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Cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 
reprezintă o perioadă de realizări culturale 
majore pentru România acelei epoci. Este pe-
rioada clasică a culturii moderne românești, 

în care operele create în toate domeniile artistice și literare se vor sincroniza și integra 
în peisajul valorilor europene.

Alături de Academia Română – prima instituţie culturală a ţării, constituită în 1866 ca 
o societate literară, s-au organizat și au desfășurat o bogată activitate un număr impre-
sionant de societăţi și asociaţii culturale. Printre acestea se numără și ASTRA, înfiinţată 
în 1861 la Sibiu, care a dinamizat o efervescenţă creatoare în Transilvania acelei epoci.

Deosebirile dintre provinciile istorice ale României Mari constituiau totuşi o realitate. 
Iar în opinia factorilor politici și culturali ai vremii, ele reclamau iniţierea aceluiași proces 
de integrare economică, socială și culturală ca și până la înfăptuirea Marii Uniri. Sub acest 
din urmă aspect, ,,Astra” a deţinut o misiune importantă.1 În toate manifestările festive de 
până la 1918, ASTRA a căutat să ,,lumineze” drumul spre unirea mult așteptată, militând 
ca peste deosebirile etnice, politice și confesionale să prevaleze spiritul frăţiei, toleranţei 
și bunei înţelegeri. După înfăptuirea Marii Uniri, exemplul serbărilor înfrăţirii culturale, 
ne arată că ASTRA îşi va manifesta interesul spre programul unei educaţii naţionale 
unitare pentru întreg teritoriul dintre noile frontiere ale ţării, avansând astfel, alături 
şi de alte societăţi culturale, mai multe proiecte în vederea formării unui front comun.

Fiind o manifestare colectivă şi rituală, sărbătoarea s-a desfăşurat din totdeauna într-o 
temporalitate proprie, într-un calendar, care a fost religios şi politic şi care subliniază 
cadenţe ale trecerii de la o perioadă la alta, într-un spaţiu public sau particular, rural 
sau urban, local sau naţional.2

1 Valer Moga, ,,Astra” și Societatea 1918-1930, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, 
p. 490.

2 Simona Nicoară, Sărbătoare, celebrare, comemorare, în ,,Caiete de antropologie istorică”, anul 
IV, nr.1(7), ianuarie iunie 2005, p. 7.
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Serbările înfrăţirii culturale se încadrează într-un ansamblu de evenimente, care s-au 
desfășurat de-a lungul a cinci ani sub deviza formulată explicit în epocă a unirii sufletești. 
Pe linia noilor preocupări, prin delegaţii extinse, au fost întreprinse vizite reciproce, 
care s-au ipostaziat în tot atâtea serbări cu un pronunţat mesaj naţional. În prima fază, 
,,Astrei” i-a revenit rolul de gazdă. S-au succedat vizitele la Sibiu ale Ligii Culturale, 
în 6 iulie 1920, Centralei Caselor Naţionale, în 17-19 februarie 1923, vizita comună a 
Fundaţiei Caselor Naţionale, în 17-19 februarie 1923, apoi vizita comună a Fundaţiei 
Culturale ,,Principele Carol”, Societăţii corale ,,Cântarea României” și a Universităţii 
Libere din București, la 1 decembrie 1923. ,,Tuturor acestor societăţi le datorăm reîn-
toarcerea vizitei”3- se sublinia într-un document din 1924 al ,,Astrei”- conștienţi fiind că 
astfel se cimentează bazele solidarităţii culturale. În cadrul acestor relaţii s-a manifestat, 
în subsidiar, un spirit de competiţie. ,,Astrei” îi venise rândul să-și evidenţieze ascen-
dentul asupra instituţiilor analoge din Vechiul Regat. Buna desfășurare a vizitei era o 
problemă de prestigiu personal pentru noul președinte al Asociaţiunii, Vasile Goldiș, 
care, întâmpinând eșecuri în plan politic, avea prilejul să se autopropulseze în atenţia 
celor mai înalte foruri politice și culturale ale ţării. 4 Despărţămintelor li s-a cerut să re-
comande, pe lângă conducătorii locali ai ,,Astrei”, câte doi delegaţi, de preferinţă bărbat 
și femeie, ţărani, îmbrăcaţi în straiele tradiţionale ale ţinutului de origine. Au răspuns 
favorabil 102 despărţăminte. Adăugându-se membrii comitetului central și ansamblurile 
artistice, s-a constituit un grup de 700 de persoane. Ministrul Comunicaţiilor, generalul 
Arthur Văitoianu, a acordat, pentru fiecare participant, o reducere de 75% la transportul 
pe calea ferată.5

Într-o prezentare succintă, serbările înfrăţirii culturale, au însemnat, vizita întreprinsă în 
Vechiul Regat de o delegaţie a ,,Astrei”, la invitaţia Centralei Caselor Naţionale - societate 
a culturii pentru popor, condusă de generalul Ion Manolescu. Însă prin amploare, atenţia 
acordată, impactul pe care l-au avut în mentalitatea participanţilor, prin personalităţile și 
prin instituţiile implicate (Regele Ferdinand I, priţul Carol, guvernul, Academia Română 
etc.), dar și prin ecoul pe care l-a avut în presa vremii, vizita ,,Astrei” la Bucureşti, a avut 
o semnificaţie mult mai complexă. 

 Programul recepţiilor, a discursurilor festive din Bucureşti
şi a vizitelor la Breaza şi Vălenii de Munte (31 mai-3 iunie 1924)

Serbările înfrăţirii culturale au avut în primul rând o importantă componentă artistică, 
la realizarea căreia au contribuit gazdele, dar, într-o şi mai mare măsură, vizitatorii. 
Conţinutul acestui program, temele predilecte, organizatorii și programele artistice im-
plicate, pot completa percepţia asupra conceptelor de cultură naţională pentru popor,6 în 
perioada interbelică românească. 

3 Valer Moga, op. cit, p. 486.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 487.
6 Ibidem, p. 488.
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În ziua de sâmbătă, 31 mai a anului 1924, abia sosită în București, numeroasa delegaţie 
a ,,Astrei”, a participat la recepţia festivă de la Ateneul Român. ,,Sala cea mare de festivi-
tăţi a Ateneului gemea de public şi tot ce intelectualitatea românească avea mai de seamă, 
era de faţă. Începând cu Alteţa Sa Regală Principele Carol, ministrul de instrucţie publică, 
reprezentanţii societăţilor culturale şi înalţii demnitari bisericeşti, până la studenţimea 
română. În sală, reprezentanţii celor 102 despărţăminte ale Asociaţiunii, preoţi, avocaţi, 
medici, învăţători şi mulţi, mulţi ţărani, în costumele lor naţionale din toate ţinuturile. 
Nu numai Ardealul era reprezentat, ci toate celelalte provincii. O atmosferă de adâncă

prietenie, de mare frăţietate se simţea în jur. De fiecare dată când oratorii accentuau 
faptul că trebuie remarcat şi apreciat ceea ce îi apropie pe toţi românii şi nu ceea ce îi 
desparte, vifore de aplauze umpleau larga sală a Ateneului. A urmat apoi Cuvântul 
Principelui Moştenitor la recepţia de la «Ateneu», Cuvântarea Mitropolitului Miron Cristea 
la Recepţia de la Ateneu şi discursul festiv al preşedintelui Asociaţiunii, Vasile Goldiş.” 7

În cuvântul de salut, prinţul Carol a apreciat vizita ,,Astrei” ca pe un semn al înfrăţirii 
sufletești a românilor de pretutindeni: ,,În condiţiile în care, în România, întreg poporul 
participă la conducerea ţării prin exercitarea dreptului de vot, instituţiile specializate 
de pretutindeni sunt chemate să lupte pentru emanciparea culturală a acestui popor”.8

La rândul său, mitropolitul Miron Cristea, președintele comitetului de primire, a 
subliniat că se adresează oaspeţilor ardeleni de pe poziţia celui care a slujit Asociaţiunea 
un sfert de veac, ,,în calitate de membru simplu, de membru al comitetului central sau 
de conducător al Despărţământului Sibiu, apreciind faptul că în propagarea culturii 
bisericești și românești în sânul poporului de la ţară, «Astra» a rămas neîntrecută în 
rândul instituţiilor cu același program. Vizita «Astrei» în Capitală, reprezintă – pentru 
el, șeful Bisericii Ortodoxe Române – un temei de încredere în desăvârșirea operei de 
unire a neamului, prin muncă culturală”.9 

Cuvântul de răspuns, adresat prinţului Carol şi patron al instituţiei care îi purta 
numele, precum şi celorlalţi conducători și reprezentanţi ai unor societăţi culturale, a 
fost rostit de Vasile Goldiș care solicita rugămintea de a primi ,,Astra” ,,în rândul mun-
citorilor culturali ai patriei române întregite”.10

Din revista ,,Transilvania”, care a publicat în numărul din iunie al anului 1924, nu-
meroase informaţii cu privire la desfăşurarea şi programul serbărilor înfrăţirii culturale, 
aflăm că, de la opincă până la vlădică, au fost toţi un singur întreg, o mare masă amorfă, 
nemaiţinându-se cont de statutul social, politic sau economic al fiecărui participant: ,,A 
fost ca pe vremurile cele bune, când ne întruneam din an în an pe la adunările generale ale 
«Asociaţiunii» şi ale «Societăţii de fond de teatru român» în oraşele noastre ardelene — să 
ne cunoaştem şi iubim. De astă-dată a fost cercul mai mare, şi cu atât mai Îmbucurător.11 

7 Recepţiile din Capitală, în ,,Transilvania”, anul 55, Nr. 6, Iunie 1924, p. 188.
8 Valer Moga, op. cit. p. 487.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ce ne-au învăţat serbările de „înfrăţire culturală, în ,,Transilvania”, anul 55, Nr. 6, Iunie 1924, 

p. 187.



257

În după amiaza aceleiași zile, conduși de președintele Goldiș și de mitropolitul 
Nicolae Bălan, ardelenii au vizitat sediul Fundaţiei Culturale ,,Principele Carol”. Au 
fost apoi la sediul Societăţii Femeilor Române Ortodoxe, oficiile de gazdă revenind 
însăși președintei, principesa Alexandrina Cantacuzino.

Orhestra filarmonică şi corul «Cântarea României», conduse de Marcel Botez, au 
terminat festivalul cu frumoase bucăţi muzicale, unele cântate de întreg publicul, ridicat 
în picioare.

Programul zilei de 1 iunie, Duminica, a constat în vizita la sediul Societăţii Tinerimea 
Română, un serviciu divin la Mitropolie, oficiat de mitropolitul primat, depunerea unei 
coroane de flori pe Mormântul Eroului Necunoscut, apoi participarea la spectacolul 
,,Poemul musical etnografic” a lui Tiberiu Brediceanu, de la Teatrul Naţional. ,,Poemul” 
lui Brdiceanu ,,în care fiecare ţinut din Ardeal îşi trimitea solii, ca să arate fiecare păr-
ticică de pământ cum se bucură, cum joacă, cum chiuie, cum se veseleşte”12, a fost atât 
de bine primit la Bucureşti încât, a doua zi au avut loc alte două reprezentaţii pe scena 
Teatrului Naţional.

Momentul cel mai însemnat al zilei de 2 iunie a fost ședinţa solemnă a Academiei 
Române, prilejuită de vizita ,,Astrei”. Regele Ferdinand, a insistat în discursul său asupra 
importanţei ședinţei solemne comune a Academiei Române și a ,,Astrei”, Suveranul, 
fiind concomitent, președinte de onoare al ambelor instituţii.13

În aceeași zi de Luni, 2 Iunie, ,,la ora 16.30, M.S. Regele, însoţit de adjutantul de 
serviciu, au mers cu automobilul la Academia Rămână spre a prezida recepţia societăţii 
«Astra». La intrare în Academie, Maiestatea Sa a fost Întâmpinată, de către d. Preşedinte 
al Academiei, dl. Preşedinte al societăţii «Astra» şi dl Ministru al Casei Regale, cu cari 
Maiestatea Sa, după ce le strânge mâna, merge în sala de şedinţă, unde în ovaţiunile 
furtunoase a celor prezenţi, ia loc în picioare în faţa pupitrului, după care, imediat 
dl C. Negruzzi, preşedintele Academiei, ia cuvântul şi rosteşte un discurs”14. Regele 
Ferdinand, improvizând, răspunde la rândul său printr-un discurs în care pune accent 
pe rolul important al înfrăţirii culturale, care avea menirea să întărească legăturile sufletești 
dintre români și să refacă ruptura dintre aceștia, ruptură care din păcate durase prea 
mulţi ani. Aminteşte apoi, despre vechile legături care au existat între cei de acolo, cu 
referire la transilvăneni și noi cei de aici, din Regat. Cu regrete vorbește şi despre toată 
perioada în care Transilvania s-a aflat sub dominaţie Austro-Ungară, motiv pentru care 
unirea politică și culturală nu a fost posibilă căci nouă celor de aci, nu prea ne este îngăduit 
să mergem dincolo, ca să lucrăm împreună, pentru un acelaş sfânt scop. Pentru același scop, 
regele a îndemnat mulţimea să-și continue lupta, elogiind moştenirea celor cari au luptat 
pentru înfăptuirea instituţiunilor noastre de cultură românească.15

,,După încetarea ovaţiunilor de «Trăiască Regele!» cari durează mai multe minute, 
M.S. Regele se coboară de pe tribună, şi se întreţine cu membrii Societăţii «Astra» şi ai 

12 Ibidem
13 Valer Moga, op. cit., p. 488.
14 Recepţiile din Capitală, în ,,rev cit.”, p. 194.
15 Ibidem.
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Academiei, timp de aproape jumătate de oră. Apoi Maiestatea Sa, condus de către pre-
şedintele societăţii «Astra» şi al Academiei, dl Ministru al Curţii şi mai mulţi membri 
ai ambelor înalte instituţiuni de cultură, aclamat frenetic de publicul asistent, la ora 18, 
părăseşte localul Academiei şi însoţit de adjutantul de serviciu, se înapoiază cu auto-
mobilul la Palatul din Cotroceni.”16 

Ziua de 3 iunie a fost rezervată vizitelor la Breaza și la Vălenii de Munte, cu trenuri 
speciale. Primirea festivă, la care au participat circa 2000 de persoane, a avut loc în 
sala de spectacole a Casei Naţionale ,,România Mare” din Breaza. Ardelenii au vizitat 
Banca Populară ,,Caraimanul”, înfiinţată tot de Centrala Caselor Naţionale. Un cortegiu 
etnografic organizat cu prilejul vizitei, a ilustrat ocupaţiile, tradiţiile și modul de viaţă 
al locuitorilor Văii Prahovei.

La Breaza au plecat cei mai mulţi dintre membrii ,,Astrei” în frunte cu președintele 
Vasile Goldiș și cu Ioan Lupaș, însoţiţi fiind de mitropolitul Miron Cristea, mitropolitul 
Pimen al Moldovei, generalul Traian Moșoiu ş.a.

Grupul mai restrâns de membri ai ,,Astrei”, care a plecat spre Vălenii de Munte, a 
fost condus de mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan la Școala de Misionare a Ligii 
Culturale, unde tinere absolvente de liceu sau de școală normală se pregăteau să devină 
activiste ale culturii pentru popor17. La Universitatea Populară, Nicolae Iorga a condus 
ceremonia oficială de primire a ardelenilor.

Serbarea, s-a încheiat la Vălenii de Munte într-un cadru mai restrâns şi mai exclusivist, 
din câte aflăm din numărul 6 al revistei ,,Transilvania”. Oaspeţii ardeleni şi ploieşteni, 
invitaţi la o fastuoasă masă câmpenească, s-au îndreptat spre grădina ,,atât de frumos şi 
cu gust aranjată de damele din societatea oraşului. Furtuna deslănţuită asupra oraşului 
a silit însă publicul — în mĳlocul celei mai bune dispoziţii — să se împrăştie şi să caute 
adăpost contra ploii ce se revărsă din belşug. N-au scăpat neudate nici doamnele, nici 
domnii, cari nu s-au depărtat decât când ploaia a devenit torenţială. Cu trenul de amiază, 
oaspeţii ardeleni şi ploieşteni s-au întors spre casă.”18

Atât la Breaza, cât şi la Vălenii de Munte, invitaţii au fost primiţi cu un entuziasm 
de nedescris de localnici şi de sătenii din satele vecine. 

Însă cu predilecţie la Breaza, unde numărul invitaţilor şi al participanţilor a fost 
mai mare, conductul etnografic – sărbătoarea folclorică a ţăranului român, a impresionat 
mulţimea prezentă, prin numeroasele care alegorice atent împodobite cu cetină de brad 
şi steaguri tricolore. Carele aparţineau câte unui sat şi aveau o tematică proprie, repre-
zentând fiecare, munca ţăranilor îmbrăcaţi în costumele lor populare: car cu lucrarea 
uneltelor de muncă agrícolă (coporâl, furci, lopeţi etc.), car cu sămânătoare, tăvălugi; 
car cu produsele fabricilor de hârtie, mobile şi frângherie; car care arăta cum se face va-
rul, munca zidarilor şi pietrarilor; car în care ţăranii băteau nicovala şi suflau din foajele 
forjei; car care arăta bogăţia subsolului cu o sondă în miniatură; un altul a prezentat o 

16 Ibidem, p. 199, apud ,,Monitorul Oficial”, Iunie 1924.
17 Valer Moga, op. cit., p. 489.
18 La Vălenii de Munte, în ,,Transilvania”, anul 55, Nr. 6, Iunie 1924, p. 208.



259

şezătoare ţărănească veselă – carul era urmat de flăcăi şi fete, cântând şi chiuind, cu 
lăutari după ei; car ce făcea demonstraţie despre ţesutul straielor populare şi industria 
tricotajului; un alt car cu o stână în care ciobanii mulgeau oile şi mestecau mămăliga şi 
multe altele asemenea.

Ceea ce programul şi desfăşurarea serbărilor le-a oferit românilor, a fost ,,cea mai 
categorică desminţire a minciunii sfruntate că în satele din România veche este numai 
întuneric, mizerie și oftat. Cine susţine așa ceva, după cele văzute la Breaza, susţine cel 
mai păcătos și revoltător neadevăr.” 19

La Bucureşti, cei care au participat la serbări au avut ocazia să vadă românii veniţi din 
toate regiunile ţării, convingându-se astfel de ,,unitatea sufletească a ţăranului român, 
care cugetă, simte la fel, trăieşte aceeaşi viaţă sufletească, în aceleaşi comori sufleteşti, 
pentru împlinirea misiunii sale, – căci el ştie, că e interesul mare al neamului, ca să stea 
umăr la umăr, precum în câmp stă fir de iarbă lângă fir de iarbă.”20

În vederea vizitei ,,Astrei” la București, Poemul etnografic s-a bucurat de un mare suc-
ces deoarece a cuprins cântece, dansuri și costume din Sibiu și Mărginime, Maramureș, 
Oaș, Bihor, Banat, Ţara Haţegului, Munţii Apuseni și Podișul Târnavelor. Cei peste 100 de 
ţărani, bărbaţi și femei, au fost selectaţi în zonele de origine, cu sprĳinul despărţămintelor 
Asociaţiunii. Și în această fază, spectacolul a fost conceput pentru a ilustra talentul, dă-
ruirea și aspiraţiile culturale ale românilor din Transilvania.

Aceste serbări nu au avut doar o evoluţie liniară, lipsită de tensiuni. Din pricina se 
pare, a programului încărcat, s-ar fi iscat diverse suprapuneri și frustrări. Spre exemplu, 
cei mai mulţi dintre participanţi fiind atrași de concursul de costume populare de la 
Târgu’ Moșilor, conferinţele lui Ioan Lupaș și Sextil Pușcariu de la Fundaţia Culturală 
,,Principele Carol” au rămas fără public. De asemenea, disproporţia care a existat între 
marele grup care s-a deplasat în 3 iunie la Breaza, la iniţiativa Centralei Caselor Naţionale, 
principalul amfitrion, și puţinii membri ai ,,Astrei” dornici să-l viziteze pe Nicolae Iorga, 
președintele Ligii Culturale, la Vălenii de Munte.

Totuși, în percepţia populară, care a primat, impresia a fost una pozitivă. De altfel, 
serbările înfrăţirii culturale fiind iniţiate de către membrii ,,Astrei”, după lansarea adresei 
circulare de invitare în despărţăminte, înscrierile au depășit numărul recomandat, astfel 
încât organizatorii de la Sibiu au fost puși în situaţia de a respinge numeroase cereri.

 Voci de presă culturale şi intelectuale despre serbările înfrăţirii culturale

Serbările înfrăţirii culturale, care au avut loc în vara anului 1924, s-au bucurat de nume-
roase ecouri în presa vremii. Din descrierile întâlnite în articolele scrise de intelectuali ai 
timpului respectiv, dar şi datorită numărului mare de participanţi la serbările ,,Astrei”, 
constatăm că acestea din urmă au căpătat dimensiuni subiective, în funcţie de ,,ochiul 
liber” al observatorilor. Tot presa vremii ne informează şi cu privire la marele merit 
care trebuia acordat generalului I. Manolescu – Conducătorul «Caselor Naţionale» din 
Bucureşti, pentru organizarea reuşită a serbărilor şi buna lor desfăşurare.

19 Valer Moga, op. cit., p. 491.
20 Ibidem.
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În ziarul ,,Neamul românesc”, Nicolae Iorga şi-a exprimat profunda impresie des-
pre reuşita reprezentaţiei ,,Poemul” a lui Tiberiu Brediceanu, care a îmbinat ,,tot ce are 
mai frumos muzica populară cu portul tuturor ţinuturilor de peste munţi, cu vibraţia 
glasurilor cântând vechile cântece, cu mișcarea de o superioară eleganţă a danţurilor 
îndatinate.”21 Iorga a fost atât de impresionat de manifestarea festivă la care a luat parte, 
încât a declarat că puţine popoare pot avea sărbătoari ale înfrăţirii culturale şi naţionale 
de o asemenea valoare a simplităţii: ,,Cel mai aspru judecător n-ar fi găsit o disonanţă; 
cel mai dificil arbitru al eleganţelor s-ar fi închinat înaintea minunii de gust, de cuviinţă, 
de graţie pe care fără nici o sforţare, fără un semn de încordare măcar, l-au îndeplinit 
acești săteni. Oriunde în străinătate ei ar fi stârnit cel mai meritat entuziasm; la noi au 
făcut mai mult decât atât: Ne-au dat cea mai duioasă din mângâieri.”22

I. Simionescu, profesor universitar la Iași, într-un articol foileton: Cultura, din ziarul 
,,Viitorul” din 2 iunie, scria şi el despre semnificaţia şi simbolistica pe care au avut-o ser-
bările ,,Astrei” de la Bucureşti. Pentru profesorul ieşean, aceste serbări au ,,deștepteptat 
ecou de tresăltare naţională în sufletul fiecărui român. «Astra» este una din concentrările 
geniului etnic. Este în același timp o apoteozare a puterii culturii, mai presus de orice”.23 
Marele pas pe care ,,Astra” l-a făcut, prin organizarea serbărilor din capitala ţării, au 
ajutat, în opinia lui Simionescu la dezbrăcarea de hainele împrumutate pe care ardelenii au 
trebuit să le poarte: ,,Prea mult ne-am înfeodat sufletul, de orbitoarea viaţă din apus, 
creând în jurul nostrum o atmosferă factice, de amăgire pretenţioasă”.24

Manifestările festive ale asociaţiei transilvănene au fost permanent serbări ale soli-
darităţii naţionale și culturale. Același interes, în vizita pe care a întreprins-o ,,Astra” 
în București, îl sesizează şi scriitorul Liviu Rebreanu într-un articol intitulat ,,Astra” 
în București, din ziarul ,,România” (2/3 iunie 1924): ,,Cultura românească, deasupra 
tuturor greutăţilor trecătoare cu care se luptă neamul întregit, își afirmă puterea ei de 
viaţă, încrederea în viitor și puterea ei desăvârșită… Tocmai azi, când ţărănimea a fost 
emancipată materialicește, prin expropriere și vot universal, nevoia emancipării sufletești 
e mai simţită. Asemenea întovărășire cinstită ar fi cea mai puternică verigă de legătură 
între sate și orașe. Oamenilor care ar fi în stare să realizeze aceasta, le-am zice, precum 
zicem «Asociaţiunii», din toată inima: Bine aţi venit!”25

Scriitorul Cezar Petrescu, la rândul său, impresionat fiind de vizita pe care ,,Astra” 
a făcut-o în capitala ţării, în articolul Astra la București, din ,,Ţara noatră” (8 iunie) şi-a 
exprimat părerea, de o însemnată valoare emoţională, descriptivă și documentară. Ea 
reflectă mentalitatea orăşenilor, sufocaţi parcă de aglomeraţia şi praful capitalei inter-

21 Voci de presă despre serbările Înfrăţirii culturale din anul 1924, în ,,Transilvania”, Nr. 7, iulie 1924, 
p. 256.

22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 257.
24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 258.
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belice, faţă de prezenţa şi imaginea ţăranilor transilvăneni: ,,Câteva zile, norodul pestriţ 
de pe Calea Victoriei a fost înviorat de portul viu: alb, roșu și negru, în borangic, aur 
și fluturi, al oaspeţilor din Ardeal. Avea Capitala, sub cerul încropit de arșiţă și sub 
razele verticale, nu știu ce înfăţișare pitorească de staţie balneară în ziua unei sărbători 
de binefacere, un comitet de doamne în costum naţional, fanfară militară și tombolă, 
seara, după cotilion.

Bănăţeni cu vorba moale și în veșmânt cu găetan, bănăţence cu minunatele podoabe 
de fir și mătase și cu maramele de domniţe ctitore, cum stau zugrăvite în pridvorul 
mânăstirilor oltene, sălăștence și întunecaţi moţi cu pălărioara rotundă, oameni aspri 
din ţinutul păduros al Marmaţiei, își făceau loc anevoie pe trotuarul îngust, printre tre-
cătorii cei de toată ziua și cei de toate naţiile, între care ei singuri români, cu portul lor 
românesc, înfăţișau exoticul. Au fost recepţii, cuvântări, mese, coruri. Dar într-amurg, pe 
Bulevardul Colţei, am văzut venind o singură păreche sub teii prăfuiţi. Erau două fete, 
n-aș ști să spun după port, din ce parte, de undeva de pe Murăș ori de pe Criș. Mersul lin 
și mlădios a trezit o clipă numai amintirea acelor care cu fân, plutind parecă, legănate în 
negura asfinţitului, cu o fetișcană îngenuncheată în vârf, rezemată de furcă, între fâneţe 
cosite, pe drum povârnit. Pe urmă, a mugit o sirenă, s-au îmbulzit trăsuri, a duruit un 
camion, drumeţele nu s-au mai văzut și capitala fu din nou prezentă cu larma, praful ei.

Asemenea oaspeţi sunt bineveniţi, măcar de-ar fi numai fiindcă ne amintesc că ţara 
e alta, dincolo de Chitila, și că mai departe de strigătul ediţiilor, de procesiunea auto-
mobilelor, de culuoarele ministerelor, de discursurile și voturile Camerei, de cubiștii și 
constructiviștii Capșei, de afișele teatrelor și de teatrul permanent și spectaculos de pe 
Calea Victoriei, curge altă viaţă hrănită din alte isvoare, mai înviorătoare și mai limpezi 
decât uleioasa și trândava prelingere a Dâmboviţei.”26

Descrierea armonioasă a scriitorul Camil Petrescu, face apel la trezirea unei conşti-
inţe a originilor ţărăneşti prin imagini desprinse parcă, din tablourile lui Alexandru 
Grigorescu.

I. Coltor, în articolul Astra la București din revista ,,Cultura Creștină” (Iunie), trans-
mite cititorului o alt fel de imagine a Ardealului, care în ciuda situaţiei politice şi eco-
nomice cu care s-a confruntat, a ştiut să îi acorde culturii un important rol. De altfel, 
prilejul serbărilor înfrăţirii culturale, a ridicat cultura românilor de pretutindeni pe cele 
mai înnalte culmi: ,,Sărbătoarea de la București ne-a dat să înţelegem, cum peste toate 
patimile politice, peste sălbăticiile reale sau crude ale administratorilor fără pricepere 
și fără milă și răi ai economiei naţionale, peste sfidările nerușinate ale îmbogăţiţilor 
din aurul scos din creerii munţilor, pe unde și-au împrăștiat creerii și oasele martirii 
durerilor românești, peste toată batjocura de care ne încarcă toţi cei care nu ne cunosc 
și nu ne cred, – Ardealul curat și tânăr, Ardealul viu și învietor nu s-a schimbat, nu și-a 
schimbat nici portul, nici graiul, nici inima, nici sufletul. Iar acest Ardeal vestește tuturor 
celor care vor să-l asculte, că unitatea sufletească a întregului neam, numai prin cultură, 

26 Ibidem, p. 259.
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numai prin cultura creștină s-a putut înfăptui cândva, a putut să rămână în zile tulburi 
și poate să ne mântuiască și pe viitor.”27

Altă impresie referitoare la semnificaţia serbărilor ,,Astrei” de la Bucureşti în con-
ştiinţa românilor, dar şi la rolul ,,înălţător” al societăţii culturale ardelene, o mai aflăm 
din periodicul ,,Neamul românesc” (2 iunie, 1924):

 ,,În Bucureștii care, trăiesc atâtea străduinţe, atâtea porniri generoase, dar înnecate 
adeseori de valul indolenţei celor mulţi și nu rareori al celor puţini și aleși tocmai, cărora 
aceiași indolenţă nu e drept să fie îngăduită, – vor poposi, veniţi din toate unghiurile ţării, 
trimeșii celei mai vechi și celei mai înălţătoare instituţiuni culturale românești «Astra». 
Cu portul și graiul lor diferit, cu voioșia și sănătatea spiritului satelor și orașelor atâtor 
ţinuturi, pe cari le vor prezenta în chipul cum ele trăiesc o viaţă atât de depărtată de 
mentalitatea capitalei, vor aduce bucuria și nădejdea printre noi – frăţietatea, și ne vor 
arăta că aci, în Bucureștii cosmopolit, noi înșine trebuie să vedem metropola răsăriteană, 
dar mai cu seamă centrul sufletesc și cultural al românismului. Ne vor aduce, firește, 
solia unor vremi mai bune; ne vor arăta de câtă înţelegere sunt în stare să-și dea dova-
dă fraţii între ei, și câtă putere de muncă se poate lega în contopirea sufletelor noastre 
trăite veacuri întregi dezbinate de stăpânirea vitregiilor străine. Pentru bogatul trecut 
al «Astrei», pentru hărnicia tuturor celor ce-au înjghebat-o și au crescut-o, pentru toată 
rodnicia faptei ei, urăm din toată inima, din tot cugetul nostru românesc și dornic de mai 
bine, bun venitul celor ce reprezentând-o aici în viaţa noastră culturală, ne vor aduce 
o lumină curată și puternică, solia prevestitoare a tuturor ce de acum înainte vor între-
prinde uniţi, spre purificarea morală a ţării și spre ridicarea culturii noastre la culmile, 
pe care trecutul nostru însuși trecut de atâtea jertfiri ni le arată.”28

În fine, din articolul lui N. Buta din revista ,,Societatea de mâine” din 22 iunie, aflăm 
că serbările din capitală ,,au fost organizate cu pricepere și căldură. Din sufletul care 
s-a cheltuit atât dintr-o parte cât și dintr-alta întru reușita lor, omul lipsit de prejudecăţi 
putea descoperi lesne un alt românism, decât cel al ziarelor de reclamă, alt spirit, de su-
perioară înţelegere a nevoilor naţionale. S-a dovedit încă o dată cu prisosinţă că singură 
cultura unește rodnic cugetele alese, singură cultura întărește și alimentează credinţa în 
puterile de viaţă ale neamului nostru.

Întrucât la aceste serbări de înfrăţire s-au strâns într-un mănunchiu aproape toate 
căpeteniile vieţii publice românești și întrucât s-a accentuat cu folos și la fiecare pas ne-
cesitatea culturei care creează, care organizează, nu destramă, nu ne-am putea aștepta 
ca pe ruina patimilor din ultimii ani să se ,,tocmescă ţara nouă” cum zice cronicarul.”29

Impresiilor subiective observate mai sus, le revine marele merit şi rolul deosebit de 
a fi scos în evidenţă climatul emoţional generat de sărbătoare, în solidarizarea mulţimii 
şi în crearea ideii de ,,înfrăţire” culturală la nivelul întregii ţări.

27 Ibidem, p. 260.
28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 261.
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 Concluzii

Serbările înfrăţirii culturale, prin succesul de care s-au bucurat în epocă, au fost con-
siderate panaceul care a ajutat la stârnirea, răspândirea şi solidificarea în conştiinţa 
românilor, a unor idei şi sentimente izvorâte din dorinţa înfrăţirii culturale dintre toate 
regiunile României întregite. Ele au legat prezentul de trecut şi individul de colectivitate 
prin exemplul unor manifestări festive, culturale, naţionale şi folclorice de proporţii 
majore, într-o perioadă interbelică românească aflată într-o permanentă schimbare. 

Ca urmare a unirii Transilvaniei cu regatul României, ,,Astra” a fost nevoită să în-
tâmpine şi să facă faţă unor noi situaţii. După 1918, în România, interesele economice 
deveniseră mult mai atractive și mai captivante ca cele culturale, iar lupta dusă cu crizele 
sale economice, financiare, politice etc., nu putea să nu aibă răsunet și să nu influenţeze 
organizarea multor instituţii și deci și a ,,Astrei”. ,,Alături de dispoziţia mecenaţilor și 
micșorarea numărului de membri, de neplata cotizaţiilor și a editurilor, se simţea la 
unii intelectuali ai noștri o scădere a entuziasmului și a interesului”.30 Fapt pentru care, 
iniţiativa şi reuşita serbărilor înfrăţirii culturale merită o şi mai mare apreciere.

Per ansamblu, scopul, semnificaţia și efectele serbărilor înfrăţirii culturale au avut efectul 
scontat, principala lor menire fiind aceea de a contribui la unirea sufletească și culturală a 
tuturor românilor. Impresia finală a fost aceea că nimeni nu s-a așteptat ca la aceste serbări 
să participe atâta lume care să aducă omagii culturii naţionale. Ecoul favorabil al reușitei 
serbărilor l-a refelectat poate cel mai bine, presa vremii. Aşteptate cu mari speranţe, Serbările 
înfrăţirii culturale ale ,,Astrei” au avut rezultate îmbucurătoare, fiind o manifestaţie festivă 
de prim rang, în care poporul român întregit, și-a recăpătat vigoarea de a continua cu 
puteri proaspete drumul înfrăţirii și al promovării culturii românești. 
Şi pentru că de obicei, orice lucru bine făcut, pentru a putea fi ridicat pe un înalt pie-

destal, în mod inevitabil este pus în antiteză cu unele exemple ,,negative” în mentalitatea 
epocii, voi încheia acest articol cu un citat extras din revista ,,Transilvania”, care scoate 
în evidenţă mecanismul sărbătorii ca mĳloc de elogiere a culturii naţionale interbelice. 
Cercetarea aspectelor pe care serbările înfrăţirii culturale le-au pus într-o lumină favorabilă 
sau mai puţin favorabilă a reflectoarelor, ar putea fi subiectul unui studiu interesant 
și inedit, care ar implica domeniul imaginarului colectiv şi al antropologiei muzicale.

La serbările înfrăţirii culturale ale ,,Astrei” de la București, din anul 1924, ,,cei buni 
din toate taberele şi-au dat mâna şi au încins o horă mândră, intelectuală, care sfi-
dează toate «jazz-band»-urile desmăţate de pe lume. Miile de spectatori de la concer-
tele «Reuniunii de cântări» din Sibiu, de la recepţiile corului «Carmen», a «Cântării 
României», a «Universităţii libere», de la «Societatea ortodoxă a femeilor române», de 
la «Poemul muzical-etnografic» al dlui Tiberiu Brediceanu – cu toţii au câştigat putere 
şi, ajunşi acasă, vor fi, desigur, propagatorii convinşi, înflăcăraţi, ai unei alte atmosfere 
sociale, vor fi purtătorii de cuvânt ai unui ideal, al idealului culturii româneşti, adus în 
concordanţă cu cultura generală, europeană.”31

30 Congresul cultural al Asociaţiunii pentru literatura română si cultura poporului român, în Transilvania 
Nr. 1-6, Ianuarie-Iunie 1930, Sibiu, p. 32.

31 Ce ne-au învăţat serbările de „înfrăţire culturală, în ,,rev. cit”, anul 55, Nr. 6, Iunie 1924, p. 186.


