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THE ARMY IN ACTIVITIES AND PREOCCUPATIONS OF „ASTRA
DOBROGEANĂ" (1927-1935)

Abstract: Founded in 1927 as a branch of „Astra", „Astra
Dobrogeană"

had as a specific activity a massive implication - initiative,
organizing and participation - of officers and soldiers. This can be explained
asfollows:
• the Romanian army ideals after state unity fulfillment
corresponded to the national idea spread by „Astra";
• the society founder and president, I. Vlădescu was a general,
commander of IX. Division Constanţa and other branch presidents, many of
the basic members and lecturers were army people;
• many activities took place at the Military Circle, at the Soldiers'
House inside the 13'h Infantry Regiment;
• the military presence at the activities was constant - lecturers,
poetry reciting persons, as we/l as spectators.
"Astra Dobrogeană" activity promoted by army representatives and
„dedicated" to the Romanian army consisted of conferences, articles,
meetings, shows, contests. The subjects were national and patriotic, they
concerned the army and its place in national history, dealing with patriotism,
heroes, heroism, presenting military personalities in Romanian history, war
memories, patriotic songs and poems etc.
This paper presents „Astra Dobrogeană" activity, carried on by and
dedicated to the army.
Rezumat: „Astra Dobrogeană", filială a „Astrei", înfiinţată în 1927, a
avut ca specific implicarea masivă - ca iniţiativă, organizare şi participare a ofiţerimii şi soldaţilor. Acest fapt se poate explica astfel:
• idealurile armatei române după desăvârşirea unităţii de stat
corespundeau ideii naţionale propagată de „Astra";
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• iniţiatorul şi preşedintele Societăţii, I. Vlădescu este general,
comandant al Diviziei IX Constanţa şi că alţi preşedinţi de filiale, mulţi
dintre membri şi conferenţiari de bază ai Societăţii fac parte din armată;
• multe dintre activităţi se desfăşoară la Cercul Militar, la Casa
ostăşească din incinta Regimentului 13 Infanterie;
• prezenţa militarilor la manifestări - conferenţiari, recitatori etc. şi
ca spectatori - este constantă;
Activitatea „Astrei Dobrogene" în care s-au manifestat reprezentanţi
ai oştirii sau a fost „dedicată" armatei române constă în: conferinţe, articole,
şezători, spectacole, concursuri. Subiectele sunt naţionale şi patriotice: privesc
armata şi locul ei în istoria naţională, tratează despre patriotism, eroi,
eroism, prezintă personalităţi militare în istoria României, amintiri din
război, cântece şi poezii patriotice etc.;
Lucrarea noastră prezintă deci, activitatea „Astrei Dobrogene"
desfăşurată de armată şi dedicată armatei.
Key-words: „Astra dobrogeană", national idea, army, conferences,
bees with national themes.
Cuvinte-cheie: ,,Astra Dobrogeană", ideea naţională, armata,
conferinţe, şezători cu teme naţionale.

În octombrie 1861, în Ardeal, în condiţiile politicii de deznaţionalizare a
românilor de către autorităţile maghiare, la iniţiativa mitropolitului Andrei
Şaguna, lua fiinţă Societatea de Cultură Română din Transilvania (ASTRA). În
scurt timp, aceasta devine centrul de rezistenţă a poporului român din
Transilvania. Declarată ca societate culturală, neutră ca program, „Astra" va
prelua, de fapt, sarcinile politice, culturale şi educaţionale, luptând pentru
conservarea limbii, literaturii, tradiţiilor româneşti, implicându-se în rezistenţa
politică românească într-o măsură mai eficientă decât partidele politice, asupra
cărora se puteau face presiuni - chiar şi în perioada liberală a regimului.
Programul Societăţii, întocmit de George Bariţiu, ca anexă la Statute, preconiza
studierea istoriei poporului român, redeşteptarea speranţei şi încrederii în viitor.
În acest sens, se prevedeau: publicarea de „cărţi scolastice", întemeierea de şcoli
populare, stimularea cercetării etnografice, colectarea baladelor, dezvoltarea
horticulturii, silviculturii, albinăritului, folosirea îngrăşămintelor chimice în
agricultură, îmbunătăţirea soiurilor de animale şi păsări, studierea ştiinţelor,
încurajarea meseriilor, întemeierea de muzee, teatre, şcoli şi biblioteci, strângerea
fondurilor pentru acţiuni culturale, acordarea de burse universitare etc. Cu alte
cuvinte, se urmărea transformarea mediului social şi al mentalităţilor, în sensul
progresului.
Instrumentele prin care „Astra" cultivă cultura şi naţionalismul românesc
sunt: înfiinţarea Bibliotecii şi Muzeului Astrei, - „istoric şi etnografic" -, a revistei
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„Transilvania", a „Revistei poporale Ţara noastră", înfiinţarea unei şcoli de fete,
publicarea primei enciclopedii româneşti, iniţierea de studii şi publicaţii, ajutoare
acordate elevilor români săraci şi merituoşi, încurajarea artiştilor şi scriitorilor,
călăuzirea ţăranilor în îngrijirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti, organizarea de
conferinţe, concursuri şi expoziţii cu caracter naţional, acordarea cu premii etc. în
acest mod, „Astra" joacă un rol deosebit în istoria românimii din Transilvania şi
Crişana, aducându-şi, în mod esenţial, aportul la pregătirea Marii Uniri din 1918. 1
După realizarea scopului ei principal, „Astra" a avut ideea iluzorie de a se
extinde la nivelul întregii ţări, pe aceeaşi structură şi acelaşi program. 2 În acest
sens, îşi propune să-şi extindă activitatea şi în alte teritorii româneşti ce
sprijiniseră lupta ardelenilor pentru unitate naţională. Astfel, după asumarea
preşedenţiei Societăţii de Vasile Goldiş - simbol al Marii Uniri -, în 1923, în
conformitate cu noile realităţi, sunt modificate statutele şi regulamentele,
prevăzându-se şi „crearea de despărţăminte-centrale-judeţene şi regionale" (art. 33
al noilor statute). 3
Realităţile dobrogene nu erau întru totul aceleaşi cu cele din celelalte
provincii româneşti. În acest context, încercarea de implementare a Astrei - care
avea acum, aici, alte idealuri-, nu era sortită unui succes imediat, palpabil.
Ca filială, „Astra Dobrogeană" ia fiinţă la 5 mai 1927, avându-l ca iniţiator
pe generalul I. Vlădescu, comandantul Diviziei IX Constanţa. Aceasta nu venea,
însă, pe un loc gol. În 1869, fusese înfiinţată Societatea română pentru cultură şi
limbă de la Silistra, condusă de Costache Petrescu 4 • Analizând structura,
Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simţire românească, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Buc„ 198 I; Aurel Pa pari, Jipa Rotaru, Ileana Bulz, Andrei
Şaguna- contemporanul nostru, Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna", Constanţa, 2000; Keith Hitchins,
Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania- 1700-1868, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1987; Keith Hitchins, Cultură şi naţionalitate în Transilvania, Ed. Dacia, Cluj, 1972; V.
Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa pentru unire, Ed.
didactică şi pedagogică, Buc„ I 974; Milton G. Lehler, Ardealul pământ românesc, Ed. ştiinţifică şi
enciclopedica, Buc„ 1989.
2
Încercare de renaştere a „Astrei", pe aceeaşi idei, şi în I 990, însă ca o umbră palidă a ceea ce
fusese cândva.
3
Actele privitoare la urzirea şi înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane, Sibiu, I 962, p. 3 I.
4
Despre aceasta, vezi: I.N. Roman, Pagini din istoria culturii româneşti înainte de 1877,
Constanţa, 1920; Sandu Carp, Promovarea culturii româneşti în Dobrogea Nouă, Tipografia Băncii
Durostorului, Silistra, 1926; Vasile Helgiu, Şcoala românească din Dobrogea de la înfiinţare pînă la
1938. Monografie. Istoric, documente, diagrame, Institutul de Arte Grafice „Albania", Constanţa,
1958; Gh. Dumitraşcu, Viaţa spirituală a românilor din Dobrogea înainte de reunirea cu Ţara ( 1878),
în „Naţional şi social în istoria românilor. Profrsorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare", tom
42-43 supliment 1996-1997 al „Analelor Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza>> din Iaşi, serie
nouă, p. 161- I 71; Gheorghe Dumitraşcu, Din istoria învăţământului românesc în Dobrogea până la
1878, în „Colegiul Pedagogic «Constantin Brătescu». Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea",
Constanţa, I 993, p 35; I. Georgescu, fnvăţământul public în Dobrogea, în „ 1878-1928. Dobrogeacincizeci de ani de veaţă românească", Cultura Naţională, Buc„ I 928, p. 645- 646; Dumitru Şopu,
1
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programul, realizările acestei societăţi, putem observa că, fără să se declare, era un
fel de despărţământ al „Astrei".
„Astra Dobrogeană" a fiinţat între anii între 1927-1935. Perioada de vârf a
existenţei sale a fost între 1927-1929, având o activitate destul de ştearsă în 1930,
din anul următor urmând declinul, care a determinat ca, în 1933, să rămână doar
despărţământul Constanţa, pentru ca, şi acesta, în 1935 să fie desfiinţat, din lipsă
de fonduri şi, implicit, activitate. Regionala Dobrogea a „Astrei" avea ca
despărţământ central Constanţa. Mari filiale găsim în judeţele Caliacra, Durostor,
în oraşele Medgidia, Mangalia, Tulcea etc., iar, la comune şi sate, în: Caramurat
(Mihail Kogălniceanu de Constanţa), Caraomer (Negru-Vodă), Cuzgun (Ion
Corvin), Ghiuvenlia (Chirnogeni), Biulbiul Mare şi Biulbiul Mic (Ciocârlia Mare
şi Ciocârlia Mică), Osmancea, Saligny, Ştefan cel Mare etc.
„Astra dobrogeană" angrenează îndeosebi şcolile şi unităţile militare. Se
adresează mai ales lumii satului, ostaşilor şi elevilor, prin intermediul
conferinţelor, spectacolelor sub forma şezătorilor, proiecţiilor cinematografice,
pieselor de teatru, de muzică orchestrală, corală, instrumentală, concursurilor cu
specific românesc - de costume, muzică populară etc. - răsplătite cu premii.
Remarcăm, în mod deosebit, activitatea secţiunilor - de cor, teatru, cinematografie,
sport etc. - ale „Astrei dobrogene".
Sprijinul acordat de Centrala „Astrei" a fost destul de mare, dar banii, în
marea lor majoritate, proveneau din „chete". Intelectualii dobrogeni se implică, în
mod deosebit, în activităţile desfăşurate.
„Astra Dobrogeană" a avut ca specific implicarea masivă - ca iniţiativă,
organizare şi participare - a ofiţerimii şi soldaţilor.
Acesta constituie tema demersului nostru. În acest sens, am avut ca bază
presa timpului: revista „Astra Dobrogeană" (care apare între 1929-1930, în 9
numere), pe coloanele - respectiv pagina - „Astrei Dobrogene" din periodicul
constănţean „Marea noastră" - aceasta va avea inclusiv o Rubrică ostăşească pentru educaţia patriotică, februarie-iunie 1929 şi gazeta „Dobrogea jună". Toate
aceslea apar în Conslanţa.
Este îndreptăţită întrebarea: de ce „Astra Dobrogeană" acordă o asemenea
importanţă armatei române în activitatea sa? Răspunsurile sunt multiple. Pe de o
parte, pentru că idealurile armatei române după desăvârşirea unităţii de stat
corespundeau ideii naţionale propagată de „Astra". În acest sens, Societatea avea
nevoie de armată, instituţie direct implicată în realizarea marilor obiective ale
poporului român, în care acesta avea încredere şi respect. De altfel, multe dintre
temele tratate în conferinţă şi în revista Societăţii se opresc asupra rolului armatei
în istoria românilor.
Viaţa culturală a românilor din Dobrogea până la 1878, în „Analele Dobrogei", serie nouă, V, nr. 2,
p. 269; Gheorghe Dumitraşcu, Rolul intelectualităţii fn reunirea Dobrogei cu patria- mamă, în
„Crisia", Oradea, 1980
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Deloc de neglijat este faptul că însuşi iniţiatorul şi preşedintele Societăţii, I.
Vlădescu este general, comandant al Diviziei IX Constanţa şi că alţi preşedinţi de
filiale fac parte din armată: colonelul Homoceanu - preşedinte al filialei Tulcea -,
colonelul P. Stratulat - preşedinte al filialei Caliacra, înfiinţată în 1929 -, colonelul
Costăchescu, comandant al Regimentului 40 Infanterie Balcic - preşedinte al
despărţământului Balcic. De asemenea, mulţi membri şi conferenţiari de bază ai
Societăţii fac parte din corpul ostăşesc- îi amintim doar pe căpitanul Dumitraşcu
membru al Orchestrei „Astra", locotenentul Aurel Filip - redactor al revistei „Astra
Doborgeană" -, comandorul Aurel Negulescu - cunoscut şi sub pseudonimul
Moş Delamare - căpitanul de infanterie Protopopescu, sublocotenentul Leonte
Puşkaş, maiorul Cârşenovski, maiorul Munteanu, colonelul Rujinski etc.
Pe de altă parte, multe dintre activităţi se desfăşoară la Cercul Militar, la
Casa ostăşească din incinta Regimentului 13 Infanterie. Prezenţa militarilor la
manifestări - conferenţiari, recitatori etc. şi ca spectatori - este constantă. Sunt
implicaţi în mod direct - atât ca realizatori ai manifestărilor, cât şi ca public ţintă:
Regimentul 34 Infanterie, Regimentul 13 Infanterie şi Regimentul 2 Grăniceri. Lor
li se adaugă angajaţi şi maiştri civili.
Sufletul activităţii „Astrei Dobrogene" este generalul I. Vlădescu, despre
care maiorul Munteanu afirma, în 1929, că: „Este suficient să se ştie că
conducătorul ei din Dobrogea şi Cadrilater este Domnul General Vlădescu spre a se
putea vedea siguranţa celei mai rodnice activităţi. Are prea multă putere de muncă
şi toate simţurile lui nu respiră decât <<DRAGOSTEA DE ŢARĂ>> pentru ca să
nu-şi poate atinge ţelul pe care-l va înfăptui, în ciuda tuturor celor cari ne pândesc
din umbră.". 5„Ziarul cultural al Universităţii libere din Balcic", „Coasta de azur" 6,
în chiar primul său număr, salută apariţia regionalei dobrogene şi apreciază că
prezenţa generalului comandant al Diviziei IX Constanţa în postul de preşedinte
al „Astrei Dobrogene" reprezintă un factor de succes. In articolul Ofensiva
culturală a Astrei, din „Dacia", ianuariel928, Al. Demetriad analizează activitatea
Asociaţiei prin prisma activităţii preşedintelui ei, generalul Vlădescu, care, încă de
la înfiinţare, „a pus suflet la organizarea ei" şi a reuşit să grupeze în jurul său
populaţia dornică de cultură românească, fruntaşi locali ai artelor şi literaturii,
dând, astfel, un exemplu de muncă extraprofesională pe altarul iluminării
poporului. 7
Generalul Vlădescu mărturisea, încă de la primele conferinţe susţinute că,
de vreo 3 ani, intenţiona să realizeze acţiuni culturale în cazărmi, pentru ca
soldaţii să fie conştientizaţi de trăsăturile sufleteşti ale neamului din care se trag şi
„Astra dobrogeană", I, nr. 8, nov. 1929, p. 3-5.
„Coasta de azur", Balcic, I, nr. 1,3 apr. 1928, p. 2 - ziar bilingv româno- bulgar, avându-l ca
director pe Octavian Moşescu.
7
Al. Demetriad, Ofensiva culturală a „Astrei", în „Dacia", XV, 15 ian. 1928, p. I.
5
6
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se află şi pentru a naţionaliza şi celelalte etnii trăitoare pe
pământul dobrogean prin intermediul conferinţelor. 8
La adunarea de înfiinţare a Regionalei „Astra Dobrogene" şi
despărţământului Constanţa al Asociaţiei, pe 5 mai 1927, iniţiatorul acestui
proiect, generalul Vlădescu a prezentat activitatea „Astrei" şi rezultatele obţinute
de aceasta şi a susţinut necesitatea înfiinţării, în Dobrogea, a unei organizaţii
regionale după modelul „Astrei'', în condiţiile întunericului „în care zace marea
majoritatea a satelor dobrogene şi în special în Cadrilater". Asistenţa a aplaudat
iniţiativa, declarând constituită regionala „Astra Dobrogeană". Cu această ocazie a
fost ales şi comitetul de conducere, ce-l are ca preşedinte pe generalul I. Vlădescu. 9
Programul „Astrei Dobrogene" a fost prezentat de un alt reprezentant al armatei,
maiorul Munteanu, care a subliniat faptul că „Astra Dobrogeană" a apărut ca o
necesitate, „căci cultivând limba naţională, istoria, obiceiurile, portul, înseamnă, să
se pecetluiască vitalitatea românească. (. ..) Scopul acestei asociaţiuni, aşa cum
principial a fost enunţat şi hotărât de întemeetorul ei este:
1. Ridicarea la acelaşi unison de gândire şi simţire românească a tuturor
celor care locuiesc aceste două provincii
2. Crearea unei mari şcoli cu tabere şi câmpuri organizate pentru educaţia
în slujba

căruia

fizică.

(.„) Pe măsură ce posibilităţile vor permite, „Astra Dobrogeană" îşi propune
a se ocupa şi de fiii şi fiicele membrilor ei, ajutându-i din fondurile asociaţiunii
pentru dobândirea carierei către care dovedesc aptitudini, căutând a-şi construi
localuri proprii, în care ei vor găsi atât posibilităţile de trai cât şi profesorii necesari
instruirii lor; iar pentru reculege rea sufletească, pentru odihna trupului, fiecare sat
va avea biblioteca şi un local, unde se vor organiza serbări cu program artistic,
muzică şi cinematograf etc. („.) ln baia culturii, cetăţenii, indiferent de origine şi
confesiune, cunoscând adevărul, cunoscând lumina, învaţă a se iubi, respecta şi
sprijini. " 10
În iunie 1929, în sala cinematografului „Regal", colonelul Homoceanu este
ales preşedinte al filialei Tulcea a „Astrei Dobrogene", iar doamna colonel
Constantinescu, preşedinte al Comitetului asistenţei sociale „Principesa Elena". 11
Pe 16 mai 1929 înregistrăm înfiinţarea unei mari filiale a „Astrei
Dobrogene" în Caliacra. Festivitatea, ţinută în sale de recepţie a Cercului Militar, a
fost deschisă de generalul Vlădescu, care a vorbit şi despre educaţia naţională şi
importanţa folclorului. Au participat: generalul Ştefan Popescu - comandantul
Inaugurarea conferinţe/or Astrei, în „Dobrogea jună'', XXIII, nr. 246, 13 nov. 1927, p. l;
Inaugurarea conferinţelor Astrei, în „Dobrogea jună", XXIII, nr. 247, 15 nov. 1927, p. L.
Y G. Preda, Activitatea „Astrei" în 25 de ani de la Unire (1918- 1943), Ed. Astrei, Sibiu, 1944, p. 133.
0
' Munteanu, Astra Dobrogeană (precizări asupra rostului nostru), în „Astra Dobrogeană", 1, nr.
5,aug. 1929,p. 3-5.
11
„Dobrogea jună", XXV, nr. 125, 15 iun. 1929, p. 1.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Brigăzii

IX -, ofiţeri din garnizoană însoţiţi de soţii, autorităţi civile, avocaţi,
medici, profesori etc. Din partea populaţiei oraşului, a participat decanul
Baroului, V. Covată, care a mulţumit fondatorilor „Astrei Dobrogene" pentru
„stimulările şi încurajările naţionale" pe care le primesc cetăţenii. La propunerea
acestuia, colonelul P. Stratulat este ales în funcţia de preşedinte al filialei
Caliacra. 12
Despre activitatea Despărţământului Caliacra, condusă de colonelul
Stratulat, aflăm că acesta, împreună cu colonelul Costăchescu - comandantul
Regimentului 40 Infanterie -, au impulsionat, în noiembrie 1929, începutul
activităţii „intense în vederea timpului de iarnă". 13
Prin intermediul revistei „Astra Dobrogeană", Societatea aduce mulţumiri
colonelului Costăchescu, comandantul Regimentului 40 Infanterie Balcic preşedinte al despărţământului respectiv - pentru sprijinul patriotic acordat
răspândirii culturii naţionale în oraşul Balcic şi în judeţ.
Activitatea „Astrei Dobrogene" în care s-au manifestat reprezentanţi ai
oştirii sau a fost „dedicată" armatei române constă în: conferinţe, articole,
şezători, spectacole, concursuri. Subiectele sunt naţionale şi patriotice: privesc
armata şi locul ei în istoria naţională, tratează despre patriotism, eroi, eroism,
prezintă personalităţi militare în istoria României, amintiri din război, cântece şi
poezii patriotice etc.
De la începutul activităţii sale, „Astra Dobrogeană" a programat,
săptămânal, conferinţe în faţa ostaşilor din cazărmi. Astfel, pe 13 noiembrie 1927,
ciclul de conferinţe al Societăţii este inaugurat de generalul Vlădescu, la Casa
ostăşească din incinta Regimentului 13 Infanterie. Au fost prezenţi ofiţeri din
toate armele, angajaţi şi maiştrii civili, detaşamente de soldaţi din toate trupele. În
cuvântul de deschidere, Directorul Liceului „Mircea cel Bătrân" din Constanţa,
Constantin Munteanu, a adus un elogiu armatei române. În rândul ostaşilor,
acesta îi considera şi pe profesori, preoţi, medici. Ca o continuarea, profesorul
Carp conferenţiază despre patriotismul soldatului român. 15
Încă din 1927, „Astra Dobrogeană" organizează şezători cu teme naţionale.
Astfel, în noiembrie, generalul 1. Vlădescu, preşedintele asociaţiei, începe
pregătirea sezonului şezătorilor. în acest sens, îl însărcinează pe căpitanul de
artilerie Protopopescu cu luarea măsurilor necesare. 16
14

Loc. cit., nr. 110, 28 mai 1929, p. I; „Marea Noastră", II (VII), nr. 32, 30 mai 1929, p. 2
Activitatea despărţământului „Caliacra", în „Astra Dobrogeană", I, nr. 8, nov. 1929, p. 26
14
Loc. cit., nr. 5, aug 1929, p. 24
15
Astra în acţiune, în „Dobrogea jună", Constanţa, XXIII, nr. 245, 10 nov. 1927, p. 1; Cruţiu,
Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 246, 13 nov. 1927, p. l; Cruţiu, Inaugurarea
conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 247, 15 nov. 1927, p. I
16
Cruţiu, Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 246, 13 nov. 1927, p. 1; Cruţiu,
Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 247, 15 nov. 1927, p. L.
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Însă, acţiunea care a pus bazele activităţii culturale şi cu soldaţii din cazărmi

a fost primul act cultural al despărţământului constănţean al „Astrei", ce a avut loc
la sfârşitul lunii ianuarie 1928, la teatrul Ligii culturale. Acţiunea a început prin
intonarea Imnului regal, susţinut de corurile reunite ale Episcopiei şi bisericii
„Adormirea", sub bagheta profesorului Morozov, de la liceul constănţean „Mircea
cel Bătrân". Cuvântul de inaugurare a fost rostit de preşedintele „Astrei
Dobrogene", care, după ce a subliniat importanţa „Astrei" în istoria românilor şi a
elogiat sufletul românesc, a evidenţiat rolul ostaşilor români în istoria naţională.
Au urmat discursurile prefectului oraşului şi a deputatului - profesorului N. T.
Negulescu. În numele Episcopului Gherontie, preşedinte de onoare al „Astrei", a
vorbit părintele icon. G. Dumitrescu, secretar episcopal. Soldatul cu termen redus
Păsculescu de la Regimentul 13 Artilerie a susţinut un solo de vioară, iar d-ra
Cociuban a declamat poezii ale lui G. Coşbuc şi O. Goga. Muzicianul D. Ivanovici
a cântat Cei doi granadieri - de S. Humann -, manifestarea fiind încheiată cu Pe-al
nostru steag e scris unire, susţinut de corurile reunite. 17
Pe 24 februarie, căpitanul Dumitraşcu, organiza o sară dansantă pentru
membrii corului, cursurilor de dicţie şi teatru. 18
Pe 18 martie 1928, Cercul cultural din Negru Vodă, la căpitanul
Dumitraşcu, reprezentant al „Astrei Dobrogene" a susţinut un discurs despre
direcţia ce trebuie urmată de săteni, „pentru a scăpa de duşmanul dinăuntru prin
cultură". 19

Un program artistic deosebit a fost susţinut, pe 25 martie, la Medgidia, de
către elevi şi grăniceri. Au fost recitate versuri patriotice, iar Corul Regimentului 2
Grăniceri a realizat un program muzical. 20
În contextul unei campanii naţionale de adunare de fonduri în vederea
înzestrării aviaţiei române, pe 8 aprilie 1928, „Astra Dobrogeană" a organizat
serbări festive în onoarea şi pentru propaganda Aviaţiei, în toate teatrele din
Constanţa.

21

Numele căpitanului Dumitraşcu, în calitate de membru, îl
actul de constituire al „Orchestrei Astrei'', de pe 1 iunie 1928. 22

regăsim şi

în

Inauguralul Astrei, în „Marea noastră", I (V), nr. 11- 12, 21 ian .. 1928, p. 4.
„Astra Dobrogeană" în activitate, în „Dacia", XV, 10 feb. 1928, p. 1; Repetiţiile Astrei, în
„Marea Noastră'', I (IV), nr. 15-16, 16 feb. 1927, p. 3.
19
Nofinis, Cercul cultural din Mircea Vodă, în „Dobrogea jună", XXIV, nr. 67, 28 mar. 1928, p. I
20
Astra la Medgidia, Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 67, 28 mar. 1928, p. I; Astra
la Medgidia, în „Marea Noastră'', l (V), nr. 26, I apr. 1928, p. 3.
21
„Astra" şi propaganda aviaţiei, în „Dobrogea jună", XXIV, nr. 76, 7 apr. 1928, p. 1; Cruţiu,
Secţia dramatică a Astrei dobrogene. „Plicul" la Elpis, în loc.cit., nr. 114, l iun .. 1928, p. I; Astra
teatrală, în loc. cit., XXIV, nr. 125, 15 iun. 1928, p. l; „Astra" şi propaganda aviaţiei, în loc. cit., nr.
76, 7 apr. 1928, p. I.
22
MINAC, Depozit istorie modernă- contemporană, inv. 5011 (copie).
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1929, activitatea „Astrei Dobrogene" debutează, pe 20 ianuarie, printr-o
serbare, în sala „Tranulis". Din nou remarcăm participarea apărătorilor patriei.
Imnul este intonat de Regimentul 34 Infanterie. Serbarea a fost continuată de
corul TTR al Regimentului 34 Infanterie, condus de Nica Vasile - care a
interpretat cântecele populare Acolo-n vale la fântână şi Fetiţo cu ochi ca mura şi
marşul Mărăşeşti. În aceeaşi zi, la Casa Ostăşească, sub patronajul „Astrei", se
desfăşoară o altă şezătoare culturală, în care conferinţele au fost completate de
corul TTR - care a prezentat cântece populare - şi de ostaşii Regimentului 34
Infanterie, ce au organizat concursul de snoave, răsplătit cu premii. 23
în acţiunile „Astrei Dobrogene" se implică şi Uniunea ofiţerilor în rezervă,
care organizează o conferinţă, pe 28 aprilie, la Teatrul Cinema „Regal". Invitaţia
este făcută de vicepreşedintele acestei Uniuni, locotenent colonel în rezervă
Alexandru Beiu, avocat şi consilier în Baroul Constanţa, care a conferenţiat despre
Regele Ferdinand. 24
Pe 9 februarie, la Casa ostaşului, „Astra Dobrogeană" a organizat un bal, la
care şi-au adus contribuţia Regimentul 34 Infanterie. 25
Prima parte a articolului de sfaturi şi soluţii intitulat Iubiţi locuitori ai
satelor! este prezentat în Pagina „Astrei Dobrogene" din „Marea Noastră" de pe 21
aprilie 1929 - articol ce va fi reluat şi în revista „Astra dobrogeană" 26 • Discursul
generalului Vlădescu este deosebit de pertinent. După constatarea elementelor
negative ale satului dobrogean, acesta oferă nu doar soluţii de rezolvare a
problemelor, ci şi căile ce trebuiesc urmate în acest sens.
Preşedintele „Astrei Dobrogene" susţine, în iunie 1929, o conferinţă în sala
cinematografului „Regal". Tema: prezentarea activităţii societăţii pe care o
conducea. În plus, acesta elogiază activitatea depusă de învăţătorii constănţeni
pentru sprijinirea „Astrei". 27
Una dintre intenţiile „Astrei Dobrogene" a fost şi aceea de a pregăti populaţia
Dobrogei pentru un eventual atac aerian. În acest sens, pe 19 februarie 1928, la
Teatrul „Tranulis", generalul Schmidt a vorbit despre efectul bombardamentului
aerian şi cel al gazelor toxice asupra populaţiei, iar colonelul Rujinski despre aviaţia
28
comercială, poştă şi război - exemplificând cu proiecţii cinematografice. Alţi
conferenţiari al Societăţii, maiorului Cârjănovschi şi sublocotenentului Puşcaş
Leonte, şi-au expus punctele de vedere, în martie 1928, la Casa Ostăşească. 29

în

23

F.A., Astra

24

Conferinţele

Dobrogeană,

în „Dobrogea jună'', XXV, nr. 21, 27 ian. 1929, p. I.
Astrei, în loc. cit„ nr. 90, 26 apr. 1929, p. I.
25
„Marea noastră", II (VII), nr. 19, 20 feb. 1929, p. 3.
26
I. Vlădescu, Iubiţi locuitori ai satelor, în „Astra Dobrogeană", l, nr. I, 4 mar. 1':12~, p. 5-7; nr.
2, I O mai 1929, p. 3-5.
27
Loc. cit„ XXV, nr. 125, 15 iun. 1929, p. 1.
28
W.N. Berzan, Coloanele Astrei, în „Marea noastră", I (IV), nr. 17-18, 28 feb. 1928, p. 3.
29
Arh. Naţionale Constanţa, fond Primărie, dos. 2, 1928, f. 32; Şezătorile Astrei, „Marea
Noastră", 1 (IV), nr. 19-20, 14 mar. 1928, p. 3
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În 1930, în urma votării legii de pregătire preregimentală, în ideea pregătirii
sportive, premilitare, a tinerilor ce urmau să plece în armată, „Astra Dobrogeană"
venea cu ideea de a organiza şi îndruma dezvoltarea sportivă a dobrogenilor. Şi,
pentru pregătirea în eventualitatea unui război, promitea publicarea unor
materiale privitoare la „apărarea contra gazelor şi aviaţiei la oraşe şi sate''. 30
Deosebit de educativă, în sens naţionalist, patriotic, este Rubrica ostăşească
a Paginii „Astrei Dobrogene" din „Marea noastră''. Un fel de lecţie despre trecut,
exemplu pentru viitor. Aceasta găzduieşte atât literatură, amintiri din război,
articole elogiatoare la adresa armatei române, cât şi ştiri privitoare la armată.
În acest sens, în numărul periodicului din 3 martie 1929, poate fi citită
partea a II-a a nuvelei, semnată F.A„ intitulată Dragostea de neam şi patrie. Un
elogiu adus patriotismului românesc şi armatei ţării. 31 Tot un elogiu adus armatei
române este şi articolul Zile de glorie (4 august 1919), semnată de acelaşi F.A„
publicat la cererea cititorilor. Este vorba despre momentul ocupării Budapestei. 32
De asemenea, în Pagina amintită, sunt prezente şi informaţii din viaţa
armatei române. Astfel, cititorii sunt înştiinţaţi: „Consiliul permanent de revizie al
Armatei a respins cursul bolşevicului Dobrogeanu-Gherea. El rămâne să-şi execute
pedeapsa binemeritată". 33
Din păcate, această rubrică specială nu apare decât în perioada februarie-9
iunie 1929. Regăsim, însă, acelaşi gen de scrieri în Pagina Astrei. În acest sens,
amintim scrisoarea căpitanului A. Bălăcescu, adresată lui Rafael Bergovici, în
amintirea „zilelor petrecute în Regimentul 9 Călăraşi pe front". Era vorba despre un
schimb de scrisori şi de amintiri - căpitanul lucra la scrierea unui volum de
memorii 34 • De asemenea, sub titlul Revenire, putem citi literatură despre Primul
Război Mondial. 35
O reuşită a Astrei Dobrogene a fost a fost editarea publicaţiei periodice sub
titulatura „Astra dobrogeană - buletinul oficial al Asociaţiunii pentru cultura
poporului român. Revistă culturală-educativă sub conducerea unui comitet''. Data
naşterii: 4 mai 1929. Va fiinţa până în martie 1930, însumând 9 numere, 169
pagini. Redactor: locotenent Aurel Filip. Colaboratori: Al. Budiş, Al. Gherghel, Gr.
Ioaniţiu, L. Iorgaky, R. Mugur, D. Stoicescu, N. Timiraş, general I. Vlădescu. 36
Lucruri bune pentru săteni, în „Astra Dobrogeană", II, nr. 1, mar. 1930, p. 26-27.
„Marea noastră", II (VII), nr. 20, 3 mar. 1929, p. 3.
32
Loc. cit., nr. 21, 8 mar. 1929, p. 3.
33
Loc. cit„ nr. 20, 3 mar. 1929, p. 3.
3
~ Loc. cit., nr. 33, 9 iun„ 1929, p. 3.
35
Loc. cit.
36
Dumitru Constantin-Zamfir, Octavian Georgescu, Presa dobrogeană (1879-1980). Bibliografie
comentată şi adnotată, Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1985, p. 39- 40; Dumitra Mândru, Societăţi şi
cercuri culturale în Dobrogea între cele două războaie mondiale, în „Analele Dobrogei", serie nouă,
VII, 2002, p. 318.
30

31
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în articolul program al revistei, intitulat Rostul nostru, se specifica: „Multe
veacuri de-a rândul, românii de pretutindeni au luptat UNIŢI lN CUGET ŞI
SIMŢIRI pentru acelaşi ideal sfânt al înfăptuirii României de azi. Lupta a fost dusă
cu atâtea sacrificii că azi nu este palmă de loc din patrimoniul naţional care să nu fi
fost botezată cu sângele glorioşilor noştri strămoşi şi părinţi. („.) vedem România de
azi aşezată în hotarele idealului nostru împlinit. Dar nu este de ajuns să fim
stăpâni(„.) Graiul şi scrisul nostru să răsune de la un capăt la altul al ţării într-un
singur fel („.) Dobrogenii şi-au dat de la început seama de marea operă săvârşită de
<<Astra Ardeleană>> în pregătirea unirii şi mai ales de marele rol ce va trebui să
joace în pregătirea sufletească a tuturor românilor („.). Cărturarii dobrogeni,
dându-şi primii seama de această mare nevoie a neamului, s-au grupat cu un
sentiment patriotic potrivit momentului, putând astfel, în 1927, înfiinţa «Astra
Dobrogeană", sora «Astrei Transilvane», iar astăzi împreună dăm la lumină cartea
de aur a românului dobrogean". 37
Şi în paginile revistei Societăţii, armata română ocupă un loc deosebit. Atât
prin conducerea revistei şi semnatarii articolelor, cât şi prin tematică.
În ideea oferirii de exemple pozitive, în primul număr al revistei Societăţii,
căpitanul Budiş publică un portret al Mareşalului Foch. 38 De altfel, acesta va
semna şi articolul Conferinţa de la Haga 39 şi Regimul strâmtorilor4°.
Un alt reprezentant al armatei, locotenentul Filip Aurel, redactor al revistei,
se opreşte asupra subiectului Arta şi Geniul Naţional41 şi asupra unor personalităţi
naţionale, precum Gheorghe Lazăr42 , Alexandru Vlahuţă 43 •
O odă închinată ostaşului român este realizată de locotenentul Aurel Filip
sub titlul Gloria de la Mărăşeşti. 44
Un deosebit articol, semnat cu pseudonim - Ardealeanu -, apăra armata
română în condiţiile în care „războiul a trecut şi toată lumea crede că armata a fost
cauza războiului. De aici un dezgust şi o oroare, se vede în opinia publică.
Tribunalele militare sunt ticsite de procese iar pe orice drum întâlneşti pe câte un
moş sau o babă, o doamnă, un domn etc. care îşi fac fel de fel de planuri ca să-şi
scape odraslele de la acea datorie care era cea mai sfântă pentru strămoşii noştri ce
au creat România Mare?". Tonul articolului este deosebit de revoltat: „De unde
această frică, această teamă faţă de instituţia care veacuri de a rândul ne-a
reprezentat şi apărat cinstea şi onoarea neamului nostru, până ne-a creiat România
„Astra dobrogeană", I, nr. 1, 4 mai 1929, p. I.
Loc. cit„ nr. I, 4 mai 1929, p. 9-13.
39
Loc. cit„ nr. 6-7, sep.-oct. 1929, p. 2-5.
40
Loc. cit„ nr. 8, nov. 1929, p. 7-13.
"Loc. cit„ nr. l, 4 mai 1929, p. 16-19.
42
Loc. cit„ nr. 3-4, iun-iul. 1929, p. 15-17.
43
Loc. cit„ nr. 6-7, sep-oct. 1929, p. 14-16.
"Loc. cit„ nr. 5, aug. 1929, p. 1-3.
37
38
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Mare. Nu vă gândiţi că, duşmanii unităţii noastre urmăresc prima dată distrugerea
armatei şi apoi pe a noastră ca ţară şi neam? Cercetaţi delicvenţii militari şi veţi
vedea, că mulţi dintre ei sunt sau străini sau oameni din mahalalele oraşelor fără
căpătâiu.". Pentru a-i conştientiza pe cei ce critică armata neamului, „Astra
Dobrogeană" va prezenta momente din trecutul glorios al acesteia. 45 în aceeaşi
idee, în numerele următoare, acelaşi Ardeleanu, prezintă istoria armatei române. 46
În ciclul serialului Eroi şi eroism, semnat de N. Ţimircaş, acesta aduce în
prim plan eroi ai armatei române, precum Peneş Curcanu, Ecaterina Teodoroiu şi
eroi fără nume.47
Ultimul număr al revistei „Astra Dobrogeană" apare în martie 1930. Cu
prilejul împlinirii unui an de existenţă, colectivul redacţional face o evaluare a
activităţii sale. Privitor la activitatea cadrelor militare dobrogene în cadrul
Societăţii, se aminteşte că, la sărbătorirea lui Mazaryk - cu ocazia împlinirii a 80
de ani-, muzica Regimentului 34 „a executat cele două imnuri naţionale". 48
La rubrica Cronica „Astrei", este prezentată activitatea societăţii. Astfel, la
capilolul Conferinţe este amintilă conferinţa comandorului Aurel Negulescu cunoscut sub pseudonimul literar Moş Delamare -, care a avut drept temă călătoria
bricului „Mircea" şi cele mai lungi voiajuri făcute de vasele româneşti. Conferinţa,
audiată mai ales de intelectuali, a fost însoţită şi de un film al călătoriei bricului. 49
Anul 1930 a marcat începutul declinului pentru „Astra Dobrogeană",
datorită, în primul rând, problemelor financiare. Aceasta explică şi desfiinţarea
revistei, care a rămas, însă, un punct de referinţă pentru societatea dobrogeană.
Conducerea centrala „Astrei" remarcă însă priceperea şi sufletul conducerii
„Astrei Dobrogene" - în primul rând a preşedintelui său, generalul I. Vlădescu,
membrii săi „cheltuind bani din propria pungă". 50 S-au încercat „resuscitări", din
păcate, fără rezultat. Urmările s-au resimţit puternic în anii ce au urmat. În anii
1931-1933, din lipsa mijloacelor, „Astra Dobrogeană" nu a mai putut activa, decât
în oraşul Constanţa. 51
Despre activitatea „Astrei Dobrogene" în anul 1933/1934 nu deţinem prea
multe informaţii. Îl regăsim însă pe generalul de divizie în rezervă Ioan Vlădescu
şi pe dr. P. Stoenescu - preşedinte al filialei Constanţa - angrenaţi în activitatea
Ligii Antirevizioniste Române. Cei doi participă, pe 28 mai 1933, la o adunare a
45

Loc. cit., nr. 1, 4 mai 1929, p. 20.
Loc. cit., nr. 2, 10 mai 1929, p. 14-16; nr. 6-7, sep.-oct. 1929, p. 22-24.
"Loc. cit„ nr. 6-7, sep.-oct. 1929, p. 5-9.
48
Loc. cit„ II, nr. 1, mar. 1930, p. 26.
49
Gaby, Cronica „Astrei", în loc. cit„ p. 24-26.
50
G. Preda, op. cit„ p. 133; „Transilvania", 61, nr. 7-10, iul.-oct. 1930, p. 104; cf. Elena Dunăreanu,
op. cit„ p. 368.
51
G. Preda, op. cit„ p. 134.
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Ligii Amintite. 52 De altfel, peste 2 ani, pe 18 noiembrie 1935, preşedintele „Astrei
Dobrogene" îi scria Preşedintelui Ligii Antirevizioniste Regionala Constanţa,
exprimându-şi regretul că nu a putut răspunde invitaţiei de a participa, pe 1
decembrie, la ziua Ligii amintite, datorită primirii întârziate a adresei. 53
Raportul general al Comitetului Central al „Astrei" asupra activităţii sale
din 1934/1935 menţiona că „Astra Dobrogeană nu a mai dat, timp de mai mulţi
ani, nici un semn de activitate. ln consecinţă, comitetul central întrunit în şedinţa
din 4 mai 1935 a decis desfiinţarea acestei regionale, rămânând în Dobrogea numai
Despărţământul Constanţa, ca organizaţie culturală a instituţiunii noastre". 54
*

Am dorit să expun, în cea mai mare parte a acestei comunicări, un material
faptic bogat, care, pentru o comunicare de idei chiar ar constitui o încărcătură
poate inutilă. Dar, cum istoria este realizată de oamenii care trăiesc într-un timp
anume, într-un spaţiu anume, înfăptuiesc, construiesc, participă, expun atitudini
şi idei, am văduvi tema pe care ne-am propus-o dacă am pluti, teoretic şi ideatic,
pe deasupra evenimentelor.

Arh. Naţionale Constanţa, fond Episcopia Constanţa, nr. 1, voi. II, f. 118.
Loc. cit, f. 156.
54
G. Preda, op. cit„ p. 134; „Transilvania'', 66, nr. 4, iul-aug. 1935, p. 188; cf. Elena
op. cit„ p. 369.
52
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