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Dintre instituțiile culturale, care s-au remarcat prin activitățile lor prodigioase, atât 
înainte, cât și după Marea Unire din 1918 se numără Asociația transilvană pentru lite-
ratura română și cultura poporului român (Astra) și Fundațiile Culturale Regale, ambele 
contribuind la dezvoltarea vieții culturale, sociale, economice, științifi ce din România 
Mare. Prin activitatea desfășurată, Astra a fost poate cel mai însemnat factor de so-
lidarizare națională a românilor, iar, până la înfi ințarea Academiei, a suplinit chiar 
rosturile unei societăți culturale a tuturor românilor. Astra s-a defi nit ca un catalizator 
de energii al cărei rol a fost acela de a promova și de a ridica toată cultura românească, 
limba și literatura națională, tradițiile și obiceiurile creștinești, arta și civilizația popo-
rului român. Prin obiectivele mari pe care le-a impus și le-a îndeplinit, Astra a contri-
buit la propășirea vieții materiale și spirituale a satelor românești, la creșterea număru-
lui de intelectuali și la sporirea intelectualității românești.1

În organizarea Astrei s-au petrecut câteva modifi cări, determinate de izbucnirea 
Primului Război Mondial. Astfel, situațiunea excepțională, provocată de începerea răz-
boiului, a zdruncinat și mersul normal al lucrărilor Astrei în 1913. Organele despărță-
mintelor, în urma opreliștilor, nu au putut să mai facă propagandă culturală și economi-
că în comune, nici să-și țină măcar adunarea cercuală, cu excepția a câtorva, care apuca-
seră să o țină înainte de începerea ostilităților. Prin mobilizarea unui însemnat număr al 
directorilor și altor funcționari ai despărțămintelor a fost împiedicată, în mare măsură, 
chiar și încasarea taxelor, ceea ce a produs o considerabilă perturbație în situația fi nanci-
ară a Asociațiunii. Aceasta se susținea aproape numai din taxele membrilor.2 

1 Maria Berényi, „Infl uența Astrei asupra culturii române din Ungaria”, în vol. Asociaționism 
și naționalism cultural în secolele XIX-XX, coord. Liviu Maior, Cluj-Napoca: Centrul de Studii 
Transilvane, 2011, p. 118. 

2 Transilvania, anul XLVI, nr. 7-12, 1 decembrie 1915, pp. 101-102. 
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Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a însemnat deschiderea unor noi perspecti-
ve pentru mișcarea culturală românească și extinderea ariei de acțiune a instituțiilor 
culturale. Ca promotor al întregirii, Regele Ferdinand I a primit funcția de președinte 
de onoare al Astrei, la 31 mai 1919. La Adunarea generala de la Timișoara, din 28–29 
august 1923 trebuia să se ia o hotărâre, in sensul extinderii activității astriste și în alte 
provincii. Discuțiile nu au mai avut loc. Existau voci care acuzau Astra de „regiona-
lism”, de aceea, Comitetul Central a inițiat trei despărțăminte (unul la București și 
două în Basarabia), având sprijinul fi nanciar și moral al Statului român.

Considerându-se că schimbările interne, pe plan național, impun și schimba-
rea Statutelor Astrei, a fost alcătuită o Comisie, compusă din președintele Andrei 
Bârseanu, și numărându-i ca membrii și pe Ilie Beu și Lucian Borcia. Această Comisie 
trebuia să analizeze posibilitatea reînnoirii Statutelor. Însă, de abia în 1924 au fost for-
mulate principiile generale ale noii organizări: asigurarea unui cadru de colaborare cu 
celelalte societăți ale culturii pentru popor; asigurarea continuității activității decizio-
nale, prin preluarea unor atribuții ale adunărilor generale de către Comitetul central; 
arondarea despărțămintelor după plasele administrative și crearea cadrului grupării 
despărțămintelor, în regiuni ale Astrei; diversifi carea programului de activitate ale 
agenturilor comunale ale Astrei; abilitarea Comitetului central de a mări cotizațiile și 
taxele plătite de membrii Astrei.3

Principiile de căpetenie, ce s-au avut în vedere la modifi carea Statutelor sunt urmă-
toarele: „Să se dea societăților culturale posibilitatea unei colaborări cât mai strânse cu 
Asociațiunea, colaborare de atâtea ori și din atâtea părți reclamată, ca neapărat nece-
sară, pentru o lucrare mai spornică și efectivă, în interesul luminării poporului. Să se 
dea un rol mai mare principiului de descentralizare, atribuind o parte a problemelor, 
încredințate până aici Adunării generale, Comitetului central (alegerea vicepreședinți-
lor, a secretarului literar). Fixarea principiului arondării în general a despărțămintelor 
Asociațiunii după plase și dându-se posibilitatea ca mai multe județe să se poată orga-
niza în regiuni ale Asociațiunii. Se are în vedere lărgirea cercului de activitate al agen-
turilor Asociațiunii din comune. Se lasă Comitetului central latitudinea de a ridica sau 
scădea sub rezerva aprobării Adunării generale, cotizațiile de membrii.”4 

Primele modifi cări din Statutele și Regulamentele Astrei, după Unirea din 1918 se 
întrezăresc din anul 1920. Astfel, Adunarea generală a luat act de raportul Comitetului 
despre lucrările Astrei și chivernisirea averilor ei și a făcut unele modifi cări în Statutele 
Astrei. Cele mai însemnate schimbări sunt, că despărțămintelor le revin 50% din taxe-
le membrilor ajutători și activi (ordinari), nu însă din ale celor fondatori și pe viață. 
Taxele cele noi, pentru diferitele categorii de membrii, s-au fi xat, precum urmează: 
Taxa de membru fondator al Casei Naționale 1 000 Lei (2.000 cor.); membru fondator 
al Astrei, 400 Lei; membru pe viață, 200 Lei (400 cor.); membru activ (ordinar), 10 Lei 
(20 cor.); membru ajutător anual, 2 Lei (4 cor.). Fondatorii Casei Naționale primeau 

3 Transilvania, anul 55, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1924, p. 406. 
4 Ibidem, p. 407.
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diplomă, iar numele li se grava pe tablele de marmură din vestibulul Casei Naționale. 
Membrii fondatori și pe viață, diplome de membrii și bilete de legitimare. Toate ca-
tegoriile de membrii primeau, de asemenea, publicațiunile Astrei, cu preț redus, nu 
gratuit, ca până atunci, din cauza scumpirii hârtiei, tiparului etc. Adunarea generală 
a stabilit, pentru funcționarii Astrei, că vor fi  aleși pe viață, acordându-li-se, după un 
serviciu de 30 de ani, drept de „pensiune”5.

Despre crizele și rătăcirile Astrei în perioada imediat următoare Primului Război 
Mondial ni se amintește într-un articol publicat cinci ani mai târziu, în 1925. În rându-
rile acestui articol sunt identifi cate două cauze care au provocat crizele organizatorice 
și de conținut ale Astrei. Pe de o parte, este amintită vasta operă legislativă, admi-
nistrativă, imperios necesară, pentru reorganizarea statului, lucrare de care amintea 
și Raportul din 1920 și care, se pare, că a necesitat aportul majorității intelectualită-
ții române din Ardeal, intelectualitate care astfel și-a nesocotit atribuțiile în cadrul 
Asociației. În al doilea rând, un alt factor perturbator al bunei funcționări a Astrei l-a 
reprezentat politicianismul, care nu a făcut altceva decât să sădească scepticismul și 
lipsa de încredere a populației într-o lucrare de culturalizare dezinteresată.

Primii ani de după unire au însemnat în viața Astrei o criză, care uneori lua înfă-
țișarea unei lipse de orientare, amenințând cu apropierea unei rătăciri. Într-un arti-
col din „Societatea de Mâine” din 1925 se analizează foarte bine, situația postbelică 
a Astrei: „Cu fatalitatea vremilor schimbate ne-a venit o dislocare a energiilor inte-
lectuale din vechile lor rosturi. Uriașul atelier administrativ, înjghebat la iuțeală, ca o 
necesitate funcțională a unui organism care intra în viață, a reclamat prea multe brațe 
de muncă, mai adesea mecanică, încât se consuma și energia disponibilă alteori pentru 
cheltuirea ei altruistă în serviciul culturii mulțimii. Se părea că nu vom mai avea oa-
menii necesari pentru o muncă desinteresată și idealistă în slujba mulțimi, în afară de 
funcțiunea ofi cială zilnică. A năvălit apoi politicianismul și au răsărit, ca bureții după 
o ploaie îndelungată, politicianii cu logica lor materialistă și cu preocupările lor strict 
egoiste. Se părea că nu vom mai găsi suportul moral pentru o astfel de muncă. Am 
început însă să revenim și la alte preocupări. Uluiala primilor ani a dispărut și atunci 
cu privirea limpezită am început să vedem semnele vremii și să ne adaptăm lor. Cea 
mai bună dovadă este situația actuală a Asociațiunii, pe care politicianismul n-a reușit 
să o dezmembreze, nici să-i anihileze puterile de mare acțiune culturală. […] Oamenii 
noștri, cari se dedică unui scop așa idealist, cum este spre exemplu scopul Astrei, sunt 
cei mai mulți entuziaști și romantici, cari plutesc în sfere prea înalte, cu contururi prea 
vagi, iar acțiunea lor positivă din causa aceasta este prea redusă. […] Scepticismul 
celor de jos și neîncrederea lor în cultură și în intelectualitatea neamului, pe care a 
sădit-o orbește politicianismul păcătos, va trebui să le plivească Astra, ca să rămână 
în sufl etul poporului sămânța curată a bunei credințe, care va rodi spre fericirea nea-
mului. De aceea, în faza de reorganizare a Asociațiunii toate privirile s-au îndreptat 
asupra despărțămintelor, cari singure pot ținea legătura directă și neîntreruptă cu po-

5 Transilvania, anul LI, nr. 1, mai 1920, pp. 123-124. 
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porul. Manifestările Astrei, adunările despărțămintelor, precum și toate șezătorile ce 
le vor aranja aceasta, nu vor fi  numai o distracție cu cântece, cu declamări și cu lecturi 
frumoase. Ele vor uni frumosul cu utilul și astfel vor lăsa urme de o mai lungă durată, 
capabile să transforme sufl etul poporului cultivându-l și pregătindu-l pentru o viață 
mai civilizată. Asociațiunea se va apropia de popor prin înțelegerea și vindecarea, pe 
cât îi stă în putință, a nevoilor lui culturale și economice și chiar politice. Va trebui să- 
formeze conștiința cetățenească, pentru a putea înțelege fenomenele politice zilnice și 
pentru a nu se mai rătăci în vârtejul lor. Va fi  atunci Asociațiunea o școală a politicii 
naționale și a culturii social-economice”.6

Onisifor Ghibu subliniază situația critică prin care trece Astra. Acesta, la rândul lui, 
identifi că două cauze căreia i se datorează această perturbare a activității culturale. În 
primul rând, necesitățile de organizare administrativă și legislativă a noului stat, care 
au absorbit energiile intelectuale ale membrilor Astrei. În al doilea rând, ideea greșit 
vehiculată că Astra ar fi  fost o Asociație regională care nu-și mai avea rostul în cadrul 
noii vieți naționale libere, de după 1918 și mai mult decât atât, Asociația, prin regiona-
lismul pe care-l reprezintă, ar fi  chiar o amenințare la integritatea statului nou înfăptu-
it. „După răsboiul, care a schimbat radical situația culturală și politică a întregului nos-
tru neam, scria Ghibu, Asociația, dimpreună cu secțiile ei, a avut să treacă printr-o fază 
critică destul de acută. Se ivise, anume, din unele părți părerea că Asociația nu mai 
are rost în cadrele noii vieți naționale libere și că ea trebuie să se contopească în alte 
societăți din cuprinsul țării întregite. Tendința de menținere a ei, în cadrele istorice, era 
stigmatizată, ca regionalistă și, în consecință, ca un fel de amenințare la adresa integri-
tății noului stat român. Grație acestei păreri, pe de o parte, pe de alta grație faptului 
că nouile necesități de stat au absorbit aproape toată energia elementelor culturale din 
Ardeal, ca și în restul țării, pe alte terene, secțiile științifi ce-literare ale Astrei păreau a 
fi  condamnate să dispară de la sine. Ani de-a rândul, începând cu 1920 și până la 1924, 
adunările generale ale lor s-au ținut cu participarea foarte puținor membri și s-au ter-
minat într-o atmosferă de adevărată deprimare”.7

Și în lucrarea „«Astra» în anii de după război (1918-1928)”8, găsim recunoscut fap-
tul că Astra a făcut progrese mărunte în anii de după război. Cauzele identifi cate, pen-
tru lipsa de dezvoltare, sunt grupate în două categorii. Pe de o parte, este vorba de un 
fapt, recunoscut și de alți autori, pe care i-am amintit anterior, că atenția intelectualilor 
a fost îndreptată mai degrabă spre rezolvarea problemelor de ordin politic, social și 
economic. Dar, în același timp, este identifi cată și o a doua categorie de cauze, și anu-
me, sporirea numărului de asociații și societăți culturale în spațiul românesc reîntregit. 
„În raportul general, despre activitatea din anul 1920 se insistă, pe drept cuvânt, asu-

6 „Astra renăscută”, Societatea de Mâine, revistă săptămânală pentru probleme sociale și econo-
mice cuprinzând Buletinul Secției Social-Economice a Astrei, Cluj, anul II, nr. 38, 20 septem-
brie 1925, p. 655. 

7 Onisifor Ghibu, Evoluția secțiilor literare și științifi ce ale „Astrei”, Sibiu: Editura „Asociațiunii”, 
1925, pp. 9-13. 

8 „Astra” în anii de după răsboi (1918-1928), Sibiu: Editura „Asociațiunii”, 1928.
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pra marilor greutăți ce a avut de întâmpinat Astra după răsboiu. Raportul recunoaște 
că însoțirea noastră culturală … a progresat și progresează, nu însă în măsura recla-
mată de marile interese ale neamului. Nu, pentru că numeroase și greu de înlăturat 
au fost piedicile și greutățile…înaintăm încet, dar sigur, către scopul ce și l-au propus 
vrednicii noștri înaintași. Cari au fost piedecile? Ni le înșiră același raport general: ac-
tivitatea tuturor factorilor societății românești s-au îndreptat, mai întâi, spre refacerea 
tuturor rănilor ce constituie viața politică, socială și economică, în cadrele noului stat. 
Altă cauză se găsește în sporirea numărului altor societăți culturale, cu aceleași ținte. 
[…] Dacă n-a prestat Astra în acești ani dintâi de după răsboiu ceea ce oricare român 
de bine ar fi  dorit să presteze, este a se atribui, în cea mai mare parte, faptului că n-am 
avut atunci, când a fost vorba să se cimenteze statul acesta nou, toate elementele nece-
sare, la locul lor și de aceea o mulțime de energii, cari mai înainte se foloseau pentru 
«Astra» acum au trecut în alte domenii, nu mai puțin importante pentru un stat, care 
vrea să fi e viabil. […] Până s-au cristalizat diferitele ramuri sociale și diferitele agen-
de, până să ajungă la omul potrivit la locul potrivit, în România întregită – și încă nici 
acum nu suntem încă pe deplin lămuriți în diferite domenii ale vieții românești – până 
atunci și Astra a avut să sufere acest tip de transiție, care – fatal – trebuia să soseas-
că, pentru ca cu atât mai frumos să fi e secerișul în viitorul apropiat”.9 Autorii lucră-
rii citate trasează cititorilor și liniile directoare care conduc activitatea Astrei în anul 
1928 și în viitor. „Principiile de căpetenie de cari s-a lăsat condusă Astra la schimbarea 
statutelor după răsboiu (după dezbaterile în 1920, 1923, 1924), au fost: ca să se dea 
societăților culturale posibilitatea unei colaborări cât mai strânse cu Astra, colaborare 
de atâtea ori și din atâtea părți reclamată; ca să se dea un rol mai mare principiului de 
descentralizare, atribuind o parte a problemelor, încredințate până aici adunării gene-
rale, comitetului central; fi xarea principiului arondării în general al despărțămintelor 
Astrei după plase și dându-se posibilitatea ca mai multe județe să se poată organiza în 
regiuni ale Astrei; se are în vedere lărgirea cercului de activitate al agenturilor Astrei 
din comune; se lasă comitetului central latitudinea de a micșora sau spori taxele, coti-
zațiile de membri, sub rezerva adunării generale.”10

Adunarea generală de la Arad, din 1924, a avut ca scop prioritar adoptarea noilor 
Statute, așa cum sublinia și V. Goldiș: „adunarea generală de azi este chemată să dea 
Asociațiunii statute noi”.11 Cel de-al doilea articol al Statutelor făcea referire la sco-
pul Asociațiunii, enumerând mijloacele prin care instituția putea să-și îndeplinească 
scopurile, și anume, expoziții, conferințe, muzee, biblioteci, publicații, studii și cerce-
tări. „În privința conferințelor, a prelegerilor și șezătorilor culturale se recomandă o 
intensifi care a acestora, la sate și totodată la periferia orașelor; în privința muzeelor se 
recomandă comitetului central și organelor din despărțăminte să se insiste pentru în-
fi ințarea de muzee regionale, crearea muzeelor mai mari fi ind în competența statului; 

9 Ibidem, p. 13.
10 Ibidem.
11 Transilvania, anul 55, nr. 12, decembrie 1924, p. 550. 
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pe lângă înfi ințarea muzeelor regionale să se înfi ințeze și biblioteci regionale; loteria 
să fi e sprijinită cu mai mare zel”.12 Nu s-au făcut modifi cări esențiale la articolele 3, 8, 
9, 16, 20, 24, 39, 42, 43 și 44. Articolele 37 și 38 din noile Statute prevedeau că în fi ecare 
plasă administrativă se înfi ința câte un despărțământ. Sediul Despărțământului era, de 
regulă, în sediul plasei, dar putea să fi e și în vreo altă comună din plasă, dacă interese-
le Asociațiunii o cereau. Într-o plasă puteau fi  organizate, după trebuință și necesități 
geografi ce, mai multe despărțăminte. Gruparea comunelor în despărțăminte se putea 
face și fără respectarea arondării plaselor. Statutele schimbate au fost înaintate spre 
aprobare forurilor competente ale Statului. După aprobare au fost aduse la cunoștința 
publicului.13 Noile Statute ale Astrei au fost aprobate, din partea autorităților Statului, 
la Tribunalul din Sibiu, prin decizia nr.1926, din 6 martie 1925.14 

Lucrările Congresului „Astrei”, desfășurat la Sibiu, în luna aprilie 1930 vor fi  cu-
prinse într-un volum, dar și în paginile revistei „Transilvania”. În volum, regăsim 
materialul întocmit de Gheorghe Preda, vicepreședinte al Astrei, care supune atenției 
probleme ce țin de reorganizarea Asociației. Autorul materialului deplânge, la fel ca 
și alții, lipsa tot mai accentuată de interes, pentru acțiunile de culturalizare întreprinse 
de Astra, lipsă de interes manifestată și prin implicarea tot mai redusă a intelectuali-
lor sau neplata cotizațiilor la timp. Însă, cu toate greutățile prin care se pare că trecea 
Asociația, Gh. Preda își exprimă optimismul că, datorită originilor și tradițiilor sănă-
toase, pe care se bazează Astra, aceasta va reuși să treacă peste neajunsuri și să rămâ-
nă, în continuare, sfătuitoarea și călăuzitoare poporului român. Alături de dispariția 
mecenaților și micșorarea numărului de membrii, de neplata cotizațiilor și a editurilor, 
se simțea în Astra o anumită scădere de entuziasm și interes.15

O notă nouă adusă imaginii Astrei o reprezintă propunerea Secției medicale, prin 
hotărârile de la Zalău, propuneri care se referă la „lupta pentru prosperarea biologi-
că, deci fi zică, mintală și sufl etească a națiunei și aceasta în convingere că capacitatea 
biologică este fundamentul validităței individuale, criteriul hotărâtor al organizației 
sociale și principiu de bază a guvernărei unui stat. În acest scop secțiile și în special 
Secția medicală propune: o activitate de îndrumare culturală a Astrei prin propagan-
dă, reviste, buletine și să se înfi ințeze la Cluj un centru. Înfi ințarea unui post de vice-
președinte la Cluj. Înfi ințarea unui atelier central pentru procurarea materialului de 
propagandă (fi lme, diapozitive, planșe, broșuri) la Cluj. Ședințele comitetului central 
să se țină alternativ la Cluj și la Sibiu. Angajarea de conferențiari demonstratori plătiți. 
Necesitatea reorganizării organului central al Astrei și a unei reforme, care să înlăture 
principiul de tutelă pentru secții. În afară de comitetul central, care lucrează onorifi c, 
să se creeze anumite posturi permanente, bine plătite, care să corespundă funcțiunilor 

12 Ibidem, p. 557. 
13 Statutele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român «Astra», Sibiu, 1925, p. 

12; Transilvania, anul 55, nr. 12, decembrie 1924, pp. 558-559.
14 „Astra” în anii de după răsboi (1918-1928), p. 22. 
15 Gh. Preda, „Probleme de reorganizare a Astrei”, Transilvania, anul 61, nr. 1-6, ianuarie-iunie 

1930, pp. 34-36. 
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centrale principale și cari să fi e ocupate de persoane bine selecționate. Nici acestor nu 
ar fi  bine să li se dea o independență prea mare, nici să li se dea conducerea Astrei, care 
avea totuși să vină odată din Cluj (centrul de cultură incontestabil al Ardealului). În 
ce privește cointeresarea conferențiarilor și disciplinarea propagandei și angajarea în 
mod principial a preoților și învățătorilor, în acest scop, este bine să se facă conferențe-
le de conferențiari demonstratori selecționați și pricepuți. Pune fond pe o organizație 
cât de mică în fi ecare comună (cercul cultural) în permanentă funcțiune. O colaborare 
care să se facă numai cu societățile care primesc principiile de bază ale Asociației”.16

Despre necesitatea reorganizării Astrei găsim publicat și materialul elaborat de 
Petre Suciu (1883-1954), președintele despărțământului Turda, În opinia autorului ma-
terialului „Reorganizarea Astrei ni se impune nouă, generației de intelectuali de acum, 
ca un mare postulat al vieții noastre naționale. […] Viața noastră publică ardeleană su-
fere de o mulțime de lipsuri. E un complex de probleme necunoscute și nerezolvite. 
Suntem în toate la început. Uriașa muncă de fundamentare și de cucerire va trebui să o 
începem de aici înainte. […] Astra trebuie să fi e investigatoarea și propagatoarea pro-
blemelor social-economice, iar statul înfăptuitorul, realizatorul lor. Statul de mâine – cel 
de azi e prea politicianizat – va trebui să caute colaborarea cu elita intelectualității nea-
mului nostru. Din această colaborare vor răsări două lucruri: culturalizarea maselor, 
prin cei mai distinși fi i ai neamului nostru și îndrumarea vieții noastre publice de stat, 
spre munca de construcție și de creațiune. În rezumat: Astra va cerceta și studia toate 
problemele social-economice și culturale ale vieții noastre publice;va propune pentru 
toate, soluțiile conforme intereselor noastre naționale și culturale economice; va des-
volta, printr-o propagandă stăruitoare, o atmosferă de interesare față de problemele 
social-economice, un fel de simț al realităților; va stimula aptitudinile de muncă în ță-
rănimea noastră. Astra ne va da, prin activitatea ei, Românul conștient și muncitor”.17 

Câteva schimbări, în cea ce privește Statutele de funcționare a Asociațiunii, vor fi  
aprobate la Adunarea generală de la Satu Mare, desfășurată în intervalul 13-15 sep-
tembrie 1935. Astfel, Comisia a propus Adunării generale primirea modifi cărilor, cu 
excepția Art. 16 litera a), care urma să fi e modifi cat în modul următor: președintele 
Astrei era ales pe cinci ani, dintre membrii Astrei. Din cei 40 de membri al Comitetului 
central, cel puțin 15 trebuiau să aibă domiciliu în Sibiu. Din Comitetul central făceau 
parte, ca membrii de drept, cei doi Mitropoliți, ca urmași ai marilor întemeietori al 
Asociațiunii și, ca vicepreședinți de drept, cu caracter onorifi c, președinții regionalelor 
Asociațiunii, iar, ca urmare a acestei modifi cări, să rămână la Art. 21 al Statutelor 6 în 
loc de 8 membri.18

Un nou stadiu în organizarea și dezvoltarea Astrei se produc, începând cu anul 
1939, an care, din păcate, va înregistra și debutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

16 Transilvania, anul 61, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1930, p. 38. 
17 Petre Suciu, „Reorganizarea generală a Astrei”, Transilvania, anul 61, nr. 1-6, ianuarie-iunie 

1930, p. 61.
18 Transilvania, anul 66, nr. 5, septembrie-octombrie 1935, p. 338. 
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Asociațiunea transilvană pentru literatura și cultura poporului român intră într-un nou sta-
diu de activitate. Preluarea executării Legii Serviciului Social, pentru cele trei ținu-
turi de la vestul Carpaților, a însemnat o dată istorică în viața Astrei. Aplicarea unei 
legi de Stat, printr-o societate culturală particulară, a fost o mare onoare pentru ea 
și recunoașterea ofi cială a marilor servicii culturale pe care Astra le-a adus, în cursul 
celor șapte decenii. Pentru a explica situația ne folosim de sursele vremii: „Ne afl ăm 
în fața unei noi etape în munca culturală. Membrii și sprijinitorii Astrei au lucrat în 
temeiul largului program, desfășurat în statutele societății încă de la înfi ințarea ei. O 
bună parte chiar din principiile Serviciului Social sunt cuprinse în acest program: latu-
ra economică și culturală mai ales, mai puțin cea sanitară, de igienă a Națiunii. Aceasta 
din urmă a intrat mai adânc în preocupările Astrei mai ales în anii de după unire. […] 
Acum, în executarea Serviciului Social, se pornește la o muncă după criterii științifi ce, 
ceea ce Astra n-a putut să facă până abia în anii din urmă. În temeiul cercetărilor ști-
ințifi ce, pe teren, «Astra», în executarea Legii Serviciului Social, va trebui să adune un 
material documentar pentru noi legiferări. Va trebui prin Căminul Cultural din fi ecare 
comună să centralizeze și să directiveze toate sforțările ce se depun la sate în domeniul 
cultural-social, sanitar și economic. […] Noi suntem datori cu toții să umplem Țara cea 
nouă cu un neam sănătos și viguros la trup, luminat și tare în facultățile spirituale, har-
nic și volnic să-și agonisească nu numai de azi pe mâine existența, ci să trăiască mul-
țumit în îndestulit în patria sa. […] Ceea ce ni se cere nici nu este, în defi nitiv, o muncă 
altruistă, ci o operă națională, care pentru toți e o datorie de conștiință. O fl acără mare 
și mistuitoare trebuie să treacă prin toate sufl etele pentru a le aprinde la lucrarea de 
regenerare a rasei românești. Și credem că ea va fâlfâi și în văzul tuturora. Toți voim 
un neam românesc nepieritor”.19 În acest context, să subliniem faptul că prin Legea 
Serviciului Social, adoptată la 13 octombrie 1938, Serviciul Social fusese conceput ca o 
instituție autonomă, condusă de un consiliu superior și un comitet permanent, preco-
nizând antrenarea elevilor și studenților în activitatea culturală, înfi ințarea de cămine 
culturale, efectuarea de cercetări monografi ce, înfi ințarea de școli, pentru educarea să-
tenilor, dar și a populației de la orașe, precum și pentru instruirea tineretului chemat 
la Serviciul Social, pe o durată de maxim un an. Serviciul Social era obligatoriu pentru 
absolvenții universităților și institutelor superioare. Astfel, aceștia aveau obligația să 
desfășoare o activitate culturală la sate și să prezinte un certifi cat, de care era condițio-
nată obținerea diplomei de absolvire. 

La cuvântarea rostită în cadrul solemnității de la Sibiu, ministrul Dimitrie Gusti 
face o amplă expunere a principiilor legii „Serviciului Social”, „sintetizate în trei mari 
idei directoare: primatul științei naționale și al etosului național. Ființa națională tre-
buie să stea la baza culturii naționale și e menită să cerceteze prin analize temeinice 
marea realitate românească în toată variația ei regională și locală. Legea a creat în acest 

19 I. Agârbiceanu, „Astra și Serviciul Social. La muncă organizată în spiritul tradiției de însu-
fl ețire și jertfă”, Transilvania. Buletin de Tehnică a Culturii, anul 70, nr. 1, ianuarie-februarie 
1939, pp. 15-19. 
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scop un institut de cercetări sociale, cu 7 regionale deocamdată, cu scopul de a proceda 
la organizarea cunoașterii științifi ce a țării în vederea acțiunii culturale. Bazele acestei 
instituții au fost puse mai demult, prin cercetările echipelor monografi ce, care au atras 
chiar atențiunea străinătății asupra laboratorului științifi c ce activează în România. 
[…] Acțiunea culturală se realizează cu ajutorul căminului cultural caracterizat prin 
trei note esențiale: cultural integrală, ocupându-se simultan și intensiv de sănătate, 
muncă, minte și sufl et, cari reprezintă elementele educative ce se condiționează reci-
proc; cultura activă, creatoare, depășind cadrul teoretic prin înfăptuiri exemplifi catoa-
re, pe teren; cultură descentralizată, în sfârșit, având o deosebită considerație pentru 
situația și valorile locale. Fără a însemna în același timp o tendință centrifugă, legea 
Serviciului Social accentuează culturalul ale cărui indicațiuni politicul urmează a le 
realiza. Obiectul suprem al legii e crearea statului cultural”.20 

Comitetul Central al Asociațiunii s-a arătat dispus să accepte colaborarea pentru 
aplicarea legii Serviciului Social în Ardeal și Banat, dacă i se va acorda Asociațiunii 
conducerea efectivă, autoritatea și mijloacele necesare, dacă i se va asigura inde-
pendența și libertatea de acțiune în înfăptuirea programului propriu în interesul 
Serviciului Social, dacă nu se vor înfi ința noi unități culturale în Banat și Ardeal, fără 
avizul Comitetului Central, iar în posturile de conducere a activității culturale, din 
aceste provincii, vor fi  numiți doar membrii ai Asociațiunii. În ședința din 22 decem-
brie 1938, Iuliu Moldovan informa Comitetul Central despre hotărârile luate împreună 
cu Dimitrie Gusti, și anume: Asociațiunii i se încredința sarcina și autoritatea aplicării 
Legii Serviciului Social în ținuturile Someș, Mureș și Timiș; denumirea „despărțămin-
te” va rămâne în continuare, dar numele de „cerc cultural” va fi  înlocuit cu „cămin 
cultural”, acestea din urmă primind numele unor personalități naționale. În cadrul șe-
dinței plenare extraordinare a Comitetului Central, din 28 ianuarie 1939, ședință prezi-
dată de Iuliu Moldovan, în prezența lui Dimitrie Gusti, președintele Serviciului Social, 
și a lui Octavian Neamțu, secretar general al noului organism cultural, Iuliu Moldovan 
a evidențiat importanța acestei ședințe pentru Asociațiune, pentru realizarea, în sfâr-
șit, a unirii culturale a românilor, pe baza unui program comun de activitate.21

La 16 decembrie 1939 are loc la Cluj o consfătuire între conducătorii de despărță-
minte, în cadrul căreia sunt trasate și căile ce le va urma Asociațiunea în noile con-
diții interne și internaționale: „munca disciplinată și sistematică să fi e continuată. 
Conducătorii despărțămintelor și ai tuturor unităților de pe teren sunt răspunzători 
față de conducerea centrală a Astrei de toate unitățile de pe teritoriul lor de activitate. 
Ei nu vor sta în legătură, decât cu această conducere și nu vor putea primi dispoziții 
și îndrumări, decât din partea organelor statutare ale Astrei. Nu vor rămânea pe teren 
decât unitățile statutare ale Astrei adecă cercurile culturale (la sate), despărțămintele 
de plasă și despărțămintele județene. Secțiile de la ținuturi au fost înlocuite, prin con-

20 „Încadrarea «Astrei», în Serviciul Social”, Gazeta Sibiului, Sibiu, anul VI, nr. 74, 5 februarie 
1939, pp. 1-2. 

21 Ibidem.
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silieri culturali ai Astrei pe lângă Rezidenții Regali, consilieri care au fost acceptați de 
Excelențele lor. Nu se vor întemeia cercuri culturale orășenești decât în municipii, aco-
lo unde se va simți nevoia, cu aprobarea Comitetului Central. Activitatea la orașe va fi  
săvârșită de despărțăminte. Pentru o mai bună administrare a unităților se vor intro-
duce o seamă de măsuri și registre, care sunt studiate. Astra va continua să colaboreze 
cu orice instituție românească culturală sau națională, cu un program înrudit cu al ei. 
Ea va colabora deci cu Fundația culturală „Principele Carol”, prin împrumuturi de 
inițiative și de idei. Ar fi  de dorit însă ca Fundația să nu-și păstreze în Ardeal și Banat 
decât căminele experimentale. Întemeierea de cămine, pe teritoriul unde Astra are or-
ganizații vechi, nu aduce decât fricțiuni locale supărătoare, care stânjenesc activitatea 
culturală. D-sa va căuta să ajungă la un acord defi nitiv în această privință cu conduce-
rea Fundației. Întrucât Frontul Renașterii Naționale are în program o seamă de obiecti-
ve, pentru care Astra luptă de la întemeierea ei, ca: solidaritatea națională, selecționa-
rea valorilor, întărirea familiei, adâncirea cultului față de Patrie și Rege, Asociațiunea 
va colabora și cu această instituție. Nici una din aceste colaborări nu trebuie însă să 
atingă fi ința, autonomia și tradiția Astrei, bunuri care nu noi le-am creat, ci le-am moș-
tenit de la înaintași și avem datoria să le transmitem neatinse și îmbogățite urmașilor. 
Astra este rezultatul unui lung șir de lupte și jertfe, duse în vremuri deosebit de grele, 
de cele mai alese spirite ale românismului transilvănean. A slăbi sau a distruge clădi-
rea, ridicată prin aceste jertfe, ar fi  un păcat de moarte față de neamul nostru”.22

Evenimentele evoluau cu rapiditate ducând chiar la demisia lui D. Gusti. Iuliu 
Moldovan se vede nevoit a-i informa pe președinții despărțămintelor, prin circulara 
nr.158 / 27 noiembrie 1939, că, în urma suspendării legii Serviciului Social, toate că-
minele culturale din Ardeal și Banat reveneau de drept și de fapt la Asociațiune, cu 
excepția căminelor culturale experimentale. Căminele culturale județene urmau a fi  
desfi ințate, iar despărțămintele centrale județene își vor relua vechile preocupări și 
atribuții ca și cercurile culturale. De asemenea, au încetat să funcționeze directorii și 
inspectorii Serviciului Social din cele trei ținuturi, fi ind solicitați a se integra activității 
Asociațiunii.23 În ședința din 3 februarie 1940, Iuliu Moldovan informa Comitetul cen-
tral despre înțelegerea cu Dimitrie Gusti, privitoare la desfi ințarea Serviciului Social, 
în privința cooperării în continuare cu Fundațiile Culturale Regale, care își vor păstra 
doar căminele culturale experimentale din Ardeal și Banat. 

Anul 1940 aduce, în urma dictatului de la Viena, și pierderea unei părți din 
Transilvania. În plin război mondial și cu o parte din membrii reintrați sub stăpânire 
străină, este interesantă poziția „Astrei”, exprimată de G. Preda în discursul de deschi-
dere al Adunării generale al Asociației. Acesta afi rma că Astra înțelegea să-și continue, 
cu același avânt, misiunea sa culturală, socială și națională. 

22 Ibidem. 
23 Pamfi l Matei, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român și 

rolul ei în cultura română, teză de doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1984, 
p. 37. 
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Organizarea „Astrei” interbelice

Rezumat: Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a însemnat deschiderea unor noi perspective, 
pentru mișcarea culturală românească și posibilitatea extinderii ariei de acțiune a instituțiilor culturale la 
nivelul întregului spațiu locuit de români. Ca promotor al ideii de unitate națională, regele Ferdinand I a 
primit funcția de președinte de onoare al „Astrei”, la 31 mai 1919. La Adunarea generală de la Timișoara 
(28–29 august 1923) s-a discutat posibilitatea extinderii activității Astrei și în alte provincii. Existau voci 
care acuzau Asociația de „regionalism”, de aceea Comitetul central al Astrei a înfi ințat trei despărțăminte 
(unul la București și două în Basarabia), având sprijinul fi nanciar și moral al Statului român.

Prin activitatea desfășurată, „Astra” a fost și după 1918, cel mai însemnat factor de solidarizare 
națională a românilor. „Astra” s-a defi nit ca un catalizator de energii, al cărei rol a fost acela de a pro-
mova și de a ridica toată cultura românească, limba și literatura națională, tradițiile și obiceiurile, arta 
și civilizația tradițională și cultă a poporului român. Prin obiectivele mari, pe care și le-a impus și le-a 
îndeplinit, „Astra” a contribuit la propășirea vieții materiale și spirituale a satelor românești, la creșterea 
numărului de biblioteci, organizații sociale și profesionale, centrale și locale și la crearea unor importante 
așezăminte culturale. Începutul celui de-al doilea război mondial a creat difi cultăți „Astrei”, dar aceasta 
și-a intensifi cat acțiunile de susținere a eforturilor României și de continuare a activităților culturale. 

Cuvinte cheie: Astra, Comitetul central al Astrei, Sibiu, Statute, acțiuni culturale. 

L’organisation, „d’Astra” entre-deux-guerres

Résumé : La Grande Union du 1er décembre 1918 a ouvert de nouvelles perspectives pour le 
mouvement culturel roumain et a permis d’étendre le champ d’activité des institutions culturelles au 
niveau de tout l’espace habité par les Roumains. En tant que promoteur de l’idée d’unité nationale, le 
roi Ferdinand I a été donné le titre de président honoraire de „l’Astra” le 31 mai 1919. À l’Assemblée 
Générale de Timișoara (28-29 août 1923), a été discuté possibilité d’étendre l’activité „d’Astra” dans 
d’autres provinces. Il y avait des voix qui accusaient l’Association de „régionalisme”. Le Comité central 
„d’Astra” a donc créé trois départements (un à Bucarest et deux en Bessarabie), bénéfi ciant du soutien 
fi nancier et moral de l’État roumain.

Par son activité, „Astra” était également, après 1918, le facteur de solidarité national le plus important 
des Roumains. Astra a été défi nie comme un catalyseur énergétique dont le rôle était de promouvoir 
et de faire grandir la culture, la langue et la littérature nationales, les traditions et les coutumes, l’art et 
la civilisation traditionnelle et culte du peuple roumain. À travers les grands objectifs qu’il a imposés et 
remplis, „Astra” a contribué à promouvoir la vie matérielle et spirituelle des villages roumains, à aug-
menter le nombre de bibliothèques, d’organisations sociales et professionnelles centrales et locales et 
à la creation des établissements culturels importants. Le début de la Seconde Guerre mondiale a créé 
des diffi cultés pour „Astra”, mais celle-ci a intensifi é ses actions en faveur des efforts de la Roumanie 
et de la poursuite des activités culturelles.

Mots-clés : L’Astra, Le Comité central d’Astra, Sibiu, Loi, cctions culturelles.


