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ASTRA,
STINDARD AL CULTURII ROMÂNE
ÎN BANATUL IUGOSLAV

O

datã cu destrãmarea Imperiului
Austro-Ungar, în aceastã parte a
Europei s-au constituit noi state,
printre care ºi Regatul Sîrbo-Croato-Sloven
(viitoarea Iugoslavie), ce încorpora ºi o parte
importantã a Banatului, cu o numeroasã populaþie româneascã. Din nefericire, autoritãþile
sîrbe au neglijat dezvoltarea ei culturalã, mai
mult decît atît, au supus-o unui accentuat proces
de slavizare. Potrivit recensãmîntului efectuat în
anul 1921, în întreaga Iugoslavie trãiau 151.000
de români, iar în Banatul sîrbesc 74.000. În
rea/litate, în aceastã provincie se aflau aproximativ 80.000 de români1.
Între anii 1919-1926, românii de aici nu au
beneficiat de o presã în limba lor maternã, iar
puþinii lor intelectuali abia în 1923 au putut sã
constituie o societate, intitulatã ,,Asociaþia
Culturalã a Românilor din Regatul Sîrbo-CroatoSloven”, care nu a fost recunoscutã de oficialitãþi
ºi, de aceea, nu a reuºit sã-ºi înceapã activitatea.
Tot în 1923 s-a înfiinþat Partidul Român, sub
conducerea preotului Teodor Petricã, iar
conaþionalii noºtri au dat semne de emancipare
politicã. Au avut loc numeroase disensiuni chiar
ºi între români, iar în cele din urmã a izbîndit
ideea de a întemeia o filialã a Astrei, avînd în
vedere realizãrile ei în anii dificili din vremea
Imperiului Austro-Ungar.
Filiala din Iugoslavia a fost înfiinþatã la
Petruvãsela, lîngã Panciova, la 19 martie 1936,
cu prilejul unei mari adunãri a intelectualilor ºi
þãranilor români din 29 de sate. S-a adoptat
Statutul Astrei ºi s-a constituit un Comitet provizoriu de acþiune, alcãtuit din 20 de membri: 9
preoþi, 5 învãþãtori, 2 directori de bãnci, un inginer agronom, un contabil ºi 2 agricultori.
Conducãtorul filialei a fost ales Ioan Mitãr,
vicepreºedinte Teodor Petricã, iar secretar Lazãr
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Cîrdu, toþi preoþi. Sediul se afla în oraºul Vîrºeþ
ºi astriºtii îºi propuneau: fondarea de cãmine ºi
case culturale, de biblioteci poporale, muzee,
cercuri de literaturã ºi muzicã ºi altele. Limbile
utilizate erau românã ºi sîrbo-croatã, iar fondurile proveneau din cotizaþii, donaþii, investiþiile fãcute de întreprinderi2.
Conducerea se baza pe un sprijin consistent
din partea Astrei, atît material, cît ºi moral,
deoarece se formaserã mai multe tabere în sînul
ei, care se acuzau reciproc de subminarea intereselor românilor. La 10 decembrie 1936 s-a
desfãºurat o Adunare generalã la Vîrºeþ, în
cadrul cãreia s-a hotãrît ca filiala sã uneascã
toate energiile româneºti din zonã, avînd în
vedere cã de la 1918 nivelul de trai nu s-a
îmbunãtãþit ºi de aceea trebuia urmatã o nouã
strategie, trasatã de Astra. Se urmãrea ca minoritatea românã sã egaleze ca dezvoltare celelalte
naþiuni din Iugoslavia, atît economic, cît ºi cultural. Au fost întemeiate 6 despãrþãminte:
Biserica Albã, Vîrºeþ, Alibunar, Panciova, Cuvin
ºi Petrovgrad, în rîndul lor ducîndu-se o campanie de propagandã în favoarea atragerii a cît
mai multor români. Chiar de la început, acþiunile
Astrei au fost privite cu neîncredere, în special
de cãtre þãrani, deoarece sãptãmînalul
„Nãdejdea”, editat de un grup de intelectuali,
inocula în rîndul cititorilor ideea cã interesele lor
nu sunt apãrate de Asociaþie3.
S-au constituit cîteva cercuri culturale, primul
la Coºtei, în luna martie 1937. Ioan Mitãr i-a
invitat pe þãrani sã se înscrie în Asociaþie ºi ,,sã
punã umãrul” la propãºirea minoritãþii române.
Douã sãptãmîni mai tîrziu a fost întemeiat al
doilea, la Petruvãsela; cu acest prilej preºedintele
filialei a prezentat un scurt istoric al Asociaþiei.
În ceea ce priveºte activitatea publicisticã, s-a
decis sã se tipãreascã sãptãmînalul Foaia
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poporului român, începînd din iunie, care sã
cuprindã 6 pagini. În luna septembrie a fost
deschisã la Vîrºeþ librãria ,,Astra”.
Anul 1937 a consemnat ºi reuniunea dintre
Comitetul Central de la Sibiu ºi Comitetul
Intelectualilor Români din Banatul iugoslav,
ocazie cu care a fost luatã decizia ca în fiecare sat
românesc din zonã sã se înfiinþeze un cerc cultural. Din nefericire, lucrul nu a fost posibil din
diferite motive, doar cîteva localitãþi rurale
reuºind sã se organizeze astfel, iar acþiunile nu
erau semnificative4.
Mult dorita conciliere între grupuri a avut loc
în 1938, cînd s-a ales un nou comitet de acþiune,
alcãtuit ºi din reprezentanþi ai ziarului
„Nãdejdea”, iar preotul Adam Fiºtea a devenit
preºedinte. De numele sãu sunt legate importante
realizãri: un total de 38 de cercuri culturale,
aflate în localitãþile româneºti. La 22 mai 1938 sa desfãºurat Adunarea generalã în oraºul Vîrºeþ,
consideratã de organizatori drept ,,praznicul culturii ºi pãcii”, cu participarea a peste 1.500 de
reprezentanþi ai celor 6 despãrþãminte, a ministrului plenipotenþiar la Belgrad – Victor Cãdere
– ºi a altor oficialitãþi. Sfîrºitul dezbaterilor a fost
încununat de un festival în care s-au implicat
peste 4.000 de oameni, cei mai mulþi fiind
români.
Unele cercuri culturale au avut o slabã activitate, iar cele din afara plasei Vîrºeþ nu beneficiau
de aprobarea autoritãþilor; abia în octombrie
1938 ele ºi-au început manifestãrile, cu acordul
Ministerului Afacerilor Interne. De la Asociaþia
transilvãneanã s-au primit pentru bibliotecã 652
de cãrþi, cele mai multe avînd subiect religios5.
Eforturile generoase ale Astrei au dat roade ºi
în teritoriile locuite de români în afara graniþelor
de azi ale þãrii, educaþia în spiritul tradiþional
fiind principalul mijloc de acþiune asupra
conaþionalilor noºtri supuºi unui destin nefericit.
În deschiderea Adunãrii generale de la Sibiu (89 septembrie 1940), Mitropolitul Ardealului – dr.
Nicolae Bãlan – sublinia în legãturã cu
trunchierea României: ,,Oricît de mult s-ar
cutremura pãmîntul sub picioarele noastre, nu
trebuie sã ne clãtinãm în credinþa noastrã în
marele ideal românesc. Suntem datori sã ne
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îndrumãm toatã viaþa noastrã, toate gîndurile ºi
simþirile noastre spre o singurã þintã: hotarele”6.
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