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Abstract 
The period between 1861 - 1867 was marked by profound changes in the Empire, arising as 

a result of the struggle for national rights for the people of the Empire. Through the work of the diet 
in Sibiu the rights of the Romanians in the Empire were recognized and Romanian language was 
recognized as an official language alongside German and Hungarian. Since 1861 favorable 
conditions were created for the formation of cultural societies to fight for the cultural development 
of Romanians in the Empire. The first Romanian cultural societies were formed in Sibiu, Arad and 
Cernăuţi and carried out an intense cultural activity that supported the development of Romanian 
education, the emergence of books in Romanian. 

 
Rezumat 

Perioada 1861 – 1867 a fost marcată de profunde schimbări în imperiu, ca rezultat al luptei 
pentru drepturile naţionale ale popoarelor din imperiu.Prin lucrările dietei din Sibiu drepturile 
românilor din imperiu au fost recunoscute şi limba română a fost recunoscută ca limbă oficială 
alături de germană şi maghiară. Începând cu anul 1861 au fost create condiţii favorabile pentru 
formarea unor societăţi culturale, care să lupte pentru dezvoltarea culturală a românilor din 
imperiu. Primele societăţi culturale româneşti s-au format în Sibiu, Arad şi Cernăuţi şi au dus o 
intensă activitate culturală care a ajutat la dezvoltarea învăţământului românesc şi a apariţiei unor 
cărţi în limba română. 
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Evenimentele  de la mijlocul secolului al XIX-lea au dus la schimbări importante în imperiu. 

După 1848 se intensifică lupta de emancipare naţională a popoarelor din imperiu şi se adânceşte 
conflictul dintre nobilimea maghiară şi Curtea de la Viena. În aceste condiţii Curtea de la Viena a 
trecut în 1860 de la un sistem de guvernare absolutist la unul liberal prin care sa încercat trecerea la 
un sistem constituţional. S-au creat condiţii favorabile pentru obţinerea unor drepturi de către 
români din Transilvana. 

Pe fondul acestor transformări produse în imperiu, în 1860 au început demersuri pentru 
înfiinţarea unei societăţi culturale. La 20 martie 1860 Ioan Puşcriu publică un articol în Telegraful 
Român unde arată importanţa unei  societăţi care să se ocupe de  limba şi cultura naţionala. În 10 
mai  episcopul Andrei Şaguna a trimis guvernatorului Liechtenstein o petiţie semnat de importanţi 
oameni de cultură dintre care episcopul ortodox Andrei Şaguna şi cel greco- catolic Alexandru 
Şuluţiu prin care se cere aprobarea înfiinţări unei societăţi pentru ˝lăţirea culturi pe poporale şi 
înaintarea literaturii române, promovării industriei şi agriculturii afirmării progresului˝[1] În 6 
septembrie Curtea de la Viena aprobă înfiinţarea Asociaţiei Transilvănene pentru Literatura 
Română şi Cultura poporului român. Intelectuali transilvăneni considerau cultura o ˝armă˝ în lupta 
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naţională care acum nu se putea face decât prin păstrarea identităţii naţionale În Transilvania 
dezvoltarea culturii  româneşti reprezenta unitatea naţională iar cei mai importanţi oameni de 
cultură proveneau din rândul clerului şi a profesorilor.  

În discursul ţinut cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate  a Astrei  la Braşov Onisifor 
Ghibu arată că ˝Asocia noastră după cum e îndeobşte cunoscut e prima şi cea mai veche societate 
culturală românească din toate provinciile locuite de neamul nostru. Ba s-a înfiinţat într-o vreme 
când naţiunea românească nu era nici pe departe organizată în raport cu multe nevoi ale neamului 
nostru care abia scăpase aicia din iobăgie˝[2] Încă din momentul apariţiei Astra a devenit  o 
societate culturală care îi reunea pe toţi intelectualii români din Transilvania care luptau pentru o 
cultură naţională prin care să fie salvată identitatea neamului românesc din provinciile aflat sub 
stăpânire străin. Încă din primi ani Astra a urmărit rezolvarea unor probleme din societatea 
românească  a început o activitate prin care a urmărit înlocuirea alfabetului slavon cu cel latin 
măsură considerată a fii importantă pentru a ˝demonstra latinitatea noastră˝[3]. A luat o serie de 
măsuri privind introducerea unei ortografii unitare şi a unei limbii literare, întocmirea unui dicţionar 
al limbi române. Acestea au fost măsuri luate de Astra pentru a consolida cultura naţională în 
Transilvania atunci când nobilimea maghiară începea o politică intensă de maghiarizare. Pentru a 
pune în practică politica culturală a Astrei intelectualii români din Transilvania au colaborat cu 
Viena şi guvernele de la Bucureşti unii dintre membrii fondatorii ai Astrei şi-au desfăşurat o parte 
din activitatea lor în cele două capitale iar după apariţia Academiei Române au devenit membrii 
acesteia.  

Primii paşi în vederea organizării unei societăţi culturale la Arad s-au făcut în septembrie 
1861 când a fost înfiinţată societatea de lectură. Printr-o circulară din 12/ 24 septembrie semnată de 
Miron Romanu, Atanasie Şandor  Nicolae Philimon se anunţa că după ˝un somn îndelungat – un 
somn de moarte a sosit şi pentru noi românii timpul reânvierii˝[4]  Se mai arată că pentru păstrarea 
neamului şi a naţiunii noastre trebuie păstrată şi cultivată literatura noastră. Se face apel la 
intelectualii din Arad şi din comitat pentru a sprijinii formarea societăţii şi a contribuii financiar 
după posibilitatea se mai arată că ˝bărbaţii noştri cei iubitori de literatură care sunt împrăştiaţi prin 
acest comitat ne vor sprijinii în această întreprindere naţională … fiecare asociat va trage seama cât 
poate contribuii pentru un an˝[5] Încă de la început sa urmărit atragerea printre membrii asociaţiei  a 
tuturor celor care˝sunt însufleţiţi pentru înaintarea naţională˝ fapt ce a dus la înscrierea a numeroşii 
preoţi şi dascălii care mai târziu vor devenii şi membrii ai Astrei. 

În ani care au urmat s-au făcut o serie de demersuri prin care sa cerut înfiinţarea Astrei la 
Arad.  Prin rezoluţia din 17 septembrie 1862 împăratul aproba înfiinţarea Astrei la Arad urmând ca 
la 12 mai 1863 să se deschidă într-un cadru festiv Astra arădeană. Manifestările organizate la Arad 
au fost considerate  a fii un moment de afirmare a naţiunii române. Iniţiativa privind înfiinţare 
Astrei la Arad a aparţinut intelectualilor arădeni implicaţi în viaţa politică în frunte cu episcopul 
Aradului Procopie Ivacicovici, printre membrii fondatori se aflau Antonie Mocioni, Gh Popa de 
Teiuş membru ales în tabla regească, Ioan Raţiu protopop ortodox al Aradului, Petre Raţiu canonic 
grco-catolic la episcopia greco-catolică a Lugojului  profesori Miron Romanul şi Andrei Papp de la 
institutul teologic, Atanasie Şandor de la Preparandie, dar şi personalităţi din comitatul Zărandului 
Iacob Brînduşan prim notar al Zărandului, Ioan Popovici Deseanuu. Apariţia Astrei la Arad se leagă 
de politica liberală dusă de Curtea de la Viena prin care se încerca salvarea unităţii imperiului şi 
stăvilirea politicii  dusă de nobilimea maghiară. După 1860 români primesc o serie de drepturi iar în 
15 iulie 1863 sa redeschis dieta Tansilvaniei unde românii erau majoritarii a fost ˝ Dieta a fost 
prima cu adevărat modernă şi democratică din istoria Transilvaniei fiindcă deputaţii aleşi erau mai 
numeroşi decât deputaţii regalişti numiţii de rege˝[6] Dieta care nu a fost recunoscută de maghiari 
dar din care au făcut parte saşi a votat în 1863 legii importante pentru organizarea Transilvaniei. În 
septembrie a fost votată legea care prevedea egalitatea naţiunii române cu cele trei naţiuni şi patru 
religii recepte, şi prin care se desfiinţa vechiul sistem medieval. O altă lege votată a fost cea  prin 
care limba română era recunoscută ca limbă oficială a Transilvaniei alături de maghiară şi germană. 
Chiar dacă aceste legi au  fost anulate au avut un mare impact asupra românilor din imperiu care au 
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început să lupte pentru drepturi în numele naţiunii  române. Activitatea desfăşurată de dieta de la 
Sibiu se leagă de politica culturală şi socială dusă de Astra care a încercat să pună în practică 
spiritul dietei de la Sibiu şi după ce aceasta a fost desfinţată  un rol important la avut Astra arădeană 
care a luat măsuri care au vizat caracterul unitar al culturii româneştii.  

 Astra din Arad a fost una dintre cele mai vechi şi mai importante societăţi din Transilvania 
a fost opera Biserici Ortodoxe reprezentată de Episcopul Procopie Ivacicovici şi profesorii 
institutului teologic la care se alătură cei ai Preparandiei dar şi importante personalităţi care făceau 
politică ca Gh Popa de Teiuş , Antonie Mocioni, Vicenţiu Babeş, Ioan Popovici Deseanuu, 
personalităţi recunoscute in cercurile din la Viena şi Budapesta .  

Prin statutul Astrei care a fost acceptat de curtea de la  Viena în urma adoptării rezoluţiei 
imperiale din 17 septembrie 1862 se arată ˝Români din oraşul Arad şi împrejurării având în vedere 
că înaltul guvern al ţării concede fiecărei naţiunii libera dezvoltare şi că spre dezvoltarea naţională a 
unui popor  societăţile sunt foarte de lipsă am aflat de bine pentru înaintarea culturii naţionale a 
înfiinţa o societate cu scopul susţinerii culturii naţionale a poporului român şi dezvoltarea literaturii 
şi culturii sociale prin cetiri şi conversaţii˝[7] În protocol se mai preciza că societatea va avea ca 
scop principal ˝ajutorarea tinerimii române˝, a studenţilor  mai săraci care se pregătesc pentru 
cariera ştiinţifică, artistică,industrială, economică. Un alt obiectiv viza sprijinirea învăţătorilor din 
satele româneştii  formarea unor bibliotecii şi sprijinirea autorilor români pentru că numai prin 
opera lor se poate dezvolta o cultură naţională. Cărţile erau considerate cea mai importantă armă 
pentru înaintarea stării culturale a românilor care se putea face prin˝conversaţie după numărul casei 
şi în toată ziua se se poată înfăţişa şi să poată lua  parte la cetire şi jocurile de şah şi biliard ˝[8] Se 
mai arăta că membri societăţii pot fi toţi cetăţenii majori şi care să lupte pentru dezvoltare culturii 
naţionale .  Scopurile enunţate în statut reflectă situaţia din lumea românească  atât urbană cât şi 
rurală este expresia solidarităţii sociale care a cuprins toate categoriile sociale˝de la vlădică până la 
opincă˝[9] 

Astra de la Arad şi-a început activitatea în 30aprilie/ 12 mai când a fost organizată o adunare 
generală deschisă de episcopul Aradului Procopiu Ivacicoviciu unde a fost prezentat statutul 
societăţii, a fost aleasă conducerea şi stabilită o taxă de contribuţie pentru fiecare membru . Se 
forma un fond al societăţii care era împărţit burse pentru elevi  şi studenţii trei părţii, pentru autori 
de cărţi şi învăţători două părţii, pentru înaintarea în industrie şi comerţ o parte, pentru şcolile 
primare două părţii, pentru bibliotecă două părţi. În anul şcolar 1863-1864 societatea a dat 566 de 
florinii pentru tineri de la universităţi şi licee.  Se începea punerea în practică a statului şi începea 
un proces de transformare profundă a societăţii româneşti. Se considera că după un jumătate de veac 
de la înfiinţarea Preparandiei, înfiinţarea Astrei reprezintă  ˝o deşteptare a credinţei ˝membrii Astrei 
au fost o parte din profesorii preparandiei dar şi învăţătorii din satele româneşti. Încă din momentul 
constituirii Astra arădeană nu a avut un caracter local ci unul naţional a cuprins intelectuali români 
din Banat, comitatul Arad şi Zărand. In şedinţa festivă din1863 au fost aleşi 810 membrii 
reprezentanţii ai tuturor categoriilor sociale. 

 Înfiinţarea Astrei a fost salutată de funcţionarii români din comitatul Zărand care trimit o 
scrisoare asociaţiei unde arată ˝că pentru că nu putem fii fericiţi a lua parte la sărbătorile naţionale 
primiţii spiritele, cugetele şi anima noastră şi lăsaţi-ne ca în această ilustră adunare să vă putem 
saluta cu toată puterea animei şi din tot simţul nostru˝[10] Intelectualii din Bucureşti au salutat 
apariţia societăţii arădene şi au trimis o serie de materiale pentru biblioteca  societăţii. Într-o 
scrisoare a Astrei  din 3 august 1863 i se aduc mulţumirii revizorului şcolar din Bucureşti profesorul 
Nicolae Florescu care a trimis societăţii arădene cinci tablouri care prezintă evenimente importante 
din istoria românilor ca ˝Unirea Principatelor˝ şi ˝Intrarea  lui Mihai Bravu în Alba-Iulia˝[11] Într-o 
scrisoare trimisă de revizorul şcolar Nicolae Florescu din Bucureşti lui Atanasie Şandor se 
aminteşte de donaţia pentru Astra arădeană de 36 de volume scrise în limba română dintre care 
majoritatea tratează subiecte istorice dintre acestea amintim˝Istoria Moldovei şi a României˝,˝Istoria 
fundări Bucureştilor˝,˝Mănăstiri închinate˝,˝Revoluţia lui Tudor Vladimirescu˝,  ˝Principatele Unite 
în faţa Europei˝ Poziţia intelectualilor din Transilvania şi din România în momentul înfiinţării 
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Astrei dovedeşte că istoria era considerată o armă prin care se putea demonstra unitatea poporului 
român  La mijlocul secolului al XX-lea s-au scris importante opere istorice unde trecutul a fost 
glorificat pentru a se evidenţia unitatea românilor fapt ce a dus la naşterea unor mituri Prin lucrarea 
lui Nicolae Bălcescu ˝Românii supt Mihai Voievod Viteazu˝ voievodul este transformat în simbolul 
unităţii româneşti. 

Un moment important în politica culturală a Astrei arădene a fost şedinţa din 13/25-14/26 
octombrie1864 unde familia Mocionii a cerut organizarea unui concurs pentru scrierea unei opere 
istorice despre ˝Începutul decăderii şi renaşterii naţionale a românilor˝[12] În acest scop familia 
Mocioni a donat 100 de galbeni împărăteşti dar pentru că nu au fost participanţii concursul sa 
prelungit până în 1865. Tot în aceiaşi şedinţă a Astrei Vicenţiu Babeş anunţă că ˝scopul final al 
asociaţiei noastre să fie deşteptarea poporului român din somnul neştiinţei şi al nepăsării deşteptare, 
înaintare şi cultivare al simţului moral şi naţional toate acestea spre scopul suprem al umanităţii spre 
civilizare pentru a ajunge la prosperitatea morală şi naţională˝[13] Vicenţiu Babeş face apel la trecut 
consideră că studierea trecutului este o armă importantă în lupta pentru drepturi a românilor. Se 
arată că bugetul societăţii pe anul 1864-1865 a fost de 5713 florini cheltuielile au fost de 2384 
florini iar pentru ajutorarea tinerilor sa dat din buget 1000 florini în anul şcolar 1864-1865 

Membrii Astrei considerau că pentru ridicarea culturală a poporului român erau necesare 
publicaţii în limba română, care era considerat elementul cel mai important al culturii naţionale. A 
fost trimisă o petiţie împăratului Francisc Iosif I în care se cere ca˝legile şi toate ordinele 
guvernamentale de interes public pentru locuitorii Ungariei să fie publicate şi în limba română Prin 
atare ziar român destinat în acest scop şi să nu silească comunităţile  româneşti să cumpere ziare 
nepricepute de românişi să nu pună piedică ziarelor româneşti˝ [14] 

În discursul rostit de episcopul Aradului la deschiderea adunării naţionale a Astrei din  10/22 
mai 1865 se  arată rolul important al societăţi în formarea unei generaţii de intelectuali români care 
să devină reprezentanţii naţiuni române consideră că ˝nu putem fii mai folositoriu pentru naţiunea 
noastră decâtu creşterea tinerimei bine nimerită-a tenerimei care e speranţa unui viitor mai ferice- 
acestea dară socotu că se cade a o  sprijinii şi noi cu preferinţă căci prin creşterea şi procopsirea 
tinerimii se câştigă cultura poporului˝[15] Episcopul cere ajutorarea prin stipendii a tinerilor elevi şi 
studenţi prin stipendii şi aminteşte că după înfiinţarea Astrei transilvănene la Sibiu şi apoi la Arad 
care îi cuprindea pe români din Banat şi Ungaria a apărut şi Astra de la Cernăuţi care˝e în stare a 
promova cultura naţională si printr-o foaie lunară˝[16] 

˝Încă de la început Astra arădeană a luat măsuri privind introducerea limbii române în 
şcolii,apariţia unor lucrări în limba română şi unificarea ortografică pentru că limba română era 
considerat cel mai important element al naţiunii şi culturii româneşti a devenit un simbol al unităţii 
naţionale În 29 mai Astra arădeană trimite câte o scrisoare prezidiului Astrei din Sibiu şi Cernăuţi  
unde recomandă dezbaterea problemei privind unificarea ortografică a limbi române care este 
considerată a fii expresie a unităţii naţionale a românilor de pretutindeni Se arată că în lucrările 
adunării generale din 11/23 mai 1865 sa votat în unanimitate pentru o unificare ortografică a limbi 
române se arată că ˝ Bărbaţii de litere ai Bucovinei urmând exemplul renumitului nostru filolog 
Anton Pumnu se ţin de cele mai pure principii ale foneticii de altă parte transilvăneni conduşi de  
Timotei Cipariu adoptă mai peste tot principiul etimologiei tot atunci la români din Banat şi 
Ungaria începură să se folosească şi unele şi altele principii˝[17] Se arată că aceste divergenţe care 
nu sunt înţelese de marea parte a populaţiei  fac rău unităţii naţionale şi poate să ducă la un 
separatism lingvistic ˝ aceste divergenţe…caută să prindă tot mai adânc în popor pricinuind unitatea 
noastră naţională tot mai mult˝[18] Problema unităţi lingvistice şi ortografice este considerată de 
societatea arădeană o ˝fatalitate cea mai contrarie intereselor şi scopurilor  noastre cele mai sfinte de 
cultură şi dezvoltare şi consolidare naţională ˝ [19] Se face apel  la intelectualii români care  sunt 
consideraţi˝Bărbaţii ce se ocupă cu literatura română şi toţi cei ce se ocupă de causa culturii şi 
dezvoltării naţionale în toate părţile locuite de români ˝  Astra arădeană a urmărit o mobilizare a 
tuturor intelectualilor români care se considerau a fii responsabili în faţa istoriei şi  considera 
unitatea ortografică şi lingvistică a fii necesare pentru consolidarea unităţii naţionale care era cel 
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mai important element al culturii naţionale. Intelectualii arădeni propun ca problema ortografică să 
fie dezbătută de cele trei societăţi culturale şi caută un sprijin atât in curtea de la Viena cât şi în 
rândul intelectualilor  din  România Se considera că toţi intelectualii trebuie să fie preocupaţi de o 
cultură naţională şi se cere participarea românilor din România prin delegaţi dar pentru că 
˝condiţiile politice nu ne lasă a ne adresa autorităţilor din acea ţară sa socotit a fii de ajuns avizarea 
acelora prin foi de publicitate aşteptăm pe această cale răspunsul lor  şi a lua parte la dezbaterii în 
orice mod ˝[20] În scrisoare se mai arată că intelectualii arădenii sunt adepţi ˝purei şi simplei 
fonetici˝ dar acceptă şi ideea˝istorică filosofică legată de principiul etimologiei şi de o analogie 
sănătoasă ˝ dar considerau că˝după ce odată înviat peste tot sentimentul şi recunoscut cum că 
interesele cele mai sante ale destinului şi dezvoltării naţiunii şi culturii şi consolidării noastre 
comune naţionale pretind unitate deplină a limbii, gramaticii şi literaturi noastre[21] În încheierea 
scrisorii se arăta că la 1865 societatea arădeană avea 1600 de membrii care s-au pronunţat în 
unanimitate pentru unificarea ortografiei. Cei 1600 de membri reprezentau interesele a un milion şi 
jumătate de români din Banat şi Ungaria. Prin ridicarea problemei privind unificarea ortografică 
Astra arădeană a provocat dezbaterii în întreaga societate românească. 

În scrisoarea semnată de Georgiu Hurmuzaki trimisă in numele Astrei din Cernăuţi se arată 
că propunerea făcută de societatea arădeană a fost luată în discuţie la prima şedinţă şi sa hotărât 
că˝unitatea poporului român în limbă şi literatură este legea supremă după care trebuie să se 
conducă toate lucrurile şi stăruinţele fiilor săi luminaţi˝[22] Hurmuzaki consideră că unitatea 
poporului român nu poate fii contestată iar problemele legate de scriere şi limbă au urmări triste 
pentru români Arată că ˝numărul lingviştilor sporeşte necontenit˝ şi că datorită neînţelegerilor dintre 
ei  aceştia slăbesc unitatea poporului . Hurmuzaki îi îndeamnă pe toţi ˝bărbaţi naţiunii în loc de a 
despărţi şi slăbii poporul nostru în modul acesta, a contribui în tot chipul şi cu toate puterile spre a  
cultiva şi înălţa conştiinţa omogenităţii şi unităţii sale spre al apropia şi înfrăţi tot mai mult cu sine 
însăşi˝[23] 

Membri Astrei  din Cernăuţi arată că  unitatea poporului român nu poate fi contestată iar 
elementul cel mai important este unitatea lingvistică iar limba este considerată de către Georgiu 
Hurmuzaki a fii˝ altarul cel mai preţios al naţiunii sale secretul existenţei sale şi Talismanul 
viitorului său˝[24] Comitetul societăţii bucovinene dezaprobă separatismul lingvistic şi consideră că 
diferenţele ortografice sunt o adevărată nefericire se arată că în o anumită ˝parte a unei ţeri locuite 
de românii ortografia lor e alta că  nu s-ar mai cunoaşte dulceaţa limbii române ˝[25]  Hurmuzaki 
apelează la istorie pentru a evidenţia unitatea limbii române şi a poporului român consideră ca de-a 
lungul timpului limba nu şi-a pierdut omogenitatea lucru care este posibil să  se întâmple în secolul 
al XIX-lea când unitatea limbi a devenit ˝ simbolul măreţ al unităţi poporului român˝ iar 
intelectualii români trebuie să lupte pentru ˝luminarea şi fericirea lui˝ În încheiere se arată că ˝am 
primit scrisoarea preşedintelui asociaţiei arădene cu cea mai vie bucurie şi cu un simţ de o profundă 
stimă şi dragoste pentru acei bărbaţi demni care luptă pentru dezvoltarea naţională˝ Astra de la   
Cernăuţi propune organizarea unei consfătuiri anuale unde să participe reprezentanţii societăţilor 
româneşti  din imperiu dar şi ˝bărbaţi luminaţi şi literaţi din România˝  Se mai propune ca societatea 
arădeană şi cea transilvăneană să ia măsuri privind demersul început  şi să obţină aprobarea din 
partea membrilor pentru formarea unei ˝comisii compusă din cei mai demni şi luminaţi  şi 
competenţi membrii ai săi˝ care să îi reprezinte pe români şi să ia măsuri în privinţa problemei 
ortografice. 

Prin ridicarea problemei unităţi ortografice Astra arădeană a atins o problemă esenţială a 
societăţi româneşti, cea a unităţii tuturor românilor. Pentru rezolvarea problemei ortografice a căutat 
sprijin în rândul intelectualilor din Transilvania dar a apelat şi la cei din România pentru că 
problema unităţii ortografice era una naţională. Prin modul în care a fost abordată problema 
ortografică şi prin soluţiile găsite sa făcut un pas important spre consolidarea legăturilor dintre 
intelectualii români din imperiul şi cei din România.  

Reprezentanţi societăţi arădene au considerat că pe lângă probleme ortografică trebuie 
dezbătută şi cea legată de folosirea limbii române în viaţa publică. În 1866 Ioan Popovici Deseanu 
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trimite Astrei o cere în care propune folosirea ˝limbii române în interes public şi înfiinţarea unui 
gimnaziu de stat cu predare în limba română˝ [25].Cererea lui Ioan Popovici Desanuu  a fost luată 
în discuţie la adunarea generală a Astrei din 15 decembrie unde la punctul opt este menţionată 
propunerea lui Ioan Popovici Deseanuu ˝privind  determinarea autorităţilor guvernamentale de a 
respecta folosirea limbii române în actele oficiale precum şi înfiinţarea unui gimnaziu de stat la 
Arad sau Timişoara în care să se predea în limba română˝ Deseanuu considera că dacă actele 
societăţi trebuie  tradusa  în limba maghiară este încălcat dreptul de folosire a limbii române 
garantat de împărat prin legea din 1865 . Se cere ca limba română să fie folosită în toate domeniile 
Ioan Popovici Deseanuu cere  să se ˝facă paşii cuvincioşi la Majestatea sa Împăratul şi Regele 
nostru pentru ca limba română garantată prin cuvântul Domnitorului să fie respectată din partea 
tuturor autorităţilor statului˝   

 Evenimentele  care au avut loc în 1867 care au dus la formarea statului dualist Austro-
Ungaria a  avut urmării profunde în societatea românească unde români îşi pierd drepturile câştigate 
în perioada liberalismului . În această situaţie Astra nu a abandonat activităţile privind dezvoltarea 
unei culturi naţionale dar a luat o serie de măsuri pentru a oprii politica de maghiarizare fapt care 
rezultă din schimbările aduse statului Astrei în septembrie 1868. 

 
Concluzii   

Prin activitatea desfăşurată de societatea arădeană în perioada 1861-1867 sa făcut un pas 
important spre dezvoltarea spiritului naţional în rândul românilor. Propunerile societăţi arădene care 
vizau o unificare  ortografică şi folosirea limbii române de către autorităţi au fost discutate de 
intelectualii români din Transilvania, Bucovina şi România şi au fost considerate o expresie a 
unităţii naţionale fapt ce a dus la consolidarea legăturilor dintre intelectualii românii. Odată cu 
înfiinţarea Astrei arădene a avut loc un proces de redeşteptare naţională iar Aradul a devenit în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea un important centru cultural şi politic al românilor din imperiu 
iar în unele situaţii Aradul a devenit puntea de legătură dintre Bucureşti şi Viena.   
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