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Abstract
Vasile Goldis’s election as „Astra”’s president took place at
Timişoara in complete concord, in 1923, the election for a new mandate,
according to the new five year statutes, at the Reghin General Assembly
(1925) was done without any troubles, despite the fact that he didn’t comply
his promise of moving to Sibiu, however, the last election of „Astra”’s
president, at the Caransebeş General Assembly, was the most tense in
„Astra”’s history.
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I. Alegerile de la Timişoara (1923)
Moartea neaşteptată a preşedintelui „Astrei”, Andrei Bârseanu, va
amâna ţinerea adunării programate la Timişoara pentru zilele de 24-25
septembrie 1922, care trebuia să aleagă şi noul preşedinte al Asociaţiunii1.
În 10 septembrie, Comitetul Central de la Sibiu hotăra ca Adunarea
Generală a Asociaţiunii să se ţină la Sibiu, în zilele de 8 şi 9 noiembrie
1922, fără fast şi solemnitate, din cauza doliului impus de moartea
preşedintelui Andrei Bârseanu2.
În anul următor, conducerea despărţământului Timişoara şi
oficialităţile locale au reînnoit invitaţia pentru ţinerea adunării generale la
Timişoara, astfel că în şedinţa Comitetului Central din 12 mai 1923 s-a
hotărât ţinerea adunării în oraşul de pe Bega, în zilele de 28 şi 29 august3.
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La 15 august 1923, conducerea despărţământului Timişoara făcea un
apel „Către conducătorii poporului de la ţară” pentru a participa la adunarea
„Astrei” şi a sprijini manifestările culturale organizate cu această ocazie.
Acest sprijin „va fi o datorie de onoare pentru noi toţi, a face ca această
adunare, prin felul ei, să devină un triumf al culturii româneşti în inima
Banatului”4.
La 19 august s-a organizat în sala festivă a Liceului „Carmen Sylva”
o consfătuire la care au participat alături de conducerea despărţământului şi
alţi intelectuali timişoreni, pentru a discuta toate problemele legate de
primirea oaspeţilor, cazarea lor şi desfăşurarea manifestărilor culturale5.
Adunarea de la Timişoara ce urma să aleagă şi preşedintele „Astrei”
s-a bucurat de o atenţie specială din partea presei româneşti din Banat şi
Ardeal. „Foaia diecezană” îşi exprima convingerea că „Banatul va pune
haină de sărbătoare şi mii de români bănăţeni cu steaguri şi coruri naţionale
vor alerga să întâmpine Asociaţiunea la Timişoara, drept dovadă că Banatul
e pământ bun pentru cultura naţională şi că sămânţa nobilă aruncată de
Asociaţiune în Banat a căzut pe pământ roditor”6. „Adunarea asta va atrage
lume multă românească la Timişoara căci are să se aleagă şi preşedintele
Asociaţiunii”, aprecia gazeta „Libertatea” din Orăştie7. Fiind organizată întro perioadă când confruntările politice afectau activitatea multor asociaţii
culturale şi „Telegraful român” considera că adunarea de la Timişoara era
„chemată să găsească modalităţile ca sciziunile, ivite pe o clipă, să dispară
cu desăvârşire şi locul lor să-l ocupe energiile de care avem neapărată
trebuinţă pentru dezvoltarea culturală unitară a neamului românesc din noul
stat”8. Un interes deosebit a manifestat faţă de adunarea de la Timişoara şi
cunoscutul publicist Valeriu Branişte. În articolele publicate atât în „Voinţa
Banatului” cât şi în gazeta clujeană „Patria”, ambele organe de presă ale
Partidului Naţional Român, Branişte evidenţia importanţa adunării care
trebuia să depăşească presiunile politice şi să aleagă un preşedinte capabil să
asigure adaptarea programului „Astrei” la noile realităţi social-politice. „Din
toate părţile Ardealului şi posibil şi din alte ţinuturi românii vor alerga cu
bucurie – spera Branişte – să-şi îndeplinească o datorie sfântă faţă de buna
4
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noastră mamă de la Sibiu, care ne-a ocrotit comorile noastre sufleteşti în
vremuri de restrişte”9.
Într-adevăr, începând de duminică 26 august au început să sosească
oaspeţi din Ardeal şi Banat. „Trenurile aduc din toate unghiurile ţării pe
intelectualii care poartă încă acelaşi viu interes celei mai însemnate societăţi
culturale din Ardeal, ca şi în vremea când ea avea, aproape exclusiv, un
caracter luptător politic-naţional”, consemna corespondentul gazetei
„Patria”10. Luni dimineaţa au venit reprezentanţi de marcă ai Partidului
Naţional Român: preşedintele Iuliu Maniu, vicepreşedintele Alexandru
Vaida-Voevod, deputatul Ioan Lupaş, fostul ministru Ştefan Ciceo-Pop
etc.11. La orele prânzului au sosit şi reprezentanţii Comitetului Central –
Octavian Russu, Romul Simu, Victor Bârlea, Elie Dăianu, Gheorghe Preda,
Gheorghe Moga, Ioan F. Negruţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bunea şi Ioan
Boeriu – fiind întâmpinaţi în gara din Arad de o delegaţie a
despărţământului Timişoara, condusă de senatorul Mihail Gropşianu, iar în
gara Iosefin din Timişoara, de către conducerea despărţământului, în frunte
cu directorul Ioan Petrovici. Biserica Ortodoxă şi cea Greco-Catolică erau
reprezentate de arhiereul Filaret Musta din Caransebeş, canonicul Ioan
Boroş din Lugoj, protopopii Andrei Ghidiu din Caransebeş, Nicolae Borza
din Făgăraş, S. Păcăţianu din Arad etc. Universitatea din Cluj i-a delegat pe
profesorii Alexandru Borza, Silviu Dragomir, Gheorghe Bogdan-Duică,
Onisifor Ghibu, Ioan Lupaş, Mihail Botez, Marin Ştefănescu şi Alexandru
Lapedatu. Conducerea Ligii Culturale era reprezentată de Dumitru V. Ţoni
şi Ilie Ardeleanu, Centrala Caselor Naţionale de preşedintele Ion
Manolescu, iar Fundaţia Culturală „Principele Carol” de către Constantin
Nedelcu12. Erau prezenţi la Timişoara reprezentanţii a 43 de despărţăminte –
record absolut după Marea Unire – personalităţi culturale şi politice
reprezentative pentru Banat şi Ardeal: Vasile Goldiş, Valeriu Branişte,
Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Mihai Popovici, Caius şi Tiberiu Brediceanu,
Mihail Gropşianu, Aurel Văleanu, Petru Barbu, Ioan Jucu etc. Această
prezenţă fără precedent după 1918, dovadă clasă a interesului pentru
adunarea de la Timişoara şi în mod deosebit pentru alegerea preşedintelui
„Astrei”, îl făcea pe Sever Bocu să consemneze într-u articol de fond
publicat în „Voinţa Banatului”: „Din Sighetul Marmaţiei până în Panciova
9
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şi de la Braşov la Tisa, societatea noastră cultă s-a regăsit întâia oară, după
război, în complecta înfăţişare a solidarităţii sale morale de altădată”13.
Emanuil Ungurianu, membru de onoare al Comitetului Central reprezenta
Societatea Caselor de Educaţie Naţională din judeţul Timiş-Torontal şi
Societatea de Istorie şi Arheologie din Timişoara. Autorităţile locale erau
reprezentate de prefectul Iuliu Coste şi primarul Lucian Georgevici.
La solicitarea conducerii despărţământului Timişoara aprobată de
Comitetul Central în şedinţa din 25 august14, membrii Comitetului Central
prezenţi la Timişoara s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară prezidată de
Octavian Russu, în sala restaurantului „Ferdinand” pentru a primi în
rândurile „Astrei” pe cei care au solicitat acest lucru şi şi-au achitat taxele
de membru până la 27 august. Astfel, Ioan Petrovici prezintă o listă cu 16
membri fondatori, 120 de membri pe viaţă şi 318 activi, care va fi aprobată
de Comitetul Central. Toţi aceştia făceau parte din despărţământul
Timişoara. Comitetul Central va aproba şi o listă trimisă de protopopul
Fabriţiu Manoilă din Lipova, cuprinzând mai mulţi membri ai acestui
despărţământ15.
A urmat seara de cunoştinţă ce a avut loc în sala cea mare a
hotelului „Ferdinand”, într-o atmosferă destinsă şi cordială: „Sibienii au
ocupat singuri două mese lungi. La un braţ al acestora stau reprezentanţii
societăţilor culturale surori – Liga Culturală, Centrala Caselor Naţionale,
Fundaţia Principele Carol. Aparte de tot, într-o societate din cele mai alese,
stă dl. I. Simionescu, prof. univ. din Iaşi, care a venit anume să vadă
întrecerea de coruri, cu care bănăţenii au ţinut să iasă întru întâmpinarea
Astrei”16.
Prima zi a adunării, marţi, 28 august, zi de sărbătoare (Adormirea
Maicii Domnului) a început prin oficierea serviciului divin în toate bisericile
româneşti din Timişoara. Serviciul divin din biserica catedrală TimişoaraFabric a fost oficiat de către arhiereul Filaret Musta împreună cu mai mulţi
protopopi şi preoţi. Răspunsurile liturgice le-a dat corul din Reşiţa. După
serviciul divin a început prima şedinţă a adunării deschisă de
vicepreşedintele „Astrei”, Octavian Russu, care a atras atenţia auditoriului
asupra importanţei adunării şi locului unde se desfăşoară. În cuvinte alese, a
fost evocată istoria Banatului, de la primele năvăliri ale romanilor şi până la
înfăptuirea unităţii naţionale. Numele unor militanţi pentru libertatea
naţională – Pavel Chinezu, Traian Doda, Ioan Drăgălina – dascăli luminători
13
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de neam – Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie Ţichindeal sau scriitori
consacraţi – Ioan Popovici Bănăţeanul şi Victor Vlad Delamarina – a fost
rostit cu respect şi recunoştinţă17.
După citirea telegramelor de felicitare trimise de Traian Badescu,
episcopul ortodox al Caransebeşului, Elie Câmpeanu, protopop în TârguMureş, Horia Petra Petrescu, publicist în Sibiu, Gavril Szabo, directorul
despărţământului Seini etc., s-au ales comisiile de lucru pentru examinarea
raportului general, verificarea cheltuielilor făcute în 1922 şi a proiectului de
buget pentru 1924, înscrierea de noi membri şi pentru premierea corurilor18.
În continuarea programului, oaspeţii au fost invitaţi la deschiderea
expoziţiei de pictură şi sculptură organizată de Asociaţia bănăţeană de arte
frumoase, în Castelul Huniade. Era prima expoziţie organizată de asociaţia
înfiinţată la 21 ianuarie 1922 şi condusă de Iosif Velceanu, Cornel Liuba şi
Ioan Isac, ce cuprindea pictori, sculptori şi arhitecţi din Timişoara, Lugoj,
Arad şi alte centre din Banat, indiferent de naţionalitate19. După vernisajul
expoziţiei a urmat banchetul în sala hotelului Ferdinand, unde Octavian
Russu a toastat, pentru regele Ferdinand, Ioan Petrovici, pentru Comitetul
Central al „Astrei”, protopopul Patrichie Ţiucra, pentru oaspeţi, iar Ion Şt.
Paulian, pentru „Astra”.
Programul cultural a continuat cu un concert coral organizat de către
Asociaţia corurilor şi fanfarelor române din Banat, în grădina
Cinematografului de vară din Timişoara-Cetate. În faţa a peste 3000 de
iubitori ai muzicii corale bănăţene şi-au demonstrat măiestria şi dragostea
pentru muzică 9 dintre cele mai cunoscute coruri din Banat.
Seara, în sala Teatrului Comunal, s-a jucat piesa „O scrisoare
pierdută” de Ion Luca Caragiale, de către actorii Teatrului Naţional din Cluj.
Şedinţa a doua a început în dimineaţa zilei de 29 august, în sala
Casinoului Militar Civil, prin prezentarea rapoartelor de către comisiile
stabilite în ziua precedentă. Profesorul dr. Augustin Popa, raportorul
comisiei pentru analizarea activităţii Comitetului Central în anul 1922/1923,
a trecut în revistă momentele semnificative din activitatea „Astrei”.
Referindu-se la activitatea despărţămintelor, raportul general cerea
intensificarea propagandei culturale prin antrenarea unui număr mai mare de
conferenţiari, distribuirea gratuită de cărţi şi publicaţii şi înfiinţarea de noi
biblioteci la sate. Activitatea „Astrei” era departe de a fi mulţumitoare,
deoarece, după Unire, sprijinul primit din partea băncilor s-a redus
17
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475

substanţial, iar fondurile statului aveau alte destinaţii. Această activitate
devenise dificilă şi datorită indiferenţei faţă de cultură manifestată de o mare
parte a societăţii, atrasă de „goana după funcţii şi avere, avantaje, egoism şi
indolenţă”, dar şi pentru că s-a produs o pulverizare a forţelor culturale în
zeci de asociaţii şi societăţi20. Cerându-se unirea acestor forţe culturale
pentru ca unitatea politică să fie dublată şi de o unitate spirituală deplină,
raportul atenţiona că este un „interes naţional primordial să nu se
pulverizeze forţe creînd cadre şi organizaţii care există demult la noi şi care
aşteaptă numai muncitori harnici să le umple cu demnitate”21. Raportul
scotea în evidenţă şi alte greutăţi obiective ce ţineau de situaţia concretă a
societăţii româneşti: numărul mare al neştiutorilor de carte, sărăcia, lipsa
bibliotecilor, a cărţilor ieftine, a Caselor Naţionale etc., de aceea, la
propunerea comisiei, adunarea a hotărât sporirea eforturilor pentru
înfiinţarea a cât mai multe „Case Naţionale” şi „Case de citire” şi atragerea
sprijinului statului în acest sens. În numele comisiei, raportorul Augustin
Popa a făcut şi alte propuneri: continuarea demersurile către comisiile
agrare pentru repartizarea de terenuri unde să se zidească „Case Naţionale”,
înfiinţarea unui muzeu „Avram Iancu”, sporirea numărului de premii
şcolare, susţinerea de cicluri de conferinţe cu subiecte economice,
schimbarea formatului revistei „Transilvania”22.
La propunerea Comitetului Central, adunarea a hotărât acordarea
unui premiu de 10000 de lei lui Teodor V. Păcăţianu pentru lucrările
„Jertfele românilor în războiul mondial” şi „Istora anilor 1848/49, în
legătură cu faptele de arme ale lui Avram Iancu” şi a unui premiu de 2000
de lei lui Ion Clopoţel pentru lucrarea „Revoluţia din 1918 şi Unirea
Ardealului cu România”23. În acelaşi timp s-a propus Comitetului Central să
analizeze posibilitatea creării universităţilor populare, repartizării pentru
despărţăminte a 50% din taxele încasate din cotizaţia membrilor, fuzionarea
Societăţii pentru fond de teatru român cu „Astra”, modificarea statutelor,
extinderea în Vechiul Regat etc.
Cea mai importantă problemă ce trebuia rezolvată de către Adunarea
Generală de la Timişoara era alegerea noului preşedinte al „Astrei”. Moartea
neaşteptată a preşedintelui Andrei Bârseanu, în august 1922, refuzul
mitropolitului unit Vasile Suciu de a-şi depune candidatura pentru
preşedinţia „Astrei” şi depunerea pentru prima dată în istoria asociaţiei din
20
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Sibiu a două candidaturi – Vasile Goldiş şi Nicolae Iorga – au pus Adunarea
Generală a „Astrei” de la Sibiu (1922) în imposibilitatea de a-şi alege
preşedintele. De aceea, gazeta „Libertatea” din Orăştie, ce a acordat spaţii
importante acestui eveniment, considera justificat că: „Adunarea asta va
atrage lume multă românească la Timişoara, căci are să se aleagă şi
preşedintele Asociaţiunii în locul răposatului Andrei Bârseanu. Şi fiindcă
lumea a început şi la noi a nu mai privi lucrurile decât prin ochelari de
partid, partidele politice se cam învolburează ca să aleagă preşedintele pe
placul lor”24. Mesajul şi în acelaşi timp dorinţa gazetei era „ca alegerea să se
facă fără încordări, fără certuri, să nu se scadă cu nimic aerul sărbătoresc şi
de mândrie românească, pe care trebuie să-l aibă aceste adunări, şi mai ales
într-un oraş cu atâta lume străină, ca şi Timişoara”. Mesaje asemănătoare, ce
exprimau punctul de vedere al celor mai mulţi fruntaşi ai „Astrei”, au
transmis şi alte publicaţii din Ardeal şi Banat şi chiar din Vechiul Regat.
Cotidianul bucureştean „Adevărul”, într-un articol intitulat „În preajma
Adunării Generale a <Astrei>, scrisoare din Ardeal”, semnat: „un vechi
membru al „Astrei”, dar care de fapt era inspirat dintr-un alt articol publicat
de Valeriu Branişte în „Voinţa Banatului” din 26 august 1923 şi în
cotidianul „Universul” din 27 august 1923, aprecia că alegerea preşedintelui
„Astrei” la adunarea de la Timişoara, „se discuta cu aprindere pretutindeni:
în tren, la băi, în cafenea, în cluburile politice ca şi în redacţiile gazetelor.
Din toate discuţiile se desprinde ca un semn de maturitate serioasă,
dezgustul legitim pentru politicianismul fără suflet”, care a introdus după
Unire „dihoniile cluburilor şi bisericuţelor de partid în atmosfera senină şi
împăciuitoare care stăpânea până atunci viaţa vechei noastre instituţii
culturale”25. De aceea, în preajma acestei adunări generale – continua
amplul articol – facem un apel călduros la toate conştiinţele româneşti
cinstite, fără deosebire de partid şi fără deosebire de credinţe religioase ca
intrând în sala unde se vor aduna miile de delegaţi ai „Astrei” să părăsească
toate micile preocupări de meschin politicianism cotropitor şi să fie călăuziţi
numai de preocupări de natură pur culturală”. Apelul pentru armonie şi
colaborare în promovarea intereselor culturale, depăşindu-se interesele
politice sau confesionale era motivat de faptul că „Astra nu este nici a
Partidului Naţional, nici a celui averescan… nici sucursală a Băncii
Naţionale Române, ci o instituţie culturală a noastră, a tuturor”26.
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Cu siguranţă, momentul alegerii preşedintelui „Astrei” a fost
aşteptat cu emoţie şi interes, dar alegerea propriu-zisă s-a făcut fără
incidente sau divergenţe de ordin politic sau confesional. Pe de o parte, după
încercarea eşuată de a se impune un preşedinte din afara Partidului Naţional
în adunarea precedentă de la Sibiu, conducerea acestui partid s-a mobilizat
susţinându-l fără rezerve pe Vasile Goldiş şi fiind prezentă la nivelul cel mai
înalt la adunarea de la Timişoara. Pe de altă parte, alegerea în adunarea de la
Sibiu a avocatului Octavian Russu, de confesiune greco-catolică, în funcţia
de vicepreşedinte al „Astrei” şi completarea Comitetului Central cu
profesorul blăjean Alexandru Rusu, au creat premisele unui consens
confesional27. De aceea, când preşedintele adunării, Octavian Rusu, în urma
raportului comisiei speciale a propus candidatura lui Vasile Goldiş, acesta a
fost ales cu aclamaţii. În discursul rostit cu această ocazie28, cât şi în
interviul acordat publicistului Ion Clopoţel şi publicat în cotidianul
„Adevărul” din 11 septembrie 1923, noul preşedinte schiţa principalele
direcţii ale programului său: „Ideea naţională, credinţa faţă de organizaţia
monarhică a statului şi faţă de Dinastie şi credinţa religioasă, propovăduind
pacea şi buna înţelegere între bisericile surori”. O importanţă deosebită va
acorda colaborării societăţilor culturale din Transilvania şi Banat,
propunându-şi să realizeze chiar o federalizare a acestora29. Alegerea lui
Goldiş a fost bine primită nu numai de către cei prezenţi la adunare, dar şi
de către majoritatea personalităţilor culturale din Banat şi Ardeal. Aprecieri
favorabile sunt consemnate şi în presa vremii: „Patria”, „Libertatea”,
„Telegraful român”, „Lumina satelor”, „Unirea”, „Foaia diecezană”,
„Voinţa Banatului” etc. „Uniţi şi neuniţi – consemna corespondentul gazetei
„Unirea” din Blaj – au subliniat cu aplauze lungi cuvintele lui calde. Ne-am
depărtat apoi toţi cu convingerea, că viaţa noastră publică revine la normal
şi ne-am bucurat nespus de mult, că bătrâna noastră instituţie de lumină a
trecut biruitoare peste valul de ură şi neînţelegeri ce se iscase anul trecut” 30.
Această atitudine nu însemna inconsecvenţă ori slăbiciune şi nici
abandonarea unei tradiţii aşa cum ar putea crede unii dintre „fraţii mai
belicoşi” care înaintea adunării au încercat să-i determine „pe toţi uniţii să-şi
strângă rândurile şi să ceară la Timişoara preşedinte unit, fie şi cu riscul de a
27

Valer Moga, Astra și societate 1918-1930,Cluj-Napoca, Edit Presa Universitară
Clujeană,2003,p. 106.
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Vasile Goldiş, Discursuri rostite în preajma Unirii şi la asociaţiunea culturală „Astra”,
Bucureşti, 1928, p. 31-34.
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D.J.S.A.N., Fond Astra, doc. 1369/1923, f. 157; vezi şi „Adevărul”, an. XXXVI, nr.
12154 din 11 septembrie 1923.
30
„Astra” la Timişoara, „Unirea”,Blaj, an. XXXIII, nr. 35 din 1 septembrie 1923.
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fi înfrânţi şi de a pregăti astfel poate chiar lichidarea Astrei”31. În opinia
corespondentului gazetei din Blaj, era vorba de un interes major, acela de a
asigura revitalizarea „Astrei”, ce presupunea depăşirea orgoliilor, intereselor
mărunte şi poziţiilor partizane. Mai mult, el considera că atât
vicepreşedintele unit, Octavian Russu, ales în 1922, cât şi preşedintele
ortodox Vasile Goldiş meritau toată încrederea şi sprijinul deopotrivă a
uniţilor şi ortodocşilor. În sprijinul acestor afirmaţii se reproducea un pasaj
din discursul lui Goldiş, referitor la necesitatea promovării de către „Astra”
a credinţei şi bunei colaborări dintre cele două biserici româneşti: „În
mijlocul neamului nostru această credinţă religioasă e servită prin cele două
biserici româneşti, create prin necesităţi istorice, pe care tot numai necesităţi
istorice vor putea să le desfiinţeze vreodată. Până atunci ele trebuie să
trăiască în cea mai desăvârşită armonie şi oricine va încerca să tulbure
această armonie zguduie temeliile neamului”32. Gazeta „Libertatea”
considera benefică alegerea lui Goldiş pentru că indiferent de apartenenţa lui
politică, el avea un trecut merituos şi era o personalitate culturală
apreciată33. Foaia săptămânală pentru popor „Lumina satelor” din Sibiu
saluta „cu drag şi cu inimă bună venirea d-lui Goldiş la Sibiu, în fruntea
Asociaţiunii” şi-i ura noului preşedinte „să-şi poată încununa trecutul de
vrednicie şi de demnitate prin o rodnică muncă binefăcătoare pentru
înălţarea culturii şi bunăstării poporului nostru prin Asociaţiune”34. Întradevăr, alegerea lui Vasile Goldiş în funcţia de preşedinte al „Astrei” a avut
urmări benefice pentru activitatea acesteia. Sub conducerea lui Goldiş s-au
modificat statutele, s-a realizat o nouă organizare şi un program de
activitate, adecvate noului cadru statal35.
II. Alegerile de la Caransebeş (1930)
Dacă alegerea lui Goldiş în funcţia de preşedinte al „Astrei”, s-a
făcut la Timişoara într-o deplină armonie, alegerea pentru un nou mandat,
conform noilor statute de cinci ani, în cadrul Adunării Generale de la
Reghin (1925) s-a făcut fără probleme, în ciuda faptului că nu îşi respectase
promisiunea de a se muta la Sibiu36. În schimb, ultima alegere în funcţia de
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Ibidem.
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preşedinte al „Astrei”, la Adunarea Generală de la Caransebeş a fost cea mai
tensionată din istoria „Astrei”.
În plină criză economică şi politică, la doar câteva luni după sosirea
intempestivă a prinţului Carol şi proclamarea lui ca rege al României,
„Astra” îşi ţinea adunarea generală în Caransebeş. Era cea de-a doua
adunare generală a „Astrei” organizată de către despărţământul Caransebeş,
după cea din 1900 de la Băile Herculane, şi prima ţinută în oraşul situat la
confluenţa Sebeşului cu Timişul37. Criza prin care trecea „Astra”, ca urmare
a eşuării proiectului de federalizare a societăţilor culturale româneşti din
Ardeal şi Banat şi atragerii ei în sterile confruntări politicianiste, alegerea
unei noi conduceri pentru următorii cinci ani, precum şi participarea pentru
prima dată a preşedintelui de onoare, regele Carol al II-lea, au stârnit un
interes deosebit pentru această adunare.
În 20 februarie 1930, protopopul Andrei Ghidiu, preşedintele
despărţământului Caransebeş solicita Comitetul Central al „Astrei” să
aprobe ca adunarea generală să fie ţinută la Caransebeş38. Luând în calcul
invitaţia despărţământului Caransebeş şi faptul că „Astra” niciodată nu şi-a
ţinut adunarea generală în acest oraş, Comitetul Central de la Sibiu a
hotărât, în şedinţa din 10 aprilie 1930, ca adunarea generală din acel an să se
ţină la Caransebeş, propunând în acest sens zilele de 29-31 august sau 7-9
septembrie. Pentru rezolvarea problemelor organizatorice, preşedinţii
despărţămintelor centrale Timişoara, Caraş şi Severin, erau rugaţi ca,
împreună cu delegaţii Comitetului Central, Silviu Ţeposu, Alexandru
Lupeanu şi Victor Vâlcovici, rectorul Şcoli Politehnice din Timişoara, să ia
legătura cu protopopul Andrei Ghidiu şi să propună programul adunării39.
La 12 august, Comitetul artistic constituit la Caransebeş pentru
organizarea manifestărilor culturale făcea un apel către toate corurile şi
fanfarele bănăţene de a lua parte la
aceste manifestări, „având în vedere că Banatul nostru este patria
cântecului şi ţara corurilor şi fanfarelor, care în nici o altă provincie nu sunt
aşa de bine organizate ca la noi”40.
În urma solicitărilor primarului oraşului Caransebeş şi a Casei
Regale de amânare a adunării, la 1 septembrie Comitetul Central va hotărî o
nouă convocare a adunării pentru zilele de 13-14 noiembrie 193041.
37
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Reprezentanţii Comitetului Central, în frunte cu vicepreşedintele
„Astrei”, Gheorghe Preda, au ajuns în Caransebeş în seara zilei de 12
noiembrie. În gara frumos împodobită cu drapele, covoare, pancarde şi
ghirlande de verdeaţă şi de flori erau aşteptaţi de comitetul aranjator,
oficialităţile locale şi mulţi intelectuali dornici de a participa la acest
eveniment. Un cuvânt de bun-sosit a fost rostit atât de preşedintele
despărţământului Caransebeş, Andrei Ghidiu, cât şi de primarul oraşului;
Nicolae Domănianţu. În numele Comitetului Central a răspuns
vicepreşedintele Gheorghe Preda42. După cazare au fost aşteptaţi la reşedinţa
episcopului Iosif Traian Badescu, într-o atmosferă sărbătorească, întreţinută
de „miile de caransebeşeni şi miile de ţărani şi ţărance, sosite din întreg
Banatul” şi de către corul catedralei şi Reuniunea de cântări din Caransebeş,
condusă de profesorul Constantin Vladu. În numele „Caransebeşului
cultural” şi al comitetului de organizare, oaspeţii au fost salutaţi de către
Ioan Penţia, directorul Liceului „Traian Doda” pentru că: „Astra a fost
altarul în care s-a păstrat vie credinţa neştirbită în zilele de mai bine şi în
dreptatea pe care ne-a făcut-o cerul la 1 decembrie 1918”43. Şi de această
dată, cel care a mulţumit pentru primirea făcută a fost vicepreşedintele
Gheorghe Preda.
În dimineaţa zilei de 13 noiembrie „Oraşul atâtor manifestaţii
româneşti de altădată, leagănul marilor patrioţi, episcopul Popasu şi
generalul Doda, cetăţuia românului dârz şi integral al vremurilor de demult,
aşezată la poalele Ţarcului şi pe malul drept al Timişului, s-a îmbrăcat de
sărbătoare şi bucurie”, consemna gazeta clujeană „Patria”44. „Flori, flori
pretutindeni. Ca şi când vara şi-ar fi păstrat zgârcită toată comoara ei de
frumuseţe, ca toamna să poată dărui întreg belşugul de flori al acestui an”
unei sărbători, considerată de corespondentul gazetei timişorene „Voinţa
Banatului” drept un omagiu adus de „Astra” „vechiului oraş cu un lung şi
măreţ trecut cultural”45. Atmosfera sărbătorească era descrisă şi de către
ziarul „Vestul”, singurul cotidian românesc din Banat: „Odată cu ivirea
zorilor au început să curgă cetele de ţărani spre Caransebeş. În costume
pitoreşti, bărbaţi şi femei, copii, trec rânduri, rânduri şi se înşiruie de-a
lungul drumului pe unde va trece regele. Toate străzile sunt pline de lume,
care şi-au deschis larg ferestrele şi au abordat minunate covoare şi scoarţe
42
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ţărăneşti pe suprafaţa zidurilor”46. De la gară, unde a fost întâmpinat de
ministrul Banatului, Sever Bocu şi de primarul oraşului Caransebeş, Nicolae
Domănianţu, regele s-a îndreptat în automobil spre biserică, fiind ovaţionat
de către miile de participanţi, locuitori ai Caransebeşului, delegaţi ai satelor
bănăţene, profesori şi elevi ai şcolilor din Caransebeş, Lugoj şi Timişoara,
membrii mai multor coruri bănăţene. În faţa automobilului regal mergeau
200 de călăreţi îmbrăcaţi în costume naţionale. Convoiul era format de
miniştrii Nicolae Costăchescu, Voicu Niţescu, Valer Moldovan, mitropolitul
Nicolae Bălan, episcopii Iosif Traian Badescu al Caransebeşului, Grigore
Comşa al Aradului şi Alexandru Nicolescu al Lugojului, protopopii din
Vârşeţ, Timişoara, Lugoj, Lipova, senatori, deputaţi, prefecţi, reprezentanţi
ai societăţilor culturale, ai presei etc. Serviciul divin a fost oficiat de
episcopul Grigore al Aradului, asistat de arhimandriţii Policarp Moruşca de
la Hodoş-Bodrog şi Vasile Lăzărescu din Oradea, protopopii Andrei Ghidiu
şi Fabriciu Manuilă din Lipova şi diaconii Ioan David şi T. Roşca. La slujba
religioasă participă şi mitropolitul Nicolae Bălan, episcopul Iosif Traian
Badescu şi peste 140 de preoţi47.
Şedinţa festivă de deschidere a adunării s-a ţinut în sala
cinematografului „Luna” în prezenţa oficialităţilor politice, înaltelor feţe
bisericeşti, reprezentanţilor Comitetului Central, a 20 de despărţăminte şi
celor mai cunoscute instituţii culturale. Erau reprezentate Academia
Română (prin Octavian Goga), Direcţia Educaţiei Poporului (Emanoil
Bucuţa şi Constantin Nedelcu), Societatea Scriitorilor Români (Jean Bart),
Centrala Caselor Naţionale (Ion Manolescu), Universitatea Liberă din
Bucureşti (Mihail Dragomirescu), Asociaţia Profesorilor Secundari din
România (Iuliu Vuia), Asociaţia Învăţătorilor din România (Dumitru V.
Ţoni), Asociaţia Publiciştilor din România (Petre Roziade), Oficiul Naţional
al Cooperaţiei Române (Ştefan Roşianu), Asociaţia „Andrei Şaguna” a
Clerului Ortodox (Nicolae Colan şi Gheorghe Ciuhandu), etc. Regionala
„Astra Basarabeană” a fost reprezentată de către Teodor Iacobescu din
Cetatea-Albă, iar Regionala „Astra Dobrogeană”, de către P. Stoenescu din
Constanţa. Din partea despărţămintelor „Astrei” şi a altor instituţii culturale
au venit la Caransebeş personalităţi cunoscute şi apreciate în Banat şi
Ardeal: Ioan Lupaş, Ion Agârbiceanu, Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu,
Ioachim Miloia, Silviu Ţeposu, Teodor Botiş, Ilie Rusmir, Dănilă Iliţiescu,
Coriolan Buracu, Horea Teculescu etc.48. Indiscutabil, prezenţa regelui a
46
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focalizat atenţia presei, fiind prezenţi la Caransebeş reporteri şi
corespondenţi ai gazetei „Universul”, „Curentul”, „Dimineaţa”, „Adevărul”,
„Epoca”, „Cuvântul”, „Viitorul”, „Patria”, „Gazeta Transilvaniei”,
„Unirea”, „Unirea Poporuluri”, „Vestul”, „Răsunetul” şi revistelor „Ţara
noastră”, „Societatea de mâine” şi „Semenicul”49.
Aşezarea în prezidiu, în dreapta regelui a mitropolitului ortodox
Nicolae Bălan şi a vicepreşedintelui „Astrei” Gheorghe Preda, iar în stânga,
a episcopului unit Alexandru Nicolescu şi a ministrului Banatului, Sever
Bocu, nu era lipsită de semnificaţii. Din păcate, armonia şi colaborarea
culturală şi confesională caracteristică multor adunări generale ale „Astrei”,
la Caransebeş, a lăsat de dorit.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de către mitropolitul Nicolae
Bălan, desemnat preşedinte al adunării în locul preşedintelui „Astrei”,
Vasile Goldiş, care din motive de sănătate nu a putut participa la această
adunare. Mitropolitul a început şi şi-a terminat discursul prin fraze
măgulitoare adresate regelui, fraze ce vor deveni timp de un deceniu
nelipsite de la nici o manifestare organizată în prezenţa regelui sau a
reprezentanţilor acestuia. Cât despre „Astra” şi viitorul ei, vorbitorul se
arăta optimist, pentru că „Astra” „nu şi-a epuizat rostul deodată cu
înfăptuirea unităţii naţionale”, mai mult, „steagul ei, purtat în trecut prin
atâtea izbânzi, trebuie să fie ridicat tot mai sus şi purtat cu tot mai mare
însufleţire pe drumul marilor lui destine. Sub cutele lui, binecuvântate de
biserică încă de la primele începuturi, sunt chemaţi să-şi adune entuziasmul
şi vrednicia toţi fiii luminaţi ai neamului nostru, pentru realizarea treptată a
marelui postulat al viitorului: disciplina morală şi solidaritatea naţională,
întemeiată pe cultura naţională – chezăşia sigură a biruinţelor şi gloriei din
viitor a neamului nostru”50.
Discursul regelui, sobru şi scurt, se dorea a fi un omagiu adus
trecutului glorios al „Astrei”, în care vedea un colaborator „mai ales în acele
zile, când mijloacele restrânse ale statului nu-i permit a-şi îndeplini toată
datoria către şcoală”. „Astra”, ca de altfel toate societăţile culturale erau
chemate nu „să înveţe buchile pe copii, ci să completeze rolul şcolii în viaţa
da stat şi de toate zilele, să aducă şcoala în viaţa cotidiană a mulţimii”51.
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Discursurile rostite de Sever Bocu, în numele Banatului, de Octavian
Goga în numele Academiei Române, de episcopii Grigore Ghidiu, în
numele despărţământului Caransebeş, de Jean Bart, Mihail Dragomirescu,
Ioan Manolescu şi Emanuil Bucuţa, în numele societăţilor pe care le
reprezentau, atingeau tangenţial sau deloc trecutul, prezentul sau viitorul
„Astrei”. Invariabil, ele glorificau restauraţia şi-l elogiau pe noul rege
prezentat drept „cavaler al luminii”, „sol al Cerului” sau „voievod al culturii
româneşti”, comparându-l cu Alexandru Macedon, Constantin Brâncoveanu,
Neagoe Basarab sau „legendarul Lohengrin”52.
Şedinţa festivă s-a încheiat cu alegerea comisiilor de lucru, pentru că
în realitate „Astra” se confrunta cu numeroase probleme: comisia pentru
examinarea raportului general pe anul 1929/1930; comisia pentru
cenzurarea cheltuielilor pe anul 1929 şi a proiectului de buget pe 1931;
comisia pentru înscrierea de noi membri; comisia pentru examinarea
proiectului de modificare a „pragmaticei de serviciu” şi a regulamentului
fondului de pensie al funcţionarilor „Astrei”; comisia pentru examinarea
propunerilor şi cea pentru propunerea candidatului la preşedinţie şi a
membrilor comitetului central pentru perioada 1930-193553.
Şedinţa a doua a Adunării Generale de la Caransebeş a început în
dimineaţa zilei de 14 noiembrie prin citirea telegramelor de felicitare trimise
de: patriarhul Miron Cristea, vicepreşedintele „Astrei”, Octavian Russu,
episcopul Maramureşului, Alexandru Russu, preşedintele Ligii Culturale,
Nicolae Iorga, preşedintele Societăţii pentru cultura şi literatura română din
Bucovina, Grigore Nandriş, preşedintele Regionalei „Astra Basarabeană”,
G. Ifrim, preşedintele Asociaţiei Bănăţene din Bucureşti, Emil Brancovici,
preşedintele Societăţii „Cele trei Crişuri”, Gheorghe Bacaloglu, rectorul
Şcolii Politehnice Timişoara, Victor Vâlcovici etc.54.
Raportorul comisiei pentru examinarea raportului general,
Alexandru Hodoş, apreciază activitatea Comitetului Central şi iniţiativele
secţiunilor ştiinţifice şi literare, dar informează adunarea că multe dintre
aceste iniţiative nu s-au materializat, din cauza resurselor materiale
insuficiente. În ceea ce priveşte activitatea despărţămintelor, raportul
consemnează multe neajunsuri, propunând Comitetului Central să
examineze cu toată atenţia această activitate şi să treacă la reorganizarea
unor despărţăminte cu o activitate necorespunzătoare. Comisia şi-a exprimat
dorinţa ca revista „Transilvania” să apară din nou regulat şi să se tipărească
52
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şi o gazetă pentru popor. Discutând şi situaţia Muzeului „Avram Iancu” din
Vidra, comisia propunea mutarea acestuia la Alba Iulia55. În ceea ce priveşte
numeroasele propuneri făcute cu ocazia Congresului cultural ţinut la Sibiu
în 24-26 aprilie 193056, raportul propunea Comitetului Central să structureze
aceste probleme în funcţie de importanţa şi posibilităţile de transpunere în
practică.
Adunarea a luat în dezbatere mai multe propuneri făcute din timp şi
prezentate de către protopopul Ioan Duma din Petroşani: alegerea filologului
romanist Meyer Lübke, profesor la Universitatea din Bonn, ca membru de
onoare al „Astrei”, ridicarea unui cămin cultural în Cluj, alegerea unei
comisii pentru modificarea statutelor şi reorganizarea „Astrei”,
intensificarea propagandei culturale în rândul românilor din Secuime.
Propunerea universitaului clujean Valer Moldovan, fruntaş al Partidului
Naţional Ţărănesc şi ministru al Ardealului, ca preşedintele „Astrei” să se
abţină de la orice manifestare politică şi să nu poată ocupa nici o funcţie
politică în perioada de exercitare a mandatului încredinţat de adunarea
generală, a stârnit discuţii contradictorii. Pentru că această propunere
presupunea modificarea statutelor, ea a fost lăsată în seama Comitetului
Central pentru a o analiza atunci când se vor discuta şi statutele „Astrei”57.
Raportorul comisiei pentru alegerea preşedintelui şi a noului comitet
central pentru perioada 1930-1935 a propus o listă de 40 de membri, listă
primită cu aclamaţii de către adunare. Între cei 40 de membri ai Comitetului
Central erau personalităţi cunoscute: Octavian Goga, mitropolitul Nicolae
Bălan, episcopul clujean Nicolae Ivan, Ion Agârbiceanu, universitarii clujeni
Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Alexandru Borza, Nicolae Drăgan, Valer
Moldovan şi Petre Poruţiu, sibienii Octavian Russu, Gheorghe Preda, Silviu
Ţeposu, Gheorghe Moga, Ioan Bunea, Ioan Vătăşanu, Emilian Cioran etc.
Bănăţenii erau reprezentaţi în acest comitet de episcopul Lugojului,
Alexandru Nicolescu, profesorii Ioachim Miloia şi Ilie Rusmir şi avocatul
Cornel Corneanu58.
Alegerea preşedintelui „Astrei” a constituit momentul cel mai
delicat şi în acelaşi timp cel mai controversat al adunării. În istoria „Astrei”
de aproape şapte decenii au mai fost cazuri când alegerea preşedintelui a
stârnit patimi şi dispute, dar niciodată nu s-a ajuns la un adevărat scandal
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electoral specific confruntărilor politice. Criza prin care trecea „Astra”,
frământările interne politicianiste şi partizane s-au dezlănţuit mai mult decât
s-ar fi putut crede. Referindu-se la prima zi a adunării, cotidianul
„Universul” îşi informa cititorii: „Atmosfera în care se deschide congresul
„Astrei” la Caransebeş, e foarte încărcată. Guvernanţii fac sforţări disperate
să impună la preşedinţia acestei societăţi pe d. Vaida. În acest scop, d. Sever
Bocu a mobilizat întreaga administraţie în localitate, urmând terorizarea
adunării. Prefecţii şi deputaţii din Ardeal au fost convocaţi prin circulare
date de Ministerul Instrucţiunii, să participe la adunare”59. Fondurile
arhivistice ale celor trei prefecturi din Banat nu confirmă asemenea afirmaţii
chiar dacă la Adunarea Generală de la Caransebeş a participat atât ministrul
Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Nicolae Costăchescu, cât şi prefecţii
judeţelor Severin, Caraş, Timiş-Torontal, Mehedinţi şi Dolj. Acelaşi
cotidian anticipa „cu prilejul dezbaterilor, conflicte serioase, care pot să
degenereze şi în scandal, întrucât agenţii naţional-ţărănişti încearcă
intimidarea membrilor adevăraţi ai Astrei”. Însăşi comisia de candidare a
noului preşedinte s-a numit pe criterii politice: 4 naţional-ţărănişti – Valer
Moldovan, Gheorghe Crişan, subsecretar de Stat, Coriolan Buracu, deputat
de Caraş şi Augustin Popa, deputat de Târnava-Mică, 2 liberali – Gheorghe
Bogdan-Duică şi Cornel Corneanu, 2 aversecani – Silviu Dragomir şi Vasile
Lohan şi 3 neangajaţi politic – Ioan Penţia, Vasile Lăzărescu şi Liviu
Ionaşiu60.
Într-adevăr, comisia pentru propunerea candidatului la preşedinţie
nu a putut avea o propunere unanimă. Din cei 10 membri ai comisiei – între
timp Augustin Popa s-a retras din comisie – numai 7 au susţinut candidatura
lui Vasile Goldiş, cu toate că nici greco-catolicii Alexandru Vaida-Voevod
şi episcopul Alexandru Nicolescu – variante dorite de naţional-ţărănişti – nu
şi-au depus candidatura. De aceea, raportorul comisiei, Gheorghe BogdanDuică, înainte de a face propunerea de preşedinte, solicită participanţilor la
adunare să manifeste înţelegere şi toleranţă reciprocă în buna tradiţie a
„Astrei”, pentru „ a putea pleca cu toţii împăcaţi şi uniţi”61. În ciuda acestui
apel, anticipatul şi în acelaşi timp provocatul incident s-a produs într-o
formă fără precedent în istoria acestor adunări generale, fiind comentat atât
de presa bucureşteană cât şi de cea din provincie. Deşi procesul-verbal al
şedinţei minimaliza incidentul, consemnând doar că: „Adunarea generală
aclamă lista Comitetului Central în întregime şi fără nici o obiecţie, iar la
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pronunţarea numelui d-lui Vasile Goldiş, asistenţa cu excepţia unui mic
grup de ţărani, izbucneşte în urale şi ovaţiuni nesfârşite la adresa d-lui
Vasile Goldiş”62, în realitate, în afara uralelor au fost şi vociferări şi chiar
huiduieli. În faţa acestei situaţii inedite, preşedintele şedinţei, mitropolitul
Nicolae Bălan, într-o atmosferă de vacarm a bătut cu toiagul de mitropolit în
masă pentru a restabili ordinea şi apoi a anunţat închiderea lucrărilor.
Insolitul gest al înaltului ierarh a surprins asistenţa şi a provocat aprinse
comentarii.
Oficiosul clujean al Partidului Naţional Ţărănesc „Patria”, într-un
amplu articol cu titlul „Scandaloasa alegere de la Caransebeş” şi subtitlul
„Faliţii politici proclamă de preşedinte al „Astrei” pe d. Goldiş împotriva
voinţei majorităţii zdrobitoare a delegaţilor”, consemna: „Fiind propus
pentru preşedinte Vasile Goldiş, întreaga sală protestează zgomotos
strigând: nu ne trebuie Goldiş, trăiască Şextil Puşcariu. În zgomotul
asurzitor preşedintele încearcă să vorbească, dar nu poate fi auzit nici de cei
care stăteau în jurul lui pe estradă. Enervat, mitropolitul Bălan ridică
bastonul şi loveşte violent în masă. Se naşte un enorm scandal, preşedintele
părăseşte sala fără să suspende şedinţa”63. Subiectivismul articolului este
evident, iar dacă îi alăturăm o altă apreciere făcută de aceeaşi gazetă la
alegerea preşedintelui Vasile Goldiş în 1923, când acesta era membru
marcant al Partidului Naţional, partizanatul politic este fără dubii: „ca şi
antecesorii lui, face parte din acea pleiadă de intelectuali ardeleni care au
fost întotdeauna în fruntea mişcărilor noastre culturale. În urma profesiunii
sale a fost indicat să conducă masele mari ale poporului, întocmai ca şi
vrednicii săi înaintaşi. Situaţia de astăzi nu este decât o continuare a
activităţii sale din trecut”64. Va sesiza acest lucru şi corespondentul ziarului
„Universul”, afirmând că aceiaşi oameni „care au proclamat preşedinte al
„Astrei” pe Vasile Goldiş înainte cu cinci ani ţineau cu orice preţ acum, să
împiedice realegerea acestuia, pentru a se răzbuna astfel împotriva unui fost
fruntaş al lor, care-i părăsise”, transformând adunarea într-un „teren de luptă
pentru această răfuială tardivă”65.
De fapt, tonul contestaţiilor şi atacurilor la adresa mitropolitului
Nicolae Bălan, l-a dat Sever Bocu, care nu poate fi exonerat de implicarea în
incidentele de la Caransebeş. Într-un interviu acordat cotidianului timişorean
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„Vestul”, reprodus integral sau parţial şi de alte publicaţii66, fruntaşul
naţional-ţărănist îl acuza fără rezerve pe mitropolit că „a înlăturat cu
brutalitate o tradiţie pe care a moştenit-o de la toţi antecesorii săi: Şaguna,
Roman, Meţianu, a căror toleranţă religioasă stabilise o rotaţie între
ortodocşi şi uniţi la preşedinţia Astrei”, şi astfel a făcut în mod deliberat
jocul averescanilor67. Dacă oficiosul unit din Blaj „Unirea” aprecia interviul
lui Bocu, folosindu-l drept argument în atacurile îndreptate împotriva
mitropolitului Bălan, pe care îl acuza de intoleranţă religioasă68, cotidianul
„Universul” condamna acest interviu pentru atacul „neobişnuit de trivial”
lansat împotriva mitropolitului69. Acelaşi cotidian îl acuza pe Sever Bocu de
implicare în incidentele de la Caransebeş, considerând că el a adus în sală
„50 de partizani devotaţi, muncitori cu palma, săteni, dar mai cu seamă
agenţi electorali, culeşi de prin cârciumi şi puşi sub directa îndrumare a
deputaţilor Leucuţia şi Morariu”70. O poziţia similară o are şi „Telegraful
român”: „Impresionantele serbări desfăşurate la Caransebeş, cu prilejul
Adunării Generale a <Astrei> au avut un epilog dintre cele mai regretabile.
O ceată de derbedei adunaţi din piaţa oraşului bănăţean şi aduşi în sala de
şedinţe de doi deputaţi majoritari – Leucuţia şi Morariu – au încercat să
zădărnicească alegerea noului comitet al <Astrei>, dându-se la urlete
sălbatice sub ochii d-lui Sever Bocu, directorul ministerial al Banatului, care
a regizat această incalificabilă scenă”71. Starea tensionată şi duritatea
confruntării celor două tabere sunt evidente şi din interviul acordat de
Octavian Goga ziarului „Dimineaţa”, la doar câteva zile de la consemnarea
incidentului: „Dacă ar fi fost vorba să se pună în discuţie persoana d-lor
Vaida, Iorga sau Sextil Puşcariu, mă ridicam hotărât împotriva lor, cu orice
risc şi gata a face să zboare pe fereastră urna”72.
Dincolo de anumite exagerări, de o parte şi de alta, implicarea
factorului politic era o realitate greu de contestat. O va consemna cu deplină
obiectivitate şi săptămânalul sibian „Foaia poporului”, în numărul din 23
noiembrie 1930: „Chestiunea alegerii noului preşedinte a fost una dintre
cele mai arzătoare în cursul adunării. Părerile s-au împărţi după considerente
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personale, politice sau locale”. Atent la evoluţia „Astrei”, şi Nicolae Iorga,
într-un interviu publicat în gazeta proprie „Neamul românesc”, considera că
asociaţia trecea prin momente grele, fiind sfâşiată de intrigi politice, de care
n-ar fi străin nici Octavian Goga, care i-a propus candidatura la preşedinţia
„Astrei”, în 1922, fără a-l consulta în prealabil”73. Un alt om de cultură,
Perpessicius (Dumitru Şt. Panaitescu), atrăgea atenţia asupra consecinţelor
grave ce le va avea politizarea „Astrei”, în ciuda faptului că acest pericol a
fost semnalat şi dezbătut şi la Congresul cultural din aprilie 1930. Toate
societăţile culturale atrase în diferite combinaţii politice au avut numai de
pierdut, Perpessicius exemplificând cu „decadenţa corurilor şi fanfarelor
bănăţene observată la timp şi datorată aceloraşi imixtiuni politice şi
aceloraşi veninuri electorale”74. În două articole publicate în „Cuvântul”, al
cărui colaborator literar era, cunoscutul critic făcea o pertinentă analiză a
evoluţiei „Astrei” după Unire, oprindu-se asupra unor momente ce puneau
sub semnul întrebării viabilitatea acestei instituţii. Susţinând fără rezerve
necesitatea continuării programului de omogenizare spirituală şi socială
promovat de „Astra” după 1918, Perpessicius consideră că asociaţia „va
cunoaşte iar zilele de glorie”, atunci când va renunţa la combinaţii politice
şi-şi va alege un preşedinte care „să fie străin de politica de partid, un
preşedinte cu prestigiu şi autoritate culturală”75.
Din păcate, din cauza problemelorde sănătate, în 1932 Vasile Goldiș
si-a dat demisia din funcția de președinte al „Astrei”, după o activitate
meritorie de aproape un deceniu.
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