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De cumva �coalele române din Satu Mare, vor avea cândva istoria lor, precum ar 
� de dorit s� aib� �ecare �coal�, acestea vor � destinate a cuprinde câteva pagini a ei, 
ca s� devenim legitima�i ... în fa�a posterit��ii”. 

Petru Bran (1866) 

Via�a �i personalitatea lui Petru Bran (1821-1877) au fost cecrcetate, cu deosebit� 
aten�ie pentru meritele acestuia, de c�tre Vasile Scurtu, în lucrarea Petru Bran, un lupt�tor 
al trecutului românesc din Satu Mare, ap�rut� în 1939, sub egida Asocia�iunii „Astra”, din 
Satu Mare. Autorul lucr�rii a evocat acest� personalitate, pentru a ar�ta c� acest „mare 
român… a fost un statornic exemplu de via�� �i virtute româneasc�”în vremuri când 
identitatea na�ional� a românilor ardeleni avea de suferit.1

Petru Bran, s-a n�scut la 21 ianuarie 1821,în localitatea Tohat, din Maramure�, �i s-a 
stins la 10 octombrie 1877, la Budapesta. A fost unul dintre cei 12 copii ai preotului ian 
Bran. Între anii 1832 �i 1838, a urmat liceul la Baia Mare, apoi Facultatea de �loso�e 
la Cluj �i teologia la Blaj. S-a c�s�torit cu Terezia Pop, �ica preotului Andrei Pop din 

1 Vasile Scurtu, Petru Bran, un lupt�tor al trecutului românesc din Satu Mare, Satu Mare: Tipogra�a 
Presa Liber�, 1939, pp. 7-8. Doru Radosav,  „Aspecte ale înv���mântului românesc din sec. 
XVIII-XIX în Satu Mare”, în Studii �i comunic�ri, IV, Satu Mare, 1981, pp. 167-179. George 
Vulturescu, Cultura �i Literatura în �inuturile S�tmarului. Dic�ionar 1700-2000, Satu-Mare: Editura 
Muzeului Jude�ean Satu Mare, 2000, pp. 50-52.
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comuna Cig, jude�il S�laj. A avut �apte copii: Tereza (n. 1853), Ana (n. 1854), Dionisie 
(n. 1855 – fost protopop în Ardusat – întemni�at în 1908, vreme de un an pentru con-
vingerile sale), Emilia (n. 1859), Laura (n. 1860), Felician (n. 1868, fost vicar �i profesor 
de teologie, autor de scrieri teologice – drept canonic) �i Petru (n. 1866 – trecut la cele 
ve�nice la doar 13 ani). 

Timpul petrecut la Blaj este de mare importanta pentru activitatea sa viitoare. Tocmai 
atunci în aceast� cet��uie a romanismului, se fr�mântau �i se croiau planuri mari în le-
gatur� cu luptele �i viitorul neamului românesc din Ardeal. Simion Barnu�iu �i întreaga 
pleiad� de învata�i patrio�i se a	au în arena luptelor noastre na�ionale preg�tind eve-
nimentele din anul 1848. Militantismul na�ional, fr�m�nt�rile, �i ideile din Blajul acelor 
timpuri s-au împregnat puternic in su	etul s�u, ele c�lauzindu-l toata via�a. Petru Bran 
a fost hirotonit preot în anul 1844 �i a slujit în satele Chilioara, Hidig �i, ca protopop, în 
Craidorol�. Din 1857, a devenit protopop în Satu Mare. Forma�ia �i convingerile celui 
care urma s� �e a�ezat în fruntea comunit��ii greco-catolice din zon� depindeau în mod 
direct, nu doar traseul sau ritmul integr�rii în structurile noii administra�ii biserice�ti, ci 
�i modul de stimulare a elementului etnic românesc prin intermediul institu�iei Bisericii. 
La scurt� vreme de la instituirea sa, P. Bran a în�eles s�-�i pun� în aplicare convingerile 
care îl animau. În�elegând s� ac�ioneze pornind de la o cât mai mare apropiere între 
Biseric� �i �coal�, P. Bran a pledat în favoarea introducerii studiului limbii române la 
elevii români de la Liceul catolic regal din Satu Mare.2 

Momentul în care P. Bran decide s� lupte pentru studiul limbii rom�ne �i în�in�area 
unei catedre în limba român� este unul estrem de di�cil: contextul istoric de dup� 1848 
c�nd în monarhia habsburgic� a devenit mai pu�in sensibil� la emanciparea popoarelor 
sale. Totu�i, între m�surile bune luate în acest timp de c�tre guvernul de la Viena în 
favoarea �colilor, este �i aceea de a trimite in provincii Comisari Ministeriali pentru a le 
inspecta. În urma rapoartelor acestora s-a reu�it o organizare a �colilor conform nevoilor 
timpului �i a împrejur�rilor de atunci. Ca urmare, organele biserice�ti au putut s� se 
înt�reasca iar diferite ordonan�e ministeriale �i guverniale acord� dpeptul la o relaxare 
în ceea ce prive�te statutul folosirii limbii diverselor na�ionalit��i. Din motive politice, 
habsburgii încerc� s� sprijine întruc�tva �i n�zuin�ele culturale ale rom�nilor. Pro�tând 
de acest lucru P. Bran încearc� s� se foloseasc� de aceast� „relaxare”. La conferin�a pro-
topopilor din Satu Mare la care particip� �i P. Bran în data de 1 martie 1857, se decide 
ca episcopul s� intervin� la Curtea Împ�r�tesca, ca pentru predarea sistematic� a limbii 
�i literaturii române sa se creeze la Satu Mare o catedra (argument�ndu-se c� la Oradea 
deja s-a petrcut acest lucru). 

Învingând nenum�rate piedici, el a început s� predea din 1859 primele lec�ii de 
limba �i literatura român�, ob�inând de�nitivarea în 1863. În 1859 a �inut un discurs de 
inaugurare a catedrei de limba român�, unde a subliniat importan�a studierii, de c�tre 
români, a acestor importante repere identitare. Tot în 1859, într-o scrisoare datat� din 15 
mai 1859, Petru Bran, îi trimitea ve�ti lui Ioan Pop de la Oradea despre aceste demersuri. 

2 Claudiu Porumb�ceanu, Bujor Dulg�u, Oameni din S�tmar, Editura Solsti�iu, 2000, pp. 43-44. 
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Cu aceast� ocazie dasc�lul s�tm�rean î�i exprima am�r�ciunea fa�� de situa�ia na�iei 
române �i sus�inea perseveren�a sa la sfânta misiune, de a dezlega limba român� din 
lan�urile tiraniei ungure�ti. În aceea�i epistol� Bran s-a referit la marea durere privind 
obligarea preo�ilor români de a �ine slujbele religioase în limba ungureasc�, având ca 
asistent un iezuit. „Poporul Românesc din Satu Mare vrea s� p�streze prin orice sacri�ciu cel 
mai scump tezaur - limba �i na�ionalitatea româneasc�. De asemenea cere sprijin fr��esc ca: (...)...
în cadrul Gimnaziului Catolic Ungar din Satu Mare s� ia �in�� o catedr� de Limba �i Literatura 
Român�. Aceasta ar � o condi�ie esen�ial� pentru învierea din nou a elementului românesc”.3 
Nu numai c� P. Bran se implic� in redactarea proceselor verbale ale �edin�elor protopopiatelor 
traduc�ndu-le pentru început din limba maghir� în limba latin�, dar apoi le va redacta numai în 
limba rom�n�. Merg�nd mai departe �i v�zând c� în regimentele rom�ne�ti din Satu Mare sunt 
mul�i români care nu �tiu s� c�nte �i s� se roage rom�ne�te la slujbele biserice�ti, el intervine la 
episcop s� numeasc� un preot rom�n care sa o�cieze în limba rom�na. Ca om cult era con�tient 
c� de�teptarea con�tiin�ei na�ionale se putea realiza numai prin cultur�. Lupta lui nu este 
numai un izvor al convingerilor, ci �i a unui om care î�i d� seama ca acest lucru însemna 
timp. Dar el era con�tient ca numai un timp „istoric” asigura viitorul ac�iunilor sale. 

Rolul lui a fost remarcabil îndeosebi pentru c� ASTRA debuta într-o vreme c�nd 
încheierea dualismului autro-ungar a instaurat o intensi�care a politicii de dezna�ionali-
zare for�at� �i sistematic�, prin refuzul oric�ror dprepturi �i libert��i pe seama na�iunilor 
auprite de monarhie, de exemplu refuzul interzicerii adun�rii cercuale a înv���torilor 
de muzic� din Satu Mare �i Beiu�, refuzul colectei,pentru deschiderea internatului de 
b�ie�i de c�tre ministerul ungar de externe sub pretextul c� nu s-ar încadra în preve-
derile satutelor Asocia�iunii etc. Un fost elev de-al s�u a l�sat un important portret al 
dasc�lului Petru Bran: „era un om de statur� mijlocie, fa�a brun� ar�mie, barba ras�, 
vorba domoal�, dic�iune clar�, vorbea far� multe gesturi, p�rea c� e ad�ncit în medi-
ta�ie. Întelepciunea curgea de pe buzele lui, cum se rostogolesc valurile Some�ului pe 
�ärmurile c�ruia s-a n�scut �i �i-a petrecut copil�ria. Toat� via�a lui era munc�, pruden��, 
calmitate, lini�te �i modera�iune si-n cele mai grave momente. Lua parte la toate ac�iunile 
de interes na�ional cultural. La adun�ri �i conferin�e preote�ti în temeiul reputa�iei ce o 
avea, era ales în comisii �i delega�ii ca reprezentant al clerului. Apropiindu-se alegerile 
pentru dieta ��rii, P. Bran a fost printre cei care i-au îndemnat pe românii din S�tmar 
sä asculte sfatul preo�ilor �i s�-�i aleag� oameni de încredere, ca s� nu �e am�gi�i �i 
în�ela�i. Pe preo�i îi îndeamna întotdeauna, s� nu �e lesne încrez�tori în oricine, s� nu 
se lase am�gi�i de o str�ngere de mân� prieteneasc�, ci s� judece interesele românilor 
�i pe c�t se poate, s� aleag� români.4 Dreptul limbii române ca obiect de studiu a fost 
dublat de convingerea parohului s�tm�rean de a promova limba român� în cadrul 
Bisericii �i a comunit��ii pe care le slujea. În ciuda atacurilor �i a contest�rilor care nu au 
contenit pe întreaga perioad� a mandatului s�u. înv���mântul românesc nu era sprijinit 

3 V. Scurtu, op.cit., p. 19. 
4 Grigore Pop, canonic pensiomar in Gherla. 
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de autorit��i, el func�ionând doar pe lâng� biserici �i m�n�stiri române�ti, unde preo�ii 
�i c�lug�rii, cu dragoste �i credin�� în p�strarea �in�ei na�ionale, asigurau �i pe aceast� 
cale cunoa�terea limbii �i istoria românilor. P. Bran a în�eles s� r�mân� �del credin�ei 
sale �i s� serveasc� cu devotament interesele cona�ionalilor s�i. Nu în ultim� instan��, 
primii ani ai activit��ii sale biserice�ti �i na�ionale ca protopop de Satu Mare au cap�tat 
o valoare de simbol, dac� �inem cont de permanentele provoc�ri din spa�iul s�tm�rea, 
multietnic �i pluriconfesional: „Am venit aici (spune P. Bran într-un articol) v�zând un 
c�mp atât de larg deschis, pentru activitatea unui preot rom�n, îndemnat de zelul de 
a m� sacri�ca pentru interesele na�ionale �i biserice�ti, într-o sfera mai larg�. Incepui 
s�-mi fac planurile, ce cugetam c� voiu putea duce la îndeplinire cu toata u�urin�a, îmi 
m�suram arena de lupt� ce-mi st�tea înainte, având concursul energetic ce-mi imagi-
nam, c� mi se va oferi, dela confra�i, imp�rt��indu-m� �i eu, din bucuria, ce o vor sim�i 
credincio�ii, pentru c� primesc – cum credeam c� doresc – un pastor de limba român�”.5 

P. Bran a remarcat c� unele �inuturi locuite de români nu au un sim� na�ional dez-
voltat, printre aceste �inuturi �ind �i Satu Mare: avem mult� lips� de oameni înv��a�i de 
toatä specialitatea: necesitatea de juri�ti îns� este ca �i pâinea de toate zilele. Înainte de toate, dar 
imitând exemplul cona�ionalilor no�tri din alte comitate, s� în�in��m „viribus unitis” stipendii 
m�car pentru doi juri�ti români din comitatul acesta pe tot anul, cari la timpul s�u absolvind 
cursul juridic cu spesele noastre comune, s� se întoarc� în s�nul poporului, de unde au ie�it, 
plini de recuno�tint� �i patrun�i de zelul na�ional. În unii ca ace�tia �i-ar a�a poporul orfan pe 
p�rin�ii s�i adevara�i, la ei ar privi cu încordare �i încredere, ca �i la ap�r�torii cei credincio�i ai 
cauzelor �i intereselor sale.6 P. Bran a în�eles spiritul na�ional, importan�a pentru români 
a na�ionalit��ii, ssu�inând c� na�ionalitatea presupune cultur� �i civiliza�ie. Na�iunea 
român� peste tot �i-a înt�rit ca �i vulturul tinere�ile sale, ea se a�� ast�zi mai de tot emanci-
pat� �i biserice�te si politice�te de sub tutela str�in�, inc�t înr-adevar poate c�nta cu poetul: „ 
Astfel e Românul �i Român sunt eu / 
i sub jug barbar nu-mi plec capul meu”.7 El a accentuat 
necesitatea colabor�rilor profesorilor români. Profesorul Bran a avut o cultur� clasic� 
remarcabil� �i o reputa�ie în privin�a culturii clasice, de aceea a fost consultat de c�tre 
colegii �i profesorii de la liceul din Satu Mare. Cunoscându-i �i apreciindu-i calit��ile, 
în anul 1863, consistoriul din Gherla 1-a încredin�at s� compun� în limba român� cate-
chismele necesare pentru predarea acestui studiu în liceu. Se �tie c� a îndeplinit aceast� 
obliga�ie, îns� nu se cunoa�te din ce cauz� ele nu au fost publicate. De asemenea, tot din 
anul 1963, P. Bran a depus eforturi considerabile pentru în�in�area unui al treilea post de 
înva��tor la �coala românesc� greco-catolic�, unde numarul de copii era de peste 200, iar 
cei doi înv���tori nu mai putea face fa��. În septembrie 1964 el convoaca p�rin�ii care cer 
prim�riei în unanimitate crearea �i remunera�i postului. Înainte de solicitare, el precede 

5 Vasile Scurtu, op.cit., p. 19. 
6 Ibidem, p. 23. 
7 Ibidem, p. 22. Ciprian Ghi�a, Biserica greco-catolic� din Transilvania (1700-1850). Elaborarea dis-

cursului identitar, Cluj-Napoca, P.U.C., 2006, pp. 365-375. 
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aceast� cerere prin vizite f�cute din cas� în cas� pentru a putea demonstra prin peti�ia 
formulat�. c� Satu Mare �ind re�edin�� de jude�, �i-a sporit popula�ia cu aproape dou� 
mii de locuitori de confesiune greco-catolic�, iar num�rul de copii supu�i �colariz�rii a 
crescut cu peste 250. În data de 5 ianuarie 1865 magistratul ora�ului suplimenteaz� un 
nou post – la argumenta�ia c� �i comunitatea greco-catolica este pl�titoare de taxe – �i 
aprob� noului înv���tor Ioan Pop o „leaf�” de 315 	orini vechi �i „opt st�njeni de lemne 
anual”. În urma meritelor sale biserice�ti în �ematismele diecezei din Gherla îi a	�m 
pe P. Bran în urmatoarele func�ii: vice-arhidiacon �i inspector al �colilor române�ti din 
districtul S�tmarului, asesor la sfântul Scaun Consistorial, comisar delegat în cauze 
matrimoniale, profesor de limba si literatura român� si catihet greco-catolic la liceul 
catolic regesc din Satu Mare, parohul S�tmarului, membru în sec�ia literar� a diecezei. În 
Satu Mare, Petru Bran a în�in�at �i o societate de lectur� pentru elevi, la întrunirile c�reia 
se recitau versuri de Vasile Alecsandri, Andrei Mure�anu, George Sion �i al�ii. Printr-o 
fericit� întamplare s-a p�strat registrul cu procesele verbale ale acestei societa�i. A fost 
trimis in anul 1922 direc�iunii liceului M. Eminescu. din Satu Mare de c�tre canonicalul 
pensionar Grigore Pop din Gherla. În scrisoarea prin care trimite direc�iunii procesele 
verbale spune urmatoarele: „Irozii vremilor trecute au voit s�-l pr�deasc� pe acel copil al 
iubirii de limb� si cultur� na�ional�, cum au nimicit modesta bibliotec� ce o-a injghebat 
acea societate, începand cu anul �colar 1859-60. L-am mântuit din m�inile lor �i iat� a 
ajuns respectabila etate de 61 ani �i vi-1 trimit ca s�-1 aseza�i în locul de onoare ce i se 
cuvine �i s� v� serveasc� de document în ce prive�te trecutul liceului ce-1 conduce�i în 
raport cu str�duin�ele de cultur� româneasc� ale elevilor cari 1-au cercetat”.8 În num�rul 
24 al ziarului „Concordia” din anul 1864, în articolul „Limba român� în Satu Mare”, Petru 
Bran propune a se aduna c�r�i române�ti pentru bibliotec�.9

Concomitent a desf��urat o activitate publicistic� la o serie de publica�ii, precum 
„Federa�iunea”, „Foaia pentru minte, inima si literatur�”, „Amicul 
coalei”, „Amicul Familiei”, 
„Concordia”, „Albina”, „Sionul românesc”, „Foaie pentru minte, inim� �i literatur�”, 
„Familia”. A fost abonat �i a fost colaborator, aproape la toate ziarele �i revistele ror-
nâne�ti contemporane. Fiindu-i contemporan, Victor Russu, îi dedica lui Petru Bran 
întaia od� „C�tre Silvania” din volumul s�u de poezii „Suspinele Silvenelor” ap�rut la 
Carlsruhe, în anul 1872. Începând din 1851, P. Bran a publicat o serie de versuri, unele 
dintre ele �ind medita�ii pe teme religioase, altele versuri patriotice. In lirica sa a fost 
tentat s� foloseasc� numeroasele latinisme �i ortogra�a latinizant�. De asemenea, P. 
Bran a îmbinat într-un mod original neologismele �i regionalismele, ceea ce confer� 
liricii sale un aspect inedit. 

În volumul M�rg�ritarie sau Sentin�e poetice, �loso�co-moralo-estetice (1874), a prelucrat 
peste cinci sute de maxime apar�inând lui Ovidiu, Hora�iu, Mar�ial, Vergiliu, Teren�iu, 
Tibul, Juvenal, Cicero etc. P. Bran a avut un sfâr�it tragic. Dup� ce a fost destituit din 

8 Ioan Corneanu, Note �i Documente, Carei, 1978, pp. 50-55. 
9 Concordia”, 1864, p. 3. 
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func�ia de protopop �i de la catedra de Limba Român�, s-a îmboln�vit �i a fost internat 
într-un spital din Budapesta. Aici �i-a g�sit sfâr�itul în ziua de 10 octombrie 1877. Este 
înmormântat în cimitirul catolic din Budapesta. Petru Bran a cl�dit în Satu-Mare o cetate 
a românismului. 

Petru Bran (1821-1877),
un preot în slujba culturii na�ionale din S�tmar

Rezumat. Despre lupta pentru identitatea româneasc�, prntru supravie�uirea limbii rom�ne în Comitatul 
S�tmarului, s-a vorbit foarte pu�in. Printre personalit��ile care au desf��urat o activitate consecvent� �i e� cient� 
în slujba românilor din nord-estul ��rii a fost Petru Bran. 

Petru Bran aurmat cusurile universitare la Cluj �i cele teologice la Blaj, devenind ap�r�tor al Bisericii �i al 
îv��am�natului în limba român�, într-o vreme când drepturile culturale ale românilor au fost ignorate. Momentul 
în care P. Bran decide s� lupte pentru studiul limbii rom�ne �i în� in�area unei catedre în limba român� a fost 
unul extrem de di� cil, dar perseveren�a sa a fost remarcat�. La conferin�a protopopilor din Satu Mare, la care 
a participat �i P. Bran, în data de 1 martie 1857, s-a decis ca episcopul s� intervin� la Curtea Împ�r�tesca, 
pentru predarea sistematic� a limbii �i literaturii române, pentru creearea la Satu Mare a unei catedre în acest 
sens, argument�ndu-se c� la Oradea deja. Din 1857, P. Bran a devenit protopop în Satu Mare, dar militan-
tismul s�u cultural s-a desf��urat, nu numai în Biseric�, ci �i în �coal�. Învingând nenum�rate piedici, el a 
început s� predea din 1859 primele lec�ii de limba �i literatura român�. Protopopul Petru Bran s-a num�rat 
printre primii primii s�tm�reni care s-au înscris în ASTRA sibian�. Cel mai vechi document, referitor la ecoul 
Astrei în S�tmar a fost o scrisore a protopopului Petru Bran, din 20 ianuarie 1862. În Satu Mare, Petru Bran 
a în� in�at �i o societate de lectur� pentru elevi, la întrunirile c�reia se recitau versuri de Vasile Alecsandri, 
Andrei Mure�anu, George Sion �i al�ii. A fost poet �i pubicit prestigios, apreciat de contemprani �i posteritate. 

Cuvinte cheie: Satu Mare, Petru Bran, ASTRA, limba români, militantism cultural, poezie, publicistic�. 

Petru Bran (1821-1877) 
a priest dedicated for serving the national culture in S�tmar (Satu Mare) 

Abstract. No many discussions have been initiated about � ghting to maintain the Romanian identity 
and struggling to preserve it and surveying of the Romanian language in the Satu Mare County. Among the 
fewest and towering personalities that have unfolded a consistency and ef� ciency work dedicated to service 
the Romanian people situated in the nord- west of the country, we have to mention Petre Bran. 

Petre Bran has attended the university classes at Cluj Napoca, than the theological seminary in Blaj, be-
coming one o the most important defender of the Greek Catholic Church and being also a devoted advocate 
for education in Romanian language in a hard historical period when the culturally rights of the Romanian 
people were totally ignored. The dif� cult time when P. Bran has decided to � ght fore the studding of Romanian 
language and establishing a professorship department it was extremely dif� culty at that time, but his tenacity 
was notice as noteworthy. In May, on March 1st, a conference that took place in Satu Mare, the session of the 
archpriest appointed P. Bran to intervene at the Emperor Court of Vienna asking that the Romanian language 
to have its own desk, arguing that Oradea City has collocated a department that already exist. Becoming in 
1875, archpriest in Satu Mare, P. Bran continues his cultural militancy, not only in supporting the Church, 
but also in according a permanently enrollment for the Romanian school. He begins in 1859 to teach the � rst 
lessons and literature courses in Romanian language; despite he has been confronted with many obstacles. 
The archpriest Petru Bran was among the � rst local of Satu Mare patriot who became a member of ASTRA 
Sibian�. The oldest document that reveals the impact of ASTRA movement in Satu Mare it was a letter writ-
ten by the archpriest Petru Bran, dated on January 20th, 1862. Petru Bran has also founded in Satu Mare a 
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“Reading Society’ where students metes together to read poems written by Vasile Alecsandri, Andrei Muresan, 
George Sion and others Romanians intellectuals. Petru Bran was an impressive publicist, appreciated not only 
by his contemporary friends and fellows. but also by his followers. 

Keywords: Satu Mare, ASTRA, Romanian language, cultural militancy, poetry, publishing. 


