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O BIOGRAFIE INTERBELICÃ A CONSILIERULUI AULIC
IACOB BOLOGA: LA 200 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA
Mihai-Octavian Groza
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România
Abstract: Exceptional personality of the Romanian national movement from
Transylvania, Iacob Bologa, to which birth are now two centuries, is unfortunately almost
unknown. Jurist, political personality, founder of cultural and financial institutions, Iacob
Bologa have totally identified himself with the Romanian national movement from the
Habsburg monarchy. He was one of the active participants at the revolutionary events from
1848-1849, he was aulic counselor at Vienna, important member of Romanian National
Party from Transylvania, founder of ,,Albina” Bank and also deeply implied in the cultural
movement, as founder member, vice-president and president of ASTRA Association.
Through this material, we have tried to realize a short evocation of the personality of the one
who was Iacob Bologa, at two centuries after his birth, completed through a short biographic
presentation realized by Constantin Popp, the director of ,,Albina” Bank from Sibiu.
Keywords: Iacob Bologa, personality, nation, ASTRA, evocation.

Personalitate de excepţie a mişcãrii naţionale româneşti din
Transilvania, ctitor de instituţii culturale şi financiare, Iacob Bologa, de la
naşterea cãruia s-au scurs douã secole, este pentru mulţi dintre noi, din
nefericire, o figurã aproape necunoscutã. Personal, în urma lecturilor de
specialitate, ne-am însuşit o serie de informaţii legate de viaţa şi
activitatea celui care a fost Iacob Bologa, de multe ori eronate sau
prezentate într-o cheie ideologizatã. Nu mare ne-a fost surpriza ca,
participând la o manifestare ştiinţificã închinatã celor douã secole scurse
de la naşterea sa, organizatã la Sibiu de Asociaţiunea Transilvanã pentru
Literatura Românã şi Cultura Poporului Român-ASTRA,1 sã constatãm
precaritatea informaţiilor deţinute despre acest mare bãrbat al neamului
românesc. Din acest motiv, aprofundând studierea sursele istoriografice
mai vechi sau mai noi, în cele ce urmeazã, vom încerca realizarea unei
scurte evocãri a personalitãţii celui care a fost Iacob Bologa, la douã
secole de la naşterea sa, evocare completatã, într-o manierã inspiratã, de
informaţiile furnizate de schiţa biograficã publicatã în anul 1939 de
Este vorba despre simpozionul ,,Bicentenarul naşterii lui Iacob Bologa”, organizat la
Sibiu, în data de 15 decembrie 2017. În cadrul acestei manifestãri au fost susţinute
urmãtoarele comunicãri: ,,Iacob Bologa şi Biserica” (prof. univ. dr. Aurel Pavel), ,,Iacob
Bologa şi Asociaţiunea” (prof. univ. dr. Dumitru Acu), ,,Iacob Bologa-schiţã de portret”
(prof. univ. dr. Ioana Creţu), ,,Iniţiative administrative în activitatea lui Iacob Bologa”
(prof. univ. dr. Elena Macavei), ,, Iacob Bologa şi Banca Albina” (ec. Dumitru Borţan),
,,Familia Bologa din Marpodul Sibiului în imagini” (prof. univ. dr. Octavian Bologa).
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Constantin Popp, directorul Bãncii ,,Albina” din Sibiu, în paginile
,,Revistei Economice”,2 redatã sub forma unei anexe documentare.

Iacob Bologa (1817-1888)
(Sursã: Transilvania, numãr 4 jubiliar, 1911, p. 658)
Iacob Bologa s-a nãscut la 7 decembrie 1817, în localitatea
Marpod, aparţinãtoare Scaunului Sãsesc Nocrich (astãzi, în judeţul Sibiu),
într-o familie simplã, de ţãrani ardeleni. Şi-a început formaţia intelectualã
pe plan local, în cadrul şcolii elementare, continuatã la şcoala medie
romano-catolicã din Sibiu (astãzi Colegiul Naţional ,,Gheorghe Lazãr”
Sibiu).3 Înzestrat cu o inteligenţã scãpãrãtoare a fost repede remarcat de
conducerea şcolii şi nu numai, la recomandarea decanilor Jakabfy şi
Schlauch şi a nobilului secui Gyergyai ajungând sã mediteze o parte a
fiilor patricienilor saşi din Sibiu. Nu lipsit de importanţã este faptul cã
tânãrul elev Iacob Bologa a reuşit sã se facã remarcat şi la curtea
episcopului Vasile Moga, primul episcop ortodox român dupã
încorporarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic şi trecerea unei pãrţi a
bisericii sub ascultarea Romei, unde adesea a cãutat sprijin şi îndrumare.4
Constantin Popp, ,,Consilierul aulic Iacob Bologa (1817-1888). Note biografice”, în
Revista Economicã, an XLI, numãr 20-21, 1939, pp. 149-151.
3 ***, ,,Iacob Bologa (1817-1888)”, în Familia, an XXIV, numãr 23, 1888, p. 250.
4 Constantin Popp, ,,Consilierul aulic Iacob Bologa”, p. 149.
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La finalul studiilor sibiene, Iacob Bologa s-a îndreptat spre Cluj, unde a
urmat cursurile Academiei de Drept, absolvite cu menţiunea ,,eminens”.
Din aceastã perioadã dateazã prietenia legatã cu o serie de viitoare
personalitãţi ale mişcãrii naţionale româneşti transilvãnene, dintre care îi
amintim pe Avram Iancu şi Ilie Mãcelariu, prietenie consolidatã în timpul
Revoluţiei de la 1848/1849. 5
Din anul 1837, anul finalizãrii studiilor, a activat la Tabla Regeascã
din Târgu-Mureş, coabitând alãturi de Avram Iancu; fire activã, în scurt
timp, a devenit purtãtorul de cuvânt al canceliştilor şi unul dintre
membrii fondatori ai Societãţii de Lecturã. 6 Cunoscându-l în anturajul
canceliştilor români de la Tabla Regeascã, în contextul derulãrii
procesului lemenian,7 preotul Isaia Moldovan l-a descris pe Iacob Bologa
drept ,,[…] un tânãr vioi, cântãreţ mare, ne cânta mai multe versuri româneşti, mai
ales cu predilecţie cânta: ,,Nu mã bate, taicã,/Nu mã bate, maicã,/Cã ziua eu ţi-oi
spune/Saraca-mi de mine,/Cine m-a înşelat,/De m-a sãrutat./Un voinic înalt/Ca
un fir de brad./Sprâncenile lui/Pana corbului,/Ochişorii lui/Mura
câmpului,/Dragã fata lui/Spuma laptelui,/Saraca-mi de mine,/Spuma
laptelui,/Saraca-mi de mine,/Spuma laptelui./Nu mã bate, taicã,/Nu mã bate,
maicã,/Cã el s-a jurat,/Saraca-mi de mine,/Cã mã va lua/Când se va
înturna,/Saraca-mi de mine,/Sã fiu soţia sa”. Bologa având un organ perfect
argintiu, cânta cu atâta efect şi dulceaţã acest cântec, cât l-ai fi ascultat pânã-i
lumea”.8
Experienţa acumulatã la Tabla Regeascã i-a permis tânãrului Iacob
Bologa ca, în momentul izbucnirii Revoluţiei Paşoptiste în Transilvania,
sã se implice cu toatã puterea în mişcarea naţionalã. A participat la
Adunarea Naţionalã de la Blaj din 3/15 mai 1848, în calitate de secretar,
iar mai apoi a fost cooptat în delegaţia însãrcinatã cu prezentarea petiţiei
naţionale în faţa împãratului. 9 A preluat aceastã sarcinã dintr-o dublã
posturã, de delegat al adunãrii naţionale şi secretar al episcopului Andrei
Şaguna, pe care l-a însoţit la Olmütz, Praga, Innsbruck, mai apoi în
***, ,,Iacob Bologa (1817-1888)”, p. 250.
Olivia Monica Avram, Pagini din viaţa culturalã româneascã din judeţul Mureş (secolele XVIIIXIX). Societãţi, asociaţii, colecţionari, biblioteci, Sibiu, Editura Astra Museum, 2014, pp. 289290.
7 Despre acest episod, consumat între douã facţiuni din interiorul Bisericii GrecoCatolice (cea condusã de episcopul Ioan Lemeni şi cea condusã de Simion Bãrnuţiu), a
se vedea: Daniela Deteşan, Dosarul procesului lemenian, volum I-II, Cluj-Napoca, Editura
Napoca Star/Presa Universitarã Clujeanã, 2007-2012.
8 Isaia Moldovan, Din întâmplãrile vieţii mele. Note şi schiţe, ediţie şi studiu introductiv de
Nicolae Dumbrãvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 20.
9 Constantin Popp, ,,Consilierul aulic Iacob Bologa”, p. 149.
5
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Galiţia, Bucovina, Moldova şi Ţara Româneascã. 10 Pânã în momentul
constituirii Partidului Naţional Român din Transilvania, Iacob Bologa a
activat în cadrul Comitetelor Naţionale Române, organisme politice
generate de Revoluţia de la 1848/1849.11 Astfel, Iacob Bologa s-a regãsit
atât în Comitetul Naţional Român ales în urma conferinţei de la Sibiu din
1-4 ianuarie 1861 (prezidat de mitropolitul Alexandru Sterca-Şuluţiu şi
episcopul Andrei Şaguna), cât şi în cel ales la 8-11 aprilie 1863 (prezidat
tot de cei doi ierarhi), mai apoi în Comitetul Central Electoral al
Partidului Naţional Român din Transilvania, nãscut în urma conferinţei
de la Miercurea Sibiului din 7 martie 1869.12

Bust Iacob Bologa, Parcul ASTRA, inaugurat în anul 2011, cu
ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii
La sfârşitul revoluţiei, Iacob Bologa a intrat, în calitate de ,,concipient
de locotenenţã”, în serviciul guvernatorului Transilvaniei, generalul Ludwig
von Wohlgemuth, pe care l-a însoţit în cãlãtoriile sale de liniştire a
spiritelor, având ,,[…] prilejul binevenit sã facã neamului sãu preţioase servicii,
atrãgând atenţiunea guvernatorului asupra suferinţelor şi gravamentelor poporului
român şi stãruind şi indicând mijloacele pentru alinarea lor”.13 Drept rãsplatã, în
anul 1853, a fost avansat consilier al tribunalului din Dej, iar în anul 1854
Ibidem.
Vlad Popovici, ,,Elita politicã româneascã din Transilvania (1861-1881). O
perspectivã alternativã”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, numãr 14/I,
2010, p. 214.
12 Ibidem, pp. 216-218.
13 Constantin Popp, ,,Consilierul aulic Iacob Bologa”, p. 150.
10
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consilier al tribunalului provincial din Sibiu. Pentru ,,[…] activitatea sa
neobositã şi imparţialitatea sa notoricã”, în anul 1858, a fost înaintat consilier
al Curţii de Apel şi în scurt timp consilier gubernial la Cluj.14 Pentru toate
acestea, în 1864, curtea imperialã l-a decorat cu Ordinul Imperial
,,Coroana de Fier”, clasa a III-a, iar un an mai târziu l-a înãlţat la rangul
de consilier al Cancelariei Aulice a Transilvaniei de la Viena, poziţie
ocupatã pânã la perfectarea dualismului austro-ungar, când s-a pensionat
şi retras la Sibiu.15
În acelaşi timp, Iacob Bologa a activat şi ca membru în
,,reprezentanţa” Universitãţii Sãseşti, ales în cercul Sebeşul Sãsesc, poziţie
din care a militat pentru recunoaşterea drepturilor românilor de pe aşanumitul ,,Pãmânt Crãiesc”: 16 ,,[…] ca membru al reprezentanţei sãseşti de la
1861-1871, ales fiind în cercul S[as] Sebeşului, îşi ridica vocea în adunãrile
confluxului pentru recunoaşterea drepturilor române din fundu regiu; în conţelegere cu
colegii sãi români, izbuteşte a obţine ajutoare, a înduplecat universitatea la împãciuiri
echitabile în lungile procese de pãduri purtate cu comunele româneşti din Mãrginime şi
contribuie în mare parte la decretarea actului celui mai însemnat: conclusul din 1 mai
1871, prin care însãşi universitatea, compusã din o preponderentã majoritate
sãseascã, recunoaşte averea universitãţii drept avere comunã a celor 11 scaune istorice
fãrã deosebire de naţionalitate şi confesiune”.17
Convins de faptul cã progresul naţiunii române trebuia condiţionat
şi de bunãstarea acesteia, Iacob Bologa s-a numãrat printre fondatorii
bãncii de asigurãri ,,Transilvania”, iar mai apoi, în anul 1871, printre cei ai
bãncii ,,Albina”, prima instituţie modernã de credit a românilor din
monarhia austro-ungarã, pe care o va şi conduce începând cu anul
1874.18
Pensionarea consilierului aulic Iacob Bologa a coincis cu implicarea
acestuia în conducerea şi organizarea Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Românã şi Cultura Poporului Român-ASTRA. Încã din
primãvara anului 1861, Iacob Bologa şi-a dat concursul pentru înfiinţarea
unei asociaţii culturale româneşti, numãrându-se printre cei 176 de
semnatari ai ,,Rugãminţii mai multor bãrbaţi fruntaşi ai naţiunii noastre
cãtre înalta locotenenţã c. r. transilvanã, pentru a se da voie la ţinerea
unei adunãri consultãtoare în privinţa înfiinţãrii unei asociaţiuni pentru
Ibidem.
Ibidem.
16 Ibidem.
17 ***, ,,Iacob Bologa (1817-1888)”, pp. 250-251.
18 Ibidem, p. 251; Mihai D. Drecin, ,,120 de ani de la înfiinţarea filialei Braşov a bãncii
,,Albina” din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalitãţi conducãtoare, rolul
social-economic-naţional”, în Cumidava, numãr XXVI, 2003, p. 132.
14
15
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literatura şi cultura poporului român”.19 Dupã înfiinţarea acesteia, a fost
cooptat în comitetul de conducere, alãturi de alţi intelectuali de frunte ai
vremii:20 având ,,[…] totdeauna o deosebitã purtare de grijã pentru prosperarea şi
dezvoltarea acestei vechi şi importante instituţii culturale a noastre”.21 La vremea
potrivitã, a fost desemnat sã ocupe poziţia de vicepreşedinte pentru
episcopul Andrei Şaguna, pentru baronul Vasile Ladislau Pop şi pentru
canonicul Timotei Cipariu. 22 Ba mai mult, în intervalul 1875-1877, a
ocupat şi poziţia de preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în aceastã
perioadã înfiinţându-se secţiunea ştiinţificã23 şi punându-se bazele şcolii
de fete din Câmpeni (subvenţionatã în anii urmãtori din fonduri
astriste).24
Conştientizând faptul cã eforturile intelectualitãţii româneşti
transilvãnene nu puteau fi coordonate dintr-un singur centru, din Sibiu,
în cadrul adunãrii generale a Asociaţiunii ASTRA, desfãşuratã la Şomcuta
Mare în intervalul 10-11 august 1869, Iacob Bologa a propus crearea
despãrţãmintelor şi cercurilor culturale.25 Astfel, un an mai târziu, au luat
naştere primele patru despãrţãminte, la Braşov, Fãgãraş, Sibiu şi Sebeş,
numãrul acestora crescând mereu şi mereu.26 Pe aceeaşi linie, în cadrul
adunãrii generale din anul 1870, desfãşuratã la Nãsãud, Iacob Bologa a
lansat un proiect privind înfiinţarea unei academii române de drepturi.27
Alãturi de Ilie Mãcelariu, Petre Dunca, Zaharia Boiu şi Ion Popescu,
Iacob Bologa a întocmit un proiect de statut al viitoarei academii, pe baza
cãruia Asociaţiunea ASTRA a înaintat un memoriu Ministerului Cultelor
şi Instrucţiei Publice şi a lansat un program pentru susţinerea financiarã a
proiectului. Dat fiind faptul cã din anul 1868, la Cluj, funcţiona
Pamfil Matei, Asociaţiunea Transilvanã pentru Literatura Românã şi Cultura Poporului Român
(ASTRA) şi rolul ei în cultura naţionalã (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p.
20.
20 Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi adunãrile generale (1861-2011), Sibiu, Editura
Asociaţiunii ASTRA, 2011, p. 17.
21 Constantin Popp, ,,Consilierul aulic Iacob Bologa”, p. 151.
22 Ioan Lupaş, ,,Înfiinţarea Asociaţiunii şi conducãtorii ei”, în Transilvania, numãr 4
jubiliar, 1911, p. 333-338.
23 Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi adunãrile generale, pp. 25-26.
24 Ştefania Mihãilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929), Iaşi,
Editura Polirom, 2002, p. 134.
25 Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi adunãrile generale, p. 23.
26 Mihai-Octavian Groza, ,,Contribuţia Despãrţãmântului ASTRA Sebeş la dezvoltarea
culturii româneşti locale. Scurte reflecţii istorice”, în Gând Românesc. Revistã de culturã,
ştiinţã şi artã, an XXVII, numãr 6 (300), 2017, p. 161.
27 Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi ctitoriile, Sibiu, Editura Asociaţiunii ASTRA,
2011, p. 119.
19
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Universitatea ,,Franz Joseph”, proiectul a fost respins, sumele colectate
fiind folosite de conducerea Asociaţiunii ASTRA pentru ridicarea clãdirii
Şcolii Superioare de Fete din Sibiu.28

Iacob Bologa (1817-1888)
(Sursã: Familia, an XXIV, numãr 23, 1888, p. 249)
Militant neobosit, apreciat şi respectat, Iacob Bologa a fost cinstit
de poporul sãu pe mãsura faptelor, cea mai lucidã, sensibilã şi sincerã
apreciere venind dinspre George Bariţiu, care nota urmãtoarele: ,,[…]
Ştiţi d[umnea]voastrã, ce era pentru Bologa Asociaţiunea şi nouãle ei institute? […]
Ea era dupã altarul religiei sale al doilea altar, la care se închinase el şi cãruia îi
sacrifica într-o serie de ani spese, timp, cãlãtorii obositoare pentru un om bãtrân şi
adesea liniştea sufleteascã, de câte ori simţea vreo cursã aruncatã cu scop de a-i
submina şi rãsturna sanctuarul limbii şi al culturii noastre. Mic este el, modest şi
umilit ca şi bisericile religiei noastre cele de lemn rãmase din veacurile servituţii, el însã
este singurul sanctuar, care în loc sã ne dezbine în confesiuni sau în partide politice, ne
adunã şi ne uneşte pe toţi la o sfântã agapã, precum era cea gustatã de creştinii din
biserica primitivã a lui Iisus Hristos”.29

Ibidem, p. 23; Cornel Sigmirean, ,,ASTRA şi formarea elitei româneşti”, în volumul
Simpozion. Comunicãrile celui de-al XXI-lea Simpozion al Cercetãtorilor Români din Ungaria
(Budapesta, 26-27 noiembrie 2011), Giula, 2012, pp. 32-33.
29 Ioan Lupaş, ,,Înfiinţarea Asociaţiunii şi conducãtorii ei”, p. 339.
28
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Prezent în viaţa Sibiului, ,,cercetãtor regulat al bisericii”, Iacob Bologa a
fost un apropiat al episcopului, mai apoi arhiepiscopului şi mitropolitului
Andrei Şaguna, participant la sinoadele arhidiecezane şi congresele
naţionale, contribuind la introducerea Statutului Organic şi la gestionarea
veniturilor eparhiale, fãcând parte şi din comitetul Fundaţiei Gojdu.30
Dupã o viaţã petrecutã pe ,,baricadele” mişcãrii naţionale şi
culturale româneşti din Transilvania, la 18 mai 1888, Iacob Bologa a
trecut în lumea celor drepţi, regretat şi plâns de toţi cei care l-au cunoscut
şi apreciat, acest lucru reieşind şi din necrologul publicat în paginile
ziarului ,,Telegraful Român”, cu care ne permitem sã încheiem aceastã
scurtã evocare: ,,[…] S-a rãsturnat un stejar puternic lovit ca din cer senin şi cei ce
iau zis de cu searã: noapte bunã, dimineaţa au vãrsat lacrimi pe cadavrul mort. O
boalã acutã a lovit pe alt stejar puternic şi dupã o luptã de douã zile, luptã între viaţã
şi moarte, consilierul Iacob Bologa nu mai este între cei vii. A cãzut un stejar
puternic, când vijelia este mai cumplitã. Aveam mare trebuinţã de inima lui cea bunã,
de inteligenţa lui şi blândeţea cea nemãrginitã, cãci nu este om, care sã poatã zice, cã
l-a vãtãmat vreodatã rãposatul. Aveam mare trebuinţã de caracterul catonic al lui, de
numele lui cel bun, de omul care, cu demnitate, ocupa funcţiile onorifice, multifere, la
care l-a chemat încrederea naţiunii, încrederea bisericii şi încrederea concetãţenilor sãi.
Consilierul Bologa lasã în urma sa o lacunã, care foarte cu greu o vom putea suplini
noi toţi, care ne-am învãţat a vedea pe bunul şi înţeleptul bãtrân fiind pretutindeni în
fruntea întreprinderilor noastre naţionale”.31

30
31

Constantin Popp, ,,Consilierul aulic Iacob Bologa”, pp. 150-151.
Telegraful Român, an XXXVI, numãr 54, 1888, p. 216.
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ANEXÃ DOCUMENTARÃ
CONSTANTIN POPP
Consilierul aulic Iacob Bologa (1817-1888)
-note biograficeIacob Bologa, consilier aulic, s-a nãscut la 7 decembrie 1817, din
pãrinţi ţãrani liberi (neiobagi) în comuna Marpod, din ,,Fundus Regius”,32
scaunul Nocrichului, 33 jud[eţul] Sibiu. Şcoala elementarã a fãcut-o în
localitate, iar şcolile medii rom[ano]-cat[olice] le-a terminat, cu distincţie,
în Sibiu.34
Întreţinerea câtã vreme a fost la liceul din Sibiu, o avea dupã
obiceiul şi putinţa vremurilor de pe atunci, din traista, cu care pãrinţii sãi
îi aduceau alimentele, la Sibiu, cu cãruţa.
Povãţuit şi sprijinit de un nobil maghiar (secui), Gyergyai, şi ajutat
şi din partea decanilor rom[ano]-cat[olici] Jakabfy şi pe urmã, Schlauch,
Iacob Bologa, elev distins, a ajuns sã dea meditaţii odraslelor a
numeroase familii fruntaşe din localitate.
I[acob] Bologa s-a impus devreme şi atenţiunii episcopului Vasile
Moga,35 care-l aprecia şi simpatiza mult. Când, dupã terminarea studiilor

,,Fundus Regius” sau ,,Pãmântul Crãiesc” reprezintã denumirea datã acelor teritorii
din Transilvania colonizate cu populaţie germanã.
33 De Scaunul Nocrich aparţineau urmãtoarele localitãţi: Alţâna, Beneşti, Chirpãr,
Fofeldea, Glâmboaca, Hosman, Ilimbav, Marpod, Nocrich, Sãsãuş şi Ţichindeal.
34 La Gimnasium Regium, instituţie înfiinţatã la anul 1692 de cãtre cãlugãrii iezuiţi,
astãzi Colegiul Naţional ,,Gheorghe Lazãr” Sibiu (a se vedea: Vasile-Mihai Câmpeanu,
Liceul ,,Gheorghe Lazãr” Sibiu. Compendiu monografic (1692-1992), Sibiu, Editura
Caleidoscop, 1992, p. 12).
35 Vasile Moga (1774-1845): ierarh român, primul episcop ortodox al românilor
transilvãneni dupã trecerea unei pãrţi a bisericii sub ascultarea Romei şi intrarea
provinciei sub stãpânirea Imperiului Habsburgic; de numele sãu se leagã organizarea
episcopiei, îmbunãtãţirea vieţii moral-religioase a populaţiei pãstorite, achiziţionarea
unei clãdiri şi sedentarizarea scaunului episcopal în interiorul cetãţii Sibiului, dezvoltarea
învãţãmântului confesional, susţinerea şi sprijinirea oamenilor de culturã români,
trimiterea şi susţinerea unor tineri la studii la marile universitãţi europene, precum şi
înaintarea unor memorii pentru îmbunãtãţirea situaţiei românilor transilvãneni din
Imperiul Habsburgic (a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi epoca sa.
Bisericã, societate şi culturã în vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845”), în
volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, II, coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 37-51; Idem, ,,Un ierarh transilvãnean şi epoca sa.
Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845)”, în Astra Sabesiensis, supliment
numãr 1, 2017, pp. 9-50).
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sale academice, Bologa trecea prin Sibiu, la ai sãi în Marpod, era
totdeauna invitat şi primit cu cãldurã la reşedinţa episcopeascã.
Încã de pe vremea studiilor sale la Academia de Drept, Iacob
Bologa a intrat în strânsã legãturã şi de intimã amiciţie, cu fruntaşii
tineretului românesc de pe vremuri: Avram Iancu, 36 Costi G. Ioan,
Secãreanu, Ilie Mãcelariu,37 Pantazi şi alţii.
Dupã terminarea studiilor, I[acob] Bologa ajunge cancelist la Tabla
(Curtea de Apel) din T[âr]g[u]-Mureş, unde ia parte activ la pregãtirea
mişcãrilor iniţiate acolo, la anul 1848.
Participã în acel an la Marea Adunare Naţionalã de pe Câmpul
Libertãţii la Blaj, unde funcţioneazã cã unul din secretarii acelei adunãri şi
este ales membru al deputãţiei, delegate sã prezinte tronului hotãrârile
adunãrii naţionale.
Chemat la postul de secretar prezidial al episcopului Andrei
Şaguna, 38 îl însoţeşte pe acesta, în aceastã calitate, şi ca membru al
delegaţiunii, condusã de Şaguna la Olmütz, Praga şi Innsbruck, de unde
se înapoiazã cu Şaguna, prin Galiţia, Bucovina, Moldova şi Muntenia, cu
care prilej încheie preţioase cunoştinţe şi ia contact politic cu fruntaşii
neamului nostru din acele provincii şi ţãri. De atunci au datat bunele sale
legãturi şi raporturi de prietenie cu Bogdan Petriceicu Haşdeu, 39 cu
artistul Matei Millo, cu boierii Cãmãrãşescu şi Racoviţã, generalul

Avram Iancu (1824-1872): avocat, om politic, revoluţionar român, lider al legiunilor
româneşti transilvãnene din timpul Revoluţiei de la 1848-1849 (a se vedea: Silviu
Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1968).
37 Ilie Mãcelariu (1822-1891): jurist, om politic român, jude regal, deputat în Dieta de la
Budapesta, participant la Revoluţia din 1848/1849, tribun al Prefecturii a II-a de la
Sebeş, preşedinte al Partidului Naţional Român din Transilvania (a se vedea: Enciclopedia
României, disponibilã online la www.enciclopediaromaniei.ro, accesatã la 26.IV.2018, ora
12:30).
38 Andrei Şaguna (1808-1873): cleric, cãrturar, om politic de origine aromânã, episcop,
arhiepiscop şi mitropolit al Transilvaniei, preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, membru de
onoare al Academiei Române (a se vedea: Mircea Pãcurariu, O viaţã dãruitã Bisericii şi
Neamului: Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, Editura Andreiana,
2012).
39 Bogdan Petriceicu Haşdeu (1838-1907): jurist, filolog, istoric, om politic român,
director al Arhivelor Statului din Bucureşti, profesor al Universitãţii din Bucureşti,
membru al Partidului Naţional Liberal, deputat, membru al Academiei Române (a se
vedea: Ovidiu Pecican, Bogdan Petriceicu Haşdeu, istoric, Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrţii
de Ştiinţã, 2004).
36
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Florescu40 şi alţii, raporturi ce a continuat a le pãstra şi ulterior toatã viaţa
sa.
Dupã potolirea revoluţiei şi restabilirea ordinii, I[acob] Bologa intrã
în serviciul statului, în calitate de concipient 41 de locotenenţã. Detaşat
pentru serviciu pe lângã guvernatorul b[a]r[on] Wohlgemuth, 42 îl
însoţeşte pe acesta în cãlãtoria sa prin întreg Ardealul pentru liniştirea
spiritelor.
A avut acum, I[acob] Bologa, prilejul binevenit sã facã neamului
sãu preţios servicii, atrãgând atenţiunea guvernatorului asupra
suferinţelor şi gravamentelor poporului român şi stãruind şi indicând
mijloacele pentru alinarea lor.
La 1853, I[acob] Bologa este înaintat, drept recunoaştere a
aptitudinilor şi excelentelor servicii prestate pânã atunci, consilier la
tribunalul din Dej, iar dupã un an la postul de consilier la tribunalul
provincial din Sibiu. Deja, dupã cinci ani, la 1858, pentru activitatea sa
neobositã şi imparţialitatea sa notoricã, probate în numeroase cazuri
grave, I[acob] Bologa este, din nou, înaintat la gradul şi funcţia de
consilier la Curtea de Apel a ţãrii şi scurt timp dupã acea consilier la
guberniul ţãrii din Cluj.
La 1864, I[acob] Bologa este distins cu importantul Ordin Imperial
Austriac ,,Coroana de Fier” cl[asa] a III-a, iar la 1865 este înãlţat consilier
aulic la Cancelaria Transilvaniei (secţia juridicã) din Viena, forul suprem
judiciar pentru Ardeal. Avea atunci vârsta de abia 48 ani.
În aceastã din urmã înaltã funcţie, împreunã cu A[nton]
Mocsonyi, 43 Dimitrie M. Moldovan, 44 Petru Dobra 45 şi alţii, I[acob]
Bologa a dezvoltat o intensã activitate, încununatã, apoi, ulterior de
succes, pentru revindecarea vechii mitropolii ardelene a românilor
ortodocşi.
Ioan Emanoil Florescu (1819-1893): militar, om politic român, membru al Partidului
Conservator, ministru şi prim-ministru (a se vedea: Nicolae C. Nicolescu, Enciclopedia
şefilor de guvern ai României (1862-2006), Bucureşti, Editura Meronia, 2006, pp. 137-139).
41 ,,Concipient” (,,conţopist”), funcţionar.
42 Guvernator între anii 1849-1851.
43 Anton Mocioni (1816-1890): militar, om politic român, fondator al Bãncii ,,Albina”
din Sibiu, deputat în Parlamentul de la Budapesta (a se vedea: Enciclopedia României,
disponibilã online la www.enciclopediaromaniei.ro, accesatã la 26.IV.2018, ora 14:30).
44 Dimitrie Moldovan (1811-1889): inginer, om politic român, comisar, secretar şi
consilier la Cancelaria Aulicã a Transilvaniei de la Viena, deputat în Parlamentul de la
Budapesta (a se vedea: Ibidem).
45 Petru Dobra (1816-1849): jurist, om politic român, participant la Revoluţia de la
1848/1849, prefect al Legiunii a VI-a de la Zlatna (a se vedea: Ibidem).
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La 1867, dupã decretarea dualismului austro-ungar şi schimbarea
sistemului de guvernãmânt, I[acob] Bologa trece la pensiune şi se retrage
în viaţa privatã la Sibiu.
În afarã de împlinirea conştiincioasã a obligaţiunilor sale de înalt
funcţionar de stat, pânã a fost în serviciu activ, când a cãutat totdeauna şi
necurmat sã serveascã şi promoveze interesele neamului sãu, apãrând
drepturile sale prea adeseori nesocotite, I[acob] Bologa a avut încã din
tinereţe un important rol de îndrumãtor şi conducãtor în viaţa politicã şi
culturalã a poporului român.
Ales la 1861 în primul comitet permanent naţional român, I[acob]
Bologa, dupã delãturarea nenumãratelor piedici ce le punea stãpânirea,
sub influenţa nobilimii maghiare, în calea obţinerii unei audienţe,
conduce o delegaţiune a poporului român, din care fãcea parte d[octo]r
Ioan Raţiu 46 şi Ilie Mãcelariu, la împãratul Francisc Iosif, 47 pentru a-i
prezenta, în numele naţiunii române, toate gravamentele de ordin politic
şi cultural etc., ale poporului român din Transilvania.
Îndeosebi a cerut, atunci, delegaţiunea împãratului sã denege
încuviinţarea sa pentru suprimarea independenţei Transilvaniei, respectiv
sã nu aprobe uniunea Ardealului cu Ungaria, decretatã la 1848, în contra
voinţei românilor, hotãrâre ce rãmãsese neexecutatã, dar la 1861 a fost
din nou cerutã stãruitor de nobilimea maghiarã interesatã.
Cu toatã declaraţia categoricã, a asigurãrii şi a cuvântului dat
delegaţiunii de cãtre împãrat, cã ,,uniunea Ardealului cu Ungaria niciodatã nu
se va face”, aceasta, cu nesocotirea cuvântului şi promisiunii împãrãteşti,
ulterior totuşi a urmat şi ea cu o lungã erã de neîndreptãţire, umilire şi
asuprire a poporului român, mai ales de la 1867 încoace.
I[acob] Bologa nu a încetat sã activeze şi sã lupte şi dupã
pensionarea sa, cu toatã dârzenia, pentru cauza dreaptã a neamului sãu şi
egala îndreptãţire a tuturor naţionalitãţilor: în dieta din Sibiu din 1863/4
unde, dupã restaurarea autonomiei Ardealului, a fost ales deputat al
Scaunului Nocrich şi ca membru al Consiliului Imperial din Viena, unde
fusese delegat la 1863 din partea dietei din Sibiu.
Ioan Raţiu (1828-1902): jurist, om politic român, participant la Revoluţia de la
1848/1849, deputat în Dieta Transilvaniei, semnatar al Pronunciamentului de la Blaj din
anul 1868, fondator, mai apoi, vicepreşedinte şi preşedinte al Partidului Naţional
Român din Transilvania, semnatar al Memorandum-ului din anul 1892, membru al
Asociaţiunii ASTRA (a se vedea: Ibidem).
47 Franz Joseph (1830-1916): împãrat al Imperiului Habsburgic, din 1867 împãrat al
Imperiului Austro-Ungar, rege al Ungariei, Boemiei şi Croaţiei, mare duce al Bucovinei,
mare principe al Transilvaniei, marchiz de Moravia, mare voievod al Serbiei din 1848 şi
pânã în 1916 (a se vedea: Jean-Paul Bled, Franz Joseph, Bucureşti, Editura Trei, 2002).
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Iacob Bologa a activat intens, de la 1861-1871, în interesul
poporului românesc şi ca membru al reprezentanţei Universitãţii Sãseşti
din Sibiu, ales în cercul Sebeşului Sãsesc. În sânul acestei importante
corporaţii luptã pentru recunoaşterea drepturilor românilor din ,,Fundus
Regius”, exopereazã împreunã cu ceilalţi colegi ai sãi români, ajutoare şi
pe seama românilor şi pune la cale împãciuiri echitabile în complicatele
procese pentru pãduri, purtate de comunele din Mãrginime cu
Universitatea Sãseascã.
Mare parte din merit îi revine, în fine, lui I[acob] Bologa şi pentru
aducerea hotãrârii luate la 1 mai 1871 de Universitatea Sãseascã compusã,
în preponderenţã, din reprezentanţii saşi, prin care hotãrâre se recunoaşte
imensa avere a acestei corporaţii drept proprietatea comunã a celor 11
scaune istorice, fãrã deosebire de naţionalitate şi confesiune.
A fost aceasta o hotãrâre de extraordinarã însemnãtate pentru
români, dat fiind cã pânã atunci beneficiau de uzufructul acestei imense
averi, exclusiv saşii, în favorul instituţiilor lor culturale.
Membru marcant al Partidului Naţional Român, I[acob] Bologa a
luat parte, pânã la sfârşitul vieţii sale, la toate conferinţele naţionale şi a
fost ales şi în comitetul permanent al conferinţei naţionale de la
Miercurea Sibiului. Semnãtura sa figureazã pe toate memoriile politice,
prezentate celor în cãdere, de conducãtorii poporului românesc din
monarhia habsburgicã.
În viaţa bisericeascã, [de] asemenea, a dezvoltat I[acob] Bologa o
vie activitate. A conlucrat la introducerea Statutului Organic, ca membru
al comitetului fundaţiei Gojdu, de la 1871 pânã la moarte; ca fiscal
mitropolitan, apoi deputat în toate sinoadele arhidiecezane şi congresele
naţionale. De la retragerea sa în pensiune a condus şi comitetul parohial
al bisericii din Sibiu-Cetate.
Cercetãtor regulat al bisericii, glasul sãu puternic şi de un timbru
deosebit de plãcut rãsuna, în zile de sãrbãtoare, adeseori, din stranã, atât
în bisericile din Sibiu, cât şi la sate, spre lauda şi mãrirea lui Dumnezeu şi
plãcerea şi admiraţia credincioşilor.
În cadrele Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura şi Cultura
Poporului Român, ASTRA de azi, încã a dezvoltat I[acob] Bologa, de la
înfiinţarea ei şi pânã la moarte o mãnoasã activitate. Ca vicepreşedinte şi
apoi ca preşedinte a condus comitetul central aproape douã decenii şi a
avut totdeauna o deosebitã purtare de grijã pentru prosperarea şi
dezvoltarea acestei vechi şi importante instituţii culturale a noastre. Şi-a
adus aminte de ea şi în ultimele zile ale vieţii sale, când a lãsat destinele ei
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prim-secretarului de pe vremuri, George Bariţiu, 48 şi secretarului II
d[octo]r Ioan Crişan, adresându-le cuvintele: ,,Grijiţi de Asociaţiune”.
A luat parte toatã vremea la toate adunãrile generale ale ASTREI,
unde conducea cu mult zel şi tact dezbaterile, necruţând nici timp, nici
cheltuieli pentru a putea fi totdeauna la locul sãu.
Nu i-a scãpat din vedere lui I[acob] Bologa nici importanţa
instituţiunilor financiar-economice pentru poporul nostru. Participã la
1871 la fondarea bãncii de asigurare ,,Transilvania” din Sibiu (fondare
româno-sãseascã), abandonatã ulterior, dupã vreo douã decenii, de
români şi azi în patrimoniul exclusiv al compatrioţilor noştri saşi. La
aceastã societate, I[acob] Bologa a funcţionat şi ca membru în direcţiune
pânã la moartea sa.
Semnatar, la 1871, al ,,Prospectului de fondare”, membru fondator
al primului institut de credit şi de economii românesc, Banca ,,Albina”49
din Sibiu, I[acob] Bologa este ales, în prima adunare generalã, la 14
martie 1872, membru al consiliului de administraţie şi de acesta
vicepreşedinte I, iar la 20 iulie 1874 preşedinte. A funcţionat în aceastã
calitate pânã la moartea sa, fãcând acestui institut prin marea autoritate
de care se bucura în general, prin excelentele legãturi, personale, ce le
avea şi prin zelul şi tactul cu care era înzestrat, nepreţuite şi veşnic
neuitate servicii.
În comuna sa natalã, Marpod, şi împrejurime şi întreg judeţul Sibiu,
în sânul populaţiunii româneşti, numele lui I[acob] Bologa a devenit
legendar, ca cel mai bun şi mai devotat amic al ţãranului. De fapt, la
I[acob] Bologa alerga pe vremuri poporul ţãran în toate necazurile şi
nevoile lui, cãutând un sfat bun, sprijin şi ajutor. Şi le primeau toate, toţi
câţi i se adresau, oferindu-i-se serviciile complet dezinteresat. S-a şi
bucurat, pentru toate aceste binefaceri, de o popularitate largã, ca puţini
alţii în vremea sa.
Iacob Bologa şi-a dat obştescul sfârşit dupã o bogatã activitate pe
toate terenele, în serviciul neamului sãu, la 18 mai 1888, în Sibiu, regretat
de toţi câţi l-au cunoscut şi cu care a colaborat în viaţã pe multiplele
terenuri ale activitãţii sale pentru binele obştesc. L-au deplâns, în afarã de
George Bariţiu (1812-1893): jurist, cãrturar, om politic român, întemeietor al presei
româneşti transilvãnene, participant la Revoluţia de la 1848/1849, deputat în Dieta
Transilvaniei şi în Senatul Imperial de la Viena, membru fondator al Partidului Naţional
Român din Transilvania, fondator şi preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, membru
fondator, mai apoi preşedinte al Academiei Române (a se vedea: Enciclopedia României,
disponibilã online la www.enciclopediaromaniei.ro, accesatã la 26.IV.2018, ora 14:30).
49 Despre aceastã instituţie, a se vedea: Mihai D. Drecin, Banca ,,Albina” din Sibiu:
instituţie naţionalã a românilor transilvãneni: 1871-1918, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982.
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membrii familiei sale, mai ales ţãrãnimea românã, cãci le-a dispãrut
,,Domnul nostru cel bun”, cum îi ziceau.
Prin cãsãtorie, I[acob] Bologa a fost înrudit cu protopopul de pe
vremuri al Sibiului, Petru Bãdilã (care i-a fost socru) şi cu directorul
seminarului teologic, azi Academia Teologicã din Sibiu, Ioan Hanea,
ambii personalitãţi marcante şi cu rol în trecutul bisericii noastre din
epoca ,,şagunianã”.
Iacob Bologa a lãsat în urma sa un fiu, Valeriu, a cãrui comemorare
de 40 de ani de la moarte a prilejuit aceastã schiţã biograficã şi douã fiice,
Ana, mãritatã cu vrednicul medic şi omul de bine sibian, d[octo]r Ioan
Moga şi Maria, mãritatã cu marele nostru compozitor Gheorghe Dima50
şi fost director al Conservatorului de muzicã din Cluj.
D[oam]na Ana d[octo]r Moga trãieşte şi azi în Arad, în vârstã de
peste 80 de ani.
Ambele aceste fiice ale lui Iacob Bologa au avut un mare şi activ
rol conducãtor în viaţa socialã a Sibiului românesc de pe vremuri.
D[oam]na Ana d[octo]r Moga în societãţile culturale şi de binefacere, iar
Maria Dima, înzestratã cu bogate talente artistice, în mişcarea artisticã
româneascã, ca mult apreciatã solistã, cu glas de alto deosebit de frumos
şi cu o extraordinarã pricepere pentru interpretarea muzicii vocale
serioase. S-a distins şi ca traducãtoare perfectã de poezii din limba
românã, în cea germanã şi de texte de operã din limba germanã în
româneşte. A fost un stâlp puternic al vestitelor reuniuni de muzicã din
Sibiu şi pe urmã din Braşov, în epoca lor de înflorire, sub mãiastra
conducere a soţului ei, Gh[eorghe] Dima.
Cu Iacob Bologa a dispãrut una din personalitãţile proeminente ale
generaţiei de mari luptãtori şi conducãtori politici şi culturali ai noştri din
anii 1848-1888.
Prin munca şi ostenelile sale, de o viaţã de om, pentru înãlţarea
neamului sãu, Iacob Bologa şi-a asigurat un loc de frunte, binemeritat şi
cuvenit, în galeria oamenilor noştri mari, din epoca sa.
Sibiu, mai 1939
Constantin Popp, director al Bãncii ,,Albina”

Gheorghe Dima (1847-1925): compozitor, dirijor român, primul director al
Conservatorului din Cluj (astãzi Academia de Muzicã ,,Gheorghe Dima” Cluj-Napoca),
membru de onoare al Academiei Române (a se vedea: Dorina N. Rusu, Marius Porumb,
Stelian Mândruţ, Membrii Academiei Române din Transilvania (1866-2016). Dicţionar,
Bucureşti/Cluj-Napoca, Editura Academiei Române/Editura Mega, 2016, p. 121).
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