASTREI i s-a luat posibilitatea de a mai activa.”18
De acum înainte viaþa culturalã a Crihalmei urmeazã un alt curs, se deschide o nouã filã de istorie
localã.
Importanþa în timp a acestei instituþii de culturã este evidentã ºi de necontestat. Timp de
patruzeci de ani, cu toate transformãrile prin care a trecut, aceastã instituþie, creatã ºi mai apoi
susþinutã în cea mare parte prin forþe proprii, a fost un adevãrat lãcaº de popularizare ºi rãspândire a
culturii naþionale.
* Acest material a fost realizat în cadrul Proiectului „Oportunitãþi oferite în cadrul stagiului de pregãtire doctoralã în
vederea creºterii capacitãþii ºi motivaþiei pentru cercetarea ºtiinþificã de performanþã”. Contract nr. POSDRU/6/1.5/S/23.

”The Star” Society of reading from Crihalma village
– contributions at spreading the culture
Abstract
The second half of the 19th century was the decisive period in the process of achieving, on
modern basis, institutions that were representing the romanian national culture by founding, in
different ways and at different social levels, cultural gatherings and associations, expresions of a
society fully conscious of its individuality.
A particular phenomenon, less known in the other romanian provinces, was the founding of
pupils’ ”societies of reading”, later of the students, where poems or literary parts were read. This
kind of ”societies” were founded in many cities from Transylvania and in rural areas as well.

17
18

Direcþia Judeþeanã Braºov a Arhivelor Naþionale, Fond nr. 456 Societatea de lecturã Crihalma, ms.
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The process of founding ”The Star” Society of reading from Crihalma had begun in 1907 thanks
to priest Bucur’s family from that village. The ideea of founding a society of reading was spread by
the youth, among which Dionisie Bucur, the priest’s son, was giving lectures on different themes.
By achieving this society of reading the cultural life of the village became animated: literary
soirees, coral songs, theatre plays were performed, there were lectures given by students and teachers
who were to become famous cultural personalities, different newspapers and magazines were spread
and, last but not least, the important role of the library must be mentioned.
In 1929 ”The Star” Society of reading from Crihalma village became a cultural district of the
well-known ASTRA (Transylvanian Association for Romanian Literature and Culture of Romanian
People) and thanks to its noteworthy cultural activity was remarked by the members of ASTRA from
Sibiu so that, later, ”The Star” Society of reading became a branch of ASTRA and it included ten
communes: Ticuºul Nou, Cuciulata, Lupºa, Fântâna, Hoghiz, Bogata, Dopca, Mateiaº, Ungra and
Dãiºoara. Unfortunately the year 1948 meant the end of all activities of ASTRA and, at the same
time, of its districts and branches.
As time went on this cultural institution had an obvious and undeniable importance. Despite the
changes suffered during a period of forty years, ”The Star” Society of reading from Crihalma village,
founded and mostly upheld by its own means, represented a real nidus of spreading the national
culture of the romanians.
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