Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, 2/2021

CONSIDERAȚII PRIVIND DIALOGUL EPISTOLAR DINTRE
CĂPITANUL MIHAIL DUMITRAȘCU ȘI SECRETARII ASTREI:
ROMUL SIMU ȘI HORIA PETRA PETRECU (14 FEBRUARIE- 4
AUGUST 1927)
*
CONSIDERATIONS REGARDING THE EPISTOLARY
DIALOGUE BETWEEN CAPTAIN MIHAIL DUMITRAȘCU AND
THE SECRETARIES OF ASTRA: ROMUL SIMU AND HORIA
PETRA PETRECU (FEBRUARY 14 - AUGUST 4, 1927)
*
CONSIDERATIONS CONCERNANT LE DIALOGUE
EPISTOLAIRE ENTRE LE CAPITAINE MIHAIL DUMITRAȘCU
ET LES SECRETAIRES D'ASTRA: ROMUL SIMU ET HORIA
PETRA PETRECU (14 FEVRIER - 4 AOUT 1927)
Prof. drd. Daniela Ștefania CURELEA31
Rezumat: Articolul prezintă dialogul epistolar dintre căpitanul magistrat Mihail Dumitrașcu de la
Consiliul de Război din Constanța, un colaborator mai vechi al Astrei, din perioada în care lucra la
Sibiu și secretarii Asociației, Romul Simu și Horia Petra Petrescu. Scrisorile sunt datate între februarie
și august 1927 și prezintă pe scurt activitatea Comitetului de inițiativă din Constanța, condus de
generalul Ion Vlădescu care a căutat și a reușit să stabilească structura regională Astra Dobrogeană
care să acopere zona județelor Caliacra, Constanța, Durostor. , Ialomița, Tulcea. După doi ani de
activitate, regiunea sus-menționată și-a încetat activitatea, rămânând în structurile Asociației doar
Departamentul Central Județean Astra Constanța, activ până în 1928-1939. Același ofițer M.
Dumitrașcu a fost, de asemenea, implicat în eforturile de reconstituire a partiției Constanța din Astra în
1935.
Cuvinte-cheie: Regionala Astra Dobrogeană, elite locale, generalul de divizie Ion Vlădescu
(comandantul Jandarmeriei) căpitan-magistrat Mihail Dumitrașcu din cadrul Consiliului de Război
Constanța, Ioan Georgescu, subrevizor general în Ministerul Instrucțiunii și Cultelor, Gheorghe
Coriolan Carp, profesor și directorul Liceului Mircea cel Bătrân din Constanța, Bucur Constantinescu,
Nicolae Papadat, Jan A. Rulick maior și comandantul Cercului de recrutare Constanța, despărțăminte
ale Astrei, centre cultural-comunale, pedagogie socială, educație a adulților
*
Abstract:The article presents the epistolary dialogue between the magistrate captain Mihail
Dumitrașcu from the War Council from Constanța, an older collaborator of Astra, since the period
when he worked in Sibiu and the secretaries of the Association, Romul Simu and Horia Petra Petrescu.
The letters are dated between February and August 1927 and briefly set out the activity of the Initiative
Committee in Constanța, chaired by General Ion Vladescu who sought and managed to establish the
Școala Doctorală de Istorie Studii de populație și istoria minorităților din Universitatea ,,BabeșBolyai” Cluj-Napoca
31

41

Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, 2/2021

Regional Astra Dobrogean structure that would cover the area of Caliacra counties, Constanta,
Durostor, Ialomița, Tulcea. After two years of activity, the above-mentioned region ceased its activity,
remaining in the structures of the Association only the Astra Constanța County Central Department,
active until 1928-1939. The same officer M. Dumitrașcu was also involved in the reconstitution efforts
of the Constanta partition of Astra in 1935.
Keywords: Regional Astra Dobrogeană, local elite Ion Vlădescu, Mihail Dumitrașcu, Ioan Georgescu,
Gheorghe Coriolan Carp, Bucur Constantinescu, Jan A. Rulick, partitions of Astra, communal cultural
circles, social pedagogy, adult education,
*
Résumé: L'article présente le dialogue épistolaire entre le magistrat capitaine Mihail Dumitrașcu du
Conseil de guerre de Constanța, un ancien collaborateur d'Astra, depuis la période où il travaillait à
Sibiu et les secrétaires de l'Association, Romul Simu et Horia Petra Petrescu. Les lettres sont datées
entre février et août 1927 et exposent brièvement l'activité du comité d'initiative à Constanța, présidé
par le général Ion Vladescu qui a cherché et réussi à établir la structure régionale Astra Dobrogean
qui couvrirait la région des comtés de Caliacra, Constanta, Durostor , Ialomița, Tulcea. Après deux ans
d'activité, la région susmentionnée a cessé son activité, ne restant dans les structures de l'Association
que le département central du comté d'Astra Constanța, actif jusqu'en 1928-1939. Le même officier M.
Dumitrașcu a également été impliqué dans les efforts de reconstitution de la partition de Constanta
d'Astra en 1935
Mots clés: Régional Astra Dobrogeană, élites locales, le général de division Ion Vladescu le capitainemagistrat Mihail Dumitrașcu du Conseil de guerre de Constanța, Ioan Georgescu, inspecteur général
adjoint au ministère de l'Instruction et des cultes, Gheorghe Coriolan Carp, enseignant et directeur de
Lycée Mircea cel Batran de Constanța, Bucur Constantinescu, Nicolae Papadat, major Jan A. Rulick et
commandant du Cercle de recrutement Constanța, divisions Astra, centres culturels-communaux,
pédagogie sociale, éducation des adultes

După Unirea din anul 1918, semificative din perspectiva înființării
Regionalelor Astrei din au fost cuvintele rostite de Vasile Goldiș, președinte al
Asociațiunii în anul 1925: ,,Banatul are să devină o regiune a Asociațiunii cu
autonomia ei precizată în statute noi, tot astfel, Basarabia și Bucovina, mai apoi
Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Flamura culturii și solidarității românești purtată de
,,Astra” trebuie să fâlfâie deasupra întregului pământ al României”32.
Cu privire la preliminariile care au condus la înființarea și organizarea în
Constanța a Regionalei ,,Astra Dobrogeană’’ (1927-1935), am remarcat și am
prelucrat sub forma acestui articol, o serie de schimburi epistolare regăsite în Fondul
Astra din Sibiu, între căpitanul-magistrat Mihail Dumitrașcu pe de o pare, și secretarii
Asociațiunii, Romul Simu și Hora Petra Petrescu, pe de altă parte. Menționăm că acest
schimb epistolar acoperă intervalul de timp februarie - august 192733. Ofițerul Mihail
Dumitrașcu, de altfel, un mai vechi susținător și comunicator al Astrei, a purtat un
schimb de scrisori cu Centrala Astrei din Sibiu, ca reprezentat al unul Comitet
32

Societatea de mâine, anul II, nr. 35 din 30 august 1925, p. 591.
Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (în continuare se va cita S.J.S.A.N.), Fond Astra, doc.
nr. 486/ 1927, f. 1.
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Regional de inițiativă din care au mai făcut parte: generalul Ion Vlădescu (un mai
vechi colaborator al Astrei), juristul Nicolae Papadat (Curtea de Apel din Constanța),
avocatul Bucur Constantinescu, profesorul de liceu Gheorghe Coriolan Carp
(directorul Liceului ,,Mircea cel Bătrân” din Constanța), profesorul Ioan Georgescu,
fostul secretar al Astrei din Sibiu (acesta îndeplinea funcții în administarția școlară a
județului Constanța și era totodată subrevizor general în Ministerul Instrucțiunii
Publice). Din acest comitet mai remarcăm pe jurnalistul Dumitru Cruțiu Delasăliște și
ofițerul M. Dumitrașcu34.
În scrisoarea din data de 14 februarie 1927 care era semnată de căpitanul
Dumitrașcu și era adresată lui Romul Simu, aflăm că ofițerul notifica secretarului
Asociațiunii, cât și lui Horia Petra Petrescu despre faptul că acest Comitet Regional de
inițiativă prezidat de generalul I. Vlădescu, identifica în Constanța o așteptare general
culturală, de altfel atât de necesară, în vederea aplicării și în Dobrogea a noii viziuni a
președintelui Astrei, V. Goldiș și anume, ca după înființarea Regionalei ,,Astra
Basarabeană’’ de către Onisifor Ghibu, să urmeze firesc o întrunire locală care să
conducă la constituirea Regionalei ,,Astra Dobrogeană’’ cu sediul în Constanța35.
Din rândurile documentului aflăm că Astra Centrală s-a arătat dispusă să
onoreze acest colț de țară și să înființeze aici o regională. Ofițerul Mihail Dumitrașcu,
remarca lui Horia Petra Petrescu că însuși P.S. Gherontie, episcop al Tomisului, se
arăta interesat de o eventuală colaborare cu conducerea Astrei, eventual a Armatei și a
Școlii din zona dobrogeană și a Cadrilaterului, în vederea îndeplinirii programului lui
Vasile Goldiș. M. Dumitrașcu menționa că episcopul Tomisului solicita zilnic
informații de la Comitetul Regional de inițiativă, dar se și abonase la periodicul
România Nouă, care apărea la acea dată în Chișinău, sub direcția lui Onisifor Ghibu și
în care oficios se prezenta printre altelele activitatea regionalei din Basarabia. Ca o
notă distinctivă, remarca același ofițer, era poate curiozitatea, dar și invidia
episcopului Gherontie, pe confratele său Gurie Grosu din Chișinău36. De altfel, notăm
și că generalul I. Vlădescu a făcut parte alături de Episcopul Gherontie Nicolau dintrun comitet local de acțiune care urmărea ca Episcopia să poată edifica în Constanța un
Seminar ortodox37.

Ibidem, doc. nr. 1444/1927, f. 1; Dumitru Cruțiu dela Săliște, Astra dobrogeană. Scopul și activitatea
societății, în ,,Coasta de argint”, anul I, nr. 1, 2 aprilie 1928, p. II; Munteanu, Astra Dobrogeană
(precizări asupra rostului nostru), în ,,Astra Dobrogeană”, anul I, nr. 5, august 1929, p. 3-5.
35
Ibidem, f. 1-2; Horia Petra Petrescu, ,,Astra” în anii de după răsboi (1918-1928), Sibiu, Editura
Asociațiunii, 1928, p. 68; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943),
Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 133-134; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura
română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 88-89.
36
Ibidem, f. 2; Onisifor Ghibu, Trei ani pe frontul basarabean. Bilanțul unei activități. Ediție îngrijită,
introducere și note de Marian Radu, București, Editura Fundației Culturale Române, 1996, p. 93
37
Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Tomisului (în continuare se va cita A.E.O.T.), Fond Construcția
Seminarului Ortodox din Constanța dosar nr, 4/1926, f. 94-96.
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Mihail Dumitrașcu remarca în scrisoare despre totala dăruire și bunele intenții
ale comitetului din care făcea parte, în favoarea extinderii Astrei în Dobrogea, însă
concluziona că, doar acestea nu erau suficiente în vederea înființării Astrei Dobrogene,
în lipsa concursului și a sprijinului direct venit de la Sibiu. Mihail Dumitrașcu era
apreciat pentru activitatea sa în serviciul Astrei încă din anii 1920-1921, când activa
profesional în garnizoana Sibiu, parte a Corpului 7 Armată din aceeeași localitate și
care desfășurase împreună cu Astra diferite activități, mai multe campanii de prelegeri
pentru popor, în satele și comunele județului Sibiu, sub egida programului Nevoia de a
avea oștire. Campania a fost organizată în comun de Comitetul Central al Astrei
prezidat de profesorul Andrei Bârseanu și Corpul 7 Armată Sibiu, comandat în acea
vreme de generalul de divizie Ion Vlădescu38.
Ofițerul M. Dumitrașcu s-a implicat în perioada 1924-1925 și în demersurile
constitutive ale unor despărțăminte ale Astrei, în cadrul unor unități militare din partea
sudică a Basarabiei39. În temeiul acestei scrisori, putem aprecia faptul că se deschideau
demersurile preliminarii care au condus la inaugurarea în Constanța a Regionalei Astra
Dobrogeană, în 5 mai 192740. Structură asociativă a Astrei, care a urmărit să acopere
spațiul județelor din Cadrilater și Dobrogea, iar pentru că județul Ialomița se afla
arondat episcopiei Tomisului, remarca în scrisoare căpitanul Dumitrașcu, se va înființa
și în acest județ un despărțământ al Astrei. Dacă acest fapt nu va fi posibil atunci, el
însuși își va asuma inaugurarea unui număr de 5-6 cercuri culturale în comunele mai
importante din acest județ41.
În continuarea documentului menționăm că ofițerul Dumitrașcu avea o viziune
a modului în care, după modelul oferit de Astra Centrală, trebuia organizată și
desfășurată activitatea în Regionala Dobrogeană. În după-amiaza zilei de 5 mai 1927,
Dumitrașcu remarca că, în afara unor discuții generale și a înființării Comitetului
Regionalei din care el însuși făcea parte ca bibliotecar, trebuia organizate secțiile,
despărțămintele și cercurile culturale în cadrul cărora urma a se desfășura demersuri de
pedagogie socială și educație a adulților specifice Astrei. A considerat că pentru a se
începe efectiv activitatea în serviciul Astrei, era nevoie de Regulamentele Astrei,
Statutele Astrei în vigoare și Broșura Ce este și ce vrea să fie Astra. În accepțiunea sa,
38

S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 486/ 1927, f. 3; Transilvania, anul LII, nr. 3, 1921, p. 217; Ibidem, nr.
4, 1921, p. 312; Valer Moga, Astra și societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară
Clujeană, 2003, p.91; Idem, ,,Astra” în relațiile interinstituționale ale României (1918-1930), în
,,Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, 2, 1998-1999, p. 240.
39
S.J.S.A.N., Fond Astra, Astra Regionala Basarabeană, Despărțământ Astra în Regimentul 28
Infanterie Ismail, doc. 135/1925, f. 1-2; Ibidem, Despărțământul Astra Batalion de Vânători Tighina,
doc. nr. 1426/1925, f. 1-2; Octavian Russu, Raportul general, în ,,Transilvania”, anul 57, nr. 8-9, 1926,
p. 460.
40
S.J.S.A.N., Fond Astra, Pachet Regionala ,,Astra Dobrogeană”, f. 1-21; Adriana Gheorghiu, Astra
Dobrogeană-focar civilizator al spaţiului dintre Dunăre şi Mare, în ,,Conferințele Bibliotecii Astra din
Sibiu”, nr. 148, 2011, p. 151; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi
contribuții, Sibiu, Editura Universității ,,Lucian Blaga” Sibiu, 2005, p. 138.
41
S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 486/ 1927, f. 2-3.
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documentele mai sus menționate erau necesare pentru familiarizarea intelectualității
constănțene, a ofițerilor, dar și a reprezentanților Bisericii, cu scopul Astrei asumat, în
perioada interbelică de instituția prezidată de V. Goldiș. Revista Transilvania,
oficiosul Asociațiunii, considera același ofițer M. Dumitrașcu, era strict necesară
pentru a se înțelege și asuma modul de activitate al Astrei prin despărțămintele sale din
Transilvania.
Într-o altă scrisoare adresată secretarului Horia Petra Petrescu, căpitanul
Dumitrașcu a solicitat cel puțin 10 exemplare din broșura scrisă de medicul Vasile Ilea
pentru a se înțelege și a avea un îndreptar de lucru și activitate cu privire la înființarea,
organizarea și desfășurarea școlilor Astrei pentru locuitorii săteni, în vederea
alfabetizării și a educării generale a acestora și în zona dobrogeană. M. Dumitrașcu
solicita în scrisoarea către lui H. Petra Petrescu, să-i fie trimise documentele solicitate
pe adresa Divizia 9 Infanterie din Constanța - Consiliul de Război. Totodată, ofițerul
menționat s-a angajat să consemneze în scris pe adresa Comitetului Central al Astrei în
Sibiu, datele mai importante ale activității Regionalei (înființarea, adunările generale,
constituirea despărțămintelor, a cercurilor culturale, primirea de membri). Remarca,
mai degrabă sugera, ca Sibiul să detașeze la aceste demersuri organizatorice și
funcționale ale Regionalei ,,Astra Dobrogeană’’ un delegat care să participe la
activitățile desfășurate, exprimându-și și nădejdea revederii cu Horia Petra Petrescu,
pe care îl cunoștea de la Sibiu în proxima vară, atunci când secretarul Astrei promitea
că se va afla în concediu pe litoralul Mării Negre, ocazie cu care va putea vizita și
Regionala Dobrogeană și se va putea revedea și cu ofițerul Mihail Dumitrașcu42.
Din rândurile unei alte scrisori din 11 martie 1927, aflăm informația pe care o notifica
pe adresa Comitetului Central, că atât reprezentanții autorității publice locale din
Constanța, cât și grupul de inițiativă din care făcea parte și care s-a constituit și activa
sub autoritatea generalului Ion Vlădescu, se va implica în organizarea și desfășurarea
unei manifestări național-culturale ca urmare a împlinirii unei jumătăți de secol de la
încorporarea Dobrogei la statul român independent43.
Cu acest prilej, urma să se întrunească Comitetul Regional de inițiativă sub
îndrumarea generalului Vlădescu, pentru a purta discuții, atât cu reprezentanții
Bicericii, ai Școlii și ai Armatei, pentru ca Regionala Dobrogeană să poată fi înființată.
Totodată, din rândurile scrisorii adresate lui Horia Petra Petrescu, rezultă că ofițerul
M. Dumitrașcu își exprima încrederea că la festivitățile organizate în Constanța va
participa universitarul clujean Onisifor Ghibu, care la acea dată era detașat în calitatea
de comisar special al Comitetului Central al Astrei în Basarabia, ocupându-se cu

42

S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 486/ 1927, f. 3-4.
Ioan Georgescu, Învățământul public în Dobrogea, în ,,Dobrogea. Cincizeci de ani de viață
românească”, Publicație tipărită cu prilejul Semicentenarului Reanexării Dobrogei, București, Cultura
Națională, 1928, p. 641-698
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organizarea Regionalei Astrei din acea parte de țară44. Căpitanul M. Dumitrașcu, spera
într-o participare a universitarului clujean la Constanța cu acest prilej, deoarece O.
Ghibu, era poate cel mai în măsură dintre reprezentanții Astrei Centrale să ofere
sfaturile necesare înființării și a organizării Regionalei ,,Astra Dobrogeană’’45. Din
rândurile scrisorii aflăm că, O. Ghibu a fost contactat de către Comitetul Regional din
Dobrogea și în urma discuțiilor purtate cu acesta, a oferit asigurarea întregului său
sprijin în vederea constituirii Regionalei de la Constanța, deși nu a garantat
participarea sa la serbările aniversare din localitatea de la malul Mării Negre.
Documentul prezintă și planul susnumitului comitet de inițiativă prezidat de I.
Vlădescu și din care parcurgere desprindem informația că exista și dorința acestuia ca
în același timp cu înființarea Regionalei ,,Astra Dobrogeană’’ să se realizeze și
constituirea unui desprățământ central județean la Constanța după modelul oferit de
Astra Centrală, respectiv a unui prim cerc cultural în Municipiul reședință al județului
cu același nume. Urma apoi să fie înființate în perioda următoare și alte despărțăminte
central-județene, în plasele administrativ-teritoriale din Dobrogea și Cadrilater, în
comune și sate, în unitățile militare mai importante din respectiva zonă46.
Într-o nouă scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu, căpitanul Dumitrașcu
menționa secretarului Astrei că în viitor, documentele și alte broșuri să-i fie trimise pe
adresa de serviciul la Consiliul de Război din Constanța, o principală direcție care se
afla în Divizia 9 Infanterie din aceeași localitate. Remarca și că la acest nou serviciu
beneficiază de mai mult timp liber, în calitatea sa de ofițer magistrat, astfel încât, se va
putea implica direct în demersurile de constituire a Regionalei dobrogene și în
structurile sale teritoriale, atât în județul Constanța, cât și în Balcic, Durostor, Ialomița
și Tulcea. De altfel, în asemenea demersuri, avea experiență fiind implicat și în
perioada în care s-a aflat în Basarabia, atât la Cetatea-Albă, cât și în Ismail și
Tighina47.
În cursul lunilor februarie-martie 1927, pe adresa de la Consiliul de Război
Constanța au ajuns scrisorile adresate de Romul Simu și Horia Petra Petrescu. Din
răspunsurile adresate celor doi, desprindem informația întâlnirii lui M. Dumitrașcu cu
profesorul Ioan Georgescu, mai vechiul secretar al Astrei Centrale, pe care ofițerul îl
cunoștea din perioada în care a servit în Garnizoana Sibiu, între 1920-1921. Reținem și
știrea potrivit căreia, I. Georgescu s-a declarat de acord să activeze în rândurile

Onisifor Ghibu, Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contemporană, Cluj, Institutul de Arte
grafice ,,Ardealul”, 1928, p. 135, 144-150; Alberto Basciani, Dificila unire. Basarabia și România
Mare 1918-1940. Cu o prefață de Keith Hitchins, Chișinău, Editura Cartier, 2018, p. 242-246.
45
S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 486/ 1927, f. 3-4.
46
Ibidem, f. 4.
47
Ibidem, Fond Astra, Regionala ,,Astra Basarabeană”, Despărțământ Astra în Regimentul 28 Infanterie
Ismail, doc. 135/1925, f. 1-2; Ibidem, doc. 830/1925, f. 1; ,,Transilvania”, anul 55, nr. 10-11. 1924, p.
69, 370, 424; Octavian Russu, Raportul general, în ,,Transilvania”, anul 57, nr. 8-9, 1926, p. 460.
Onisifor Ghibu, Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contemporană, p. 41, 141.
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Comitetului Regional de inițiativă și să sprijine inclusiv în plan material activitatea
Regionalei de la Constanța.
Scrisoarea ne oferă și o serie de informații de natură finaciară din care rezulta
că, ofițerul Dumitrașcu înapoia pe adresa Centralei Astrei un număr de bilete pe care
nu le-a putut distribui în demersurile organizate de Astra prin intermediul loteriei, pe
care a organizat-o în perioada în care acesta se afla cu postul în garnizoana Tighina.
De asemenea, M. Dumitrașcu a solicitat secretarilor Astrei Romul Simu și Horia Petra
Petrescu să fie șterse din documentele contabile ale instituției eventualele sale
datorii48. Ambii secretari ai Astrei, Romul Simu și Horia Petra Petrescu apreciau
activitatea depusă în serviciul instituției de către căpitanul Dumitrașcu. Ba mai mult,
mulțumeau acestuia pentru implicarea sa ca propagandist pe meleagurile basarabene,
contribuind la înființarea unor despărțăminte ale Asociațiunii. În ceea ce privește
organizarea Regionalei din Dobrogea, Horia Petra Petrescu a transmis căpitanului
Dumitrașcu câteva instrucțiuni generale privind activitatea comitetului regional,
prezidat de generalul I. Vlădescu, consemnarea membrilor acestuia, eventualele
anunțuri de mediatizare în paginile presei dobrogene, cum să se facă consemnarea
noilor membri și date generale privind înființarea despărțămintelor central județene, a
celor din plasele administrativ - teritoriale din județele dobrogene, respectiv a
cercurilor culturale comunale49.
Din rândurile unei cărți poștale, expediată pe adresa Astrei Centrale de către
M. Dumitrașcu, aflăm că acesta, solicita secretarului Romul Simu: 10 calendare ale
Asociațiunii pentru colegii săi din cadrul Consiliul de Război Constanța, respectiv
documente – formular, modele de proces-verbal și diplome pentru noii membri.
Căpitanul Dumitrașcu remarca de apropiata adunare cu rol preliminar pe care
I.Vlădescu a anunțat-o pentru data de 4 martie 1927. Înaltul oficial militar a convocat,
la Casa Ostășească a Regimentul 13 Infanterie din Constanța, o serie de reprezentații
ai elitei constănțene (profesori, ofițeri, preoți), pentru a putea constata dacă
intelectualitatea dobrogeană se declara de acord, ca principiu cu înființarea unei
regionale a Astrei cu sediul în Constanța50.
M. Dumitrașcu, remarca în scris secretaului Astrei că Vasile Goldiș,
președintele Astrei ar putea vizita Constanța, în viitorul apropiat, cu prilejul constituirii
regionalei. Totodată, ofițerul solicita secretarului Romul Simu, să-i fie trimise pe
adresa de la Consiliul de Război din Constanța mai multe colete care să cuprinde:
noile Statute ale Astrei, Regulamentul Astrei, adoptat la Reghin, mai vechea Broșură a
lui Ioan Georgescu Ce este și ce vrea să facă Asociațiunea?,nu în ultimul rând solicita
periodicul Transilvania,numerele apărute pe anul 192751. Luând act de acceptul
intelecturalității constănțene privind înființarea Regionalei, general I. Vlădescu
împreună cu juristul Bucur Constantinescu, profesorul Gheorghe Coriolan Carp,
48
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jurnalistul Dumitru Cruțiu Delasăliște și ofițerul Mihail Dumitrașcu, au convocat
adunarea generală de constituire a regionalei de la malul Mării Negre.
În 5 mai 1927, a luat ființă în Constanța în urma întrunirii de constituire
Regionala ,,Astra Dobrogeană”, condusă de un Comitet Regional prezidat de I.
Vlădescu52. Alături de acest înalt ofițer au mai făcut parte din comitet: avocatul Bucur
Constantinescu, profesorul și subdirectorul ministerial Ioan Georgescu, mai vechiul
secretar al Astrei Centrale, profesorul Gheorghe Coriolan Carp, directorul Liceului
Mircea cel Bătrân din Constanța, I. Rulick, comandant al Cercului de Recrutare
Constanța, membru, ofițerul-magistrat Mihail Dumitrașcu, membru, jurnalistul
Dumitru Cruțiu Delasăliște, secretar al Regionalei Dobrogene. Funcțiile și cei care leau ocupat în perioada 1927-1929, s-au mai rotit, atât în ceea ce privește Comitetul
Regionalei, cât și la conducerea Despărțământului central județean Constanța53.
În aceeași zi de mai 1927, au participat din rândurile notabilităților locale constănțene,
primarul Constanței, avocatul Ion Bentoiu și prefectul liberal al aceluiași județ,
avocatul Andrei Popovici. Cei doi reprezentanți ai autorităților publice locale în
alocuțiunile avute, au promis, printre altele, sprijin material, respectiv oferirea unui
automobil pentru ca Regionala ,,Astra Dobrogeană” să-și poată îndeplini cu succes
programele sale, iar comunicatorii săi să aibe posibilitatea deplasării în județ și în
arealul regionalei menționate54.
În perioada 6-9 mai 1927, aceiași membri au hotărât înființarea
Despărțământului central județean Astra Constanța, unii dintre aceștia au acceptat
temporar funcții în biroul despărțământului până la data organizării unei noi adunări
generale. În 9 mai 1927, M. Dumitrașcu se adresa în scris secretarului Asociațiunii
Romul Simu, în care ofițerul menționa că în cursul săptămânii anterioare sub
președenția generalului Vlădescu comandantul Jandarmeriei Române a fost înființată
Regionala ,,Astra Dobrogeană’’. Regionala va avea ca areal de activitate cele 4 județe
din Dobrogea și Ialomița din arealul Munteniei. Episcopul Gherontie al Tomisului a
acceptat președenția de onoare a regionalei, iar președenția executivă a revenit lui I.
Vlădescu. Mai remarca că, nu toate locurile în comitetul regional fuseseră ocupate,
însă această situație se va rezolva, conchidea M. Dumitrașcu în proxima întrunire a
acestei structuri a Astrei55.
În rândurile scrisorii trimise în 14 mai 1927 pe adresa Asociațiunii aflăm textul
convocării care a fost mediatizat și în paginile periodicelor Coasta de Argint,
Dobrogea Jună, Marea noastră, și pe care noi îl reproducem din scrisoarea adresată de
Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român”
(Astra), p. 88-89; Lavinia Gheorghe, Astra Dobrogeană-punte de legătură între români, în ,,Sargetia.
Acta Musei Devensis”, XXXV-XXXVI, 2007-2008, p. 626-627.
53
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către ofițer secretarului Romul Simu : ,,D-l. General Vlădescu, vă roagă să binevoiți a
lua parte la întrunirea ce va avea loc vineri 13 mai 1927, ora 7 seara în localul Cercului
Militar din localitate spre a se lua ultimele hotărâri și a se adopta măsurile de trebuință
pentru începerea activității organizației Astra din Constanța”56.
În 16 iunie 1927, M. Dumitrașcu a primit pe adresa de la Comitetul de Război
din Constanța o scrisoare din Sibiu de la secretarul Romul Simu, în care oficialul
Astrei Centrale a remarcat demersurile locale ale elitei dobrogene care au avut ca
rezultat înființarea Regionalei dobrogene, Comitetul Central al Astrei, care a fost
întrunit în ședința sa din 9 iunie 1927 a luat cunoștință și a salutat cu bucurie despre
adunarea prezidată de I. Vlădescu, în 5 mai 57. Din seria corespondenței purtată de M.
Dumitrașcu, ne-a atras atenția și scrisoarea din 4 august 1927, adresată lui Horia Petra
Petrescu, în care ofițerul prezenta un scurt raport cu privire la înființarea Regionalei,
constituirea comitetului acesteia, a Despărțământului Constanța, dar și a primelor
cercuri culturale, remarcând activitatea din Cercul cultural Aladolchioiu. Horia Petra
Petrescu, laudă activitatea nou înființatei regionale, sugerând ca acesta să continue la
fel și în perioada care va urma, secretarul Astrei remarcând ofițerului Dumitrașcu că,
cu părere de rău, Vasile Goldiș nu a putut participa la înființarea acesteia, și nici
O.Ghibu, de altfel ocupat la Chișinău. Secretarul laudă activitatea căpitanului
Dumitrașcu, făcând o retrospectivă privind serviciile aduse Asociațiunii de ofițerul
Dumitrașcu, în perioada 1920-1921, când a activat în Garnizoana Sibiu. Petra Petrescu
nota: ,,de am avea mulți domni căpitani, care întrunesc sentimente așa de alese și o
perseverență atât de lăudabilă față de Astra!”58.
Tot acesta remarca și care era ,,semnificația structurilor Astrei în zonele de
graniță ale țării, pentru menținerea ființei statului român, pentru educarea masei mari a
românilor cu deosebire a celora din mediul rural, dincolo de patimi și de interese
mărunte, de orice fel ar fi acestea’’59. Ofițerii, preoții, învățătorii erau extrem de
importanți în demersurile de pedagogie socială și de educație a adulților pe care Astra
și le asumase în decadele interbelice. În același timp, solicita căpitanului Dumitrașcu,
fotografii locale și micro fragmente în care să fie prezentate succinct principalele
elemente din activitatea Regionalei ,,Astra Dobrogeană”. Secretarul Astrei se angaja să
trimită căpitanului Dumitrașcu 100 de exemplare din nou apărutele numere ale revistei
Transilvania și broșuri din colecția Biblioteca pentru popor. Se solicita de la centru, ca
toate comunicatele Astrei să fie mediatizate în periodicul constănțean Dobrogea Jună.
În finalul scrisorii, Horia Petra Petrescu cerea ofițerului M. Dumitrașcu implicare,
rezultate și activitate60.
Notăm cu privire la Regionala Astra Dobrogeană că a fost înființată în anul
1927 și și-a încetat activitatea în 1929, deși rămâne ca structură distinctă activă în
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rândurile Astrei despărțământul central județean Astra Constanța prezidat până în mai
1935 de către medicul Petre Stoenescu, iar din cursul lunii iunie 1935 de noul
președinte al acestei structuri central județene, institutorul Ion Ionescu sprijinit de către
maiorul Mihail Dumitrașcu61.
Remarcăm în concluzia prezentului articol că regionalele Asociațiunii au fost
în acea perioadă expresia concepției promovate de Vasile Goldiș și de noul Comitet
central pe care acesta l-a condus prin care s-a urmărit o descentralizare constructivă și
funcțională a instituției cultural-naționale cu sediul în Sibiu62. De altfel, în cadrul statal
apărut după 1918, prin intermediul Regionalelor Asociațiunii (din Basarabia,
Dobrogea, iar mai târziu din Banat) care dispuneau de autonomia lor internă
adminstrativ-organizatorică s-a urmărit în mod concret, atât îndeplinirea în condițiile
cele mai bune a programului general al Astrei, cât și respectarea, înțelegerea și
promovarea specificului provincial în care regionala în cauză urma să se constituie și
să activeze din perspectiva pedagogiei sociale și a educației adulților.
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