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S-a împlinit o jumătate de veac de la apariţia revistei
ASTRA. Semicentenarului cu pricina îi consacră scrii-
torul Nicolae Stoie o trupeşă „micromonografie”:
ASTRA 50. Opul este subintitulat Etapele unui par-
curs sinuos, reconstituit din interior şi a fost editat
de Biblioteca Judeţeană George Bariţiu din Braşov în
chiar anul aniversar 2016. Existenţa periodicului braşo-
vean este recompusă chiar „din interior”, întrucât autorul
studiului i-a fost revistei redactor-şef în două rânduri:
atât înainte de evenimentele din decembrie 1989
(1977-1980), cât şi după (2006-2009). Nici că se putea
afla un mai potrivit portretist al ASTREI decât poetul,
publicistul şi prozatorul Nicolae Stoie.

Privită retrospectiv, apariţia revistei se vădeşte a fi
avut rostul de a  umple un spaţiu golit spiritual de îm-
prejurări politice potrivnice, cât şi, nu mai puţin, de a se
reconecta la activitatea culturală de până atunci, mai şi
trăgând cu ochiul –  în subsidiar – la evoluţia magneti-
zantă şi faimoasă a străbunei Gazeta de Transilvania,
de sub privegherea lui George Bariţiu, cel preocupat
acum un veac şi aproape jumătate de Românul şi
limba sa. ASTRA a urmat o cale relativ sacadată, fiind,
la rându-i, supusă capriciilor de tot soiul ale epocii. Ni-
colae Stoie distinge câteva etape: 1966-1973,
1974-1980, 1980-1990 şi după 1990. Tot atâtea „sin-
cope conjuncturale, orientări diferite şi contradictorii”.
Însă, aşa cum s-au profilat atari faze, acestea se con-
stituie, totuşi, în tot atâtea pietre de fundaţie pentru lon-
gevitatea revistei. Un semicentenar de existenţă
reprezintă o vârstă venerabilă. Astfel că – dincolo de fa-
talele ambiguităţi opţionale, derive estetice ori cedări
circumstanţiale – ASTRA rămâne „cea mai importantă
revistă culturală braşoveană postbelică”. Se poate
vorbi, deci, de un prestigiu real, conturat ca act meta-
bolic fertil, datorat redactorilor şi colaboratorilor. Publi-
caţia a dovedit, în bună măsură, nu o dată, implicare în
context prin dezbateri consistente şi asumare a acelui
saeculum. Totodată, a conceput câteva strategii de su-
pravieţuire printre capcanele şi ispitele totalitare, fen-
tând – atât cât se putea – terorismul conjunctural al
directivelor partinice ostracizante. Dar şi înotând, nu ra-

reori, în apele sterile ale schematismului bubuitor şi ale
discursului cultural de factură erzaţ.

Istoria revistei este structurată scriptic de către autor
în 14 capitole, marcând cronologic destinul acesteia.
Segmentele se deşiră vivant pe o canava narativă mai
mult decât agreabilă, certificând vocaţia de povestitor a
autorului. Avatarurile apariţiei primului număr sunt  de-
concertante, explicite pentru contextul politic al epocii.
S-au tras, de-o pildă, nu mai puţin de şapte numere de
probă pentru ca revista să iasă în lume în iunie 1966!
Colectivul redacţional era completat cu un colegiu
(„eclectic”), „funcţionabilă” fiind doar redacţia propriu-
zisă. Care, la rându-i, era compusă din forţele locale ale
zilei. Însă, nu oricare dintre acestea, ci doar acelea se-
lectate grijuliu de către vigilentele „organe”. Selecţia
membrilor redacţiei şi ai colegiului – notează autorul –
a fost operată „în defavoarea revistei” faţă de publicaţiile
apărute în ţară între 1964-1966. În colectivele braşo-
vene s-au introdus cu hurta, ca într-un sac, de toate.
Activul de partid ţinea morţiş ca cei numiţi să aibă dosar
„beton”, fără „probleme”, pe „linie”, să fie reprezentate
toate etniile locale („Să nu se zică că…”, vorba lui Lăn-
crănjan). Şi, desigur, cei selectaţi să se fi ilustrat cât de
cât pe tărâm literar.

Ca redactor-şef, Ion Lupu „era aproape necunoscut
în lumea literară”, apreciază Stoie. Conferenţiar de eco-
nomie politică marxistă, debutase cu nişte improvizaţii
lirice compromiţătoare. Un neştiut era şi Voicu Bugariu
de la secţia de critică, pe care chiar şeful lui, Ion Lupu,
îl va caracteriza mai târziu drept „un negustor de opinii
favorabile unuia sau altuia în funcţie de grad şi de pro-
fitul personal pe care poate să-l obţină”. Dar nici cei
care i-au urmat acestuia (A.I. Brumaru, Ion Itu ş.a.)
„n-au reuşit să imprime demersului critic un caracter de
program”. Astfel că ASTRA n-a avut ceea ce se
cheamă o „şcoală critică”. Revista a fost văduvită de o
„personalitate care să-i fi putut influenţa un asemenea
mers al lucrurilor”.   

Ceilalţi membri ai redacţiei – mai observă Stoie –
„erau, şi ei, nişte anonimi”. Dintre care se detaşa trufaş,
ca secretar general de redacţie, controversatul Daniel
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Drăgan, un poetastru de duzină. Versatil şi captiv în cor-
sajul proletcultului, era „beneficiarul gloriei câştigate ca
autor al libretului Trandafirii Doftanei (1963), spectacol
pe care Gheorghiu-Dej a ţinut neapărat să-l vizioneze,
deplasându-se la Braşov”. Eveniment din care ziaristul
şi-a construit o lucrativă şi arogantă notorietate. Libre-
tistul doftangiu s-a hrănit copios multă vreme din
această ispravă „culturală”, considerând că – dacă lide-
rul partidului s-a îndurat a-l îngădui la masa lui de la ce-
lebrul restaurant ARO, „servindu-l (of course!) cu ţigări
Snagov”! – gata!, a şi intrat în muzeul de ceară al iluş-
trilor scriitori români. De altminteri, într-o cărţulie memo-
rialistică, D. Drăgan – după cum observă Stoie –
„romanţează”, deci deformează istoria reală a revistei,
trăgându-şi spuza pe turta lui, cu „vădita tendinţă de a-şi
cosmetiza propria biografie culturală”. Care biografie
este semnificativă pentru fizionomia şi mesajul epocii.
Drăgan ocupa o funcţie redacţională fără a avea studii
superioare, după cum solicita rezolut schema; ba nici
liceul nu-l terminase. Publicistul comunist (n.1935) „şi-a
luat bacalaureatul doar pe la jumătatea anilor ’70, în
timp ce era student la fără frecvenţă la Academia de
partid Ştefan Gheorghiu”! De altfel, se continua o tradi-
ţie: câţi cioloveci nu se intitulau, de la război până mai
ieri, profesori universitari, având doar cine ştie ce liceu
terminat pe nu se cunoaşte unde? Nicolae Moraru
(Iulea Shafran), Jules Perahim (Blumenfeld) şi Silviu
Brucan (Saul Bruckner) sunt doar trei coşcogea exem-
ple. Derapajele memorialistice ale lui Daniel Drăgan
sunt prompt sancţionate de monografistul Stoie spre
mai fireasca aşezare în ordine a faptelor consumate.

Excepţie faţă de „anonimii” adunaţi buluc în redacţie
fac prozatorul Radu Theodoru şi magistratul poet Du-
mitru Gherghinescu Vania. Theodoru publicase deja
masivul roman istoric în două volume Brazdă şi paloş
(1954-56). Poseda, aşadar, un CV ceva mai adecvat
noii misiuni redacţionale. Insolită, într-un fel, este pre-
zenţa în redacţia ASTREI a modestului versificator
Gherghinescu Vania. Atunci – când orice atitudine pro-
monarhică era drastic taxată, mergându-se până la
aruncarea în temniţe – acestuia, ca regalist (volumul de
poezii Amvonul de azur, 1933), nu i s-a clintit nici
măcar un fir de păr din cap. Mister total! Cum de nu l-au
dibuit şi găbjit cerberii regimului? Fiindcă, pentru o ati-
tudine ca a lui, alţii au luat cu grăbire drumul spre infer-
nul puşcăriilor. În vreme ce alţi scriitori braşoveni, după
cum  menţionează Nicolae Stoie – „ar fi putut gira, prin
buna reputaţie dobândită înainte de 1944 şi prin cărţile
publicate, apariţia unei reprezentative reviste în locali-
tate”. Aceştia se numeau: „A.P. Bănuţ, Valeria Căliman,
Ion Colan, Vasile Copilu Cheatră şi I.Sassu Ducşoara”
– toţi aflaţi atunci „pe linie moartă”. 

Însă, într-o jumătate de secol, ASTRA – cu redacţiile
mereu triate, peticite sau exclusiviste – a străbătut un
drum anevoios şi adeseori accidentat, aventuros ori
confuz, cu intenţii radicale şi destule izbânzi estetice re-
levante în dese cazuri. Deşi nu mai puţin cu zigzaguri
ideologice şi derogări stupefiante, cu detente riscante
şi derive câteodată facile, dar şi cu strategii semnifica-
tive şi supleţe a opţiunilor pragmatice. Corabia publica-
ţiei a trebuit să înveţe din mers a naviga profesionist pe
apele agitate politic ale complexului mecanism social.

Cele câteva etape oarecum distincte ale parcursului re-
vistei ilustrează acest trudnic efort de supravieţuire. 

În prima fază de apariţie, până în 1973, revista exe-
cută o coregrafie leninistă: „un pas înainte, doi paşi îna-
poi”, Stoie preluând titlul unei lucrări din 1904 a celui ce
deja renunţase la numele propriu, Ulianov. Numerele
apărute în acest interval se situează „între două ano-
timpuri publice contradictorii”: ceea ce s-a numit Primă-
vara de la Praga şi ceauşistele teze din 1971. ASTRA
a fost nevoită, astfel, să penduleze – ca „lunar politic
social-cultural” – între intenţia de a fenta oarecum „pe-
rimetrul îngust al acestui subtitlu” prin favorizarea şi ac-
centuarea profilului literar-cultural şi plonjonul în aria
manufacturilor publicistice propagandistice, oportunist
conjuncturale. Variaţia tematică, ilustrată printr-o rubri-
caţie notabilă, accentul polemic al unor dezbateri cultu-
rale se cuplează cu decizia de a depăşi întrucâtva
localismul de cele mai multe ori păgubos, printr-o stra-
tegie de atragere a unor nume mai de rezonanţă din
spaţiul naţional. Numărul colaboratorilor impune, circu-
laţia revistei în teritoriul autohton creşte. Situaţie care îl
determină pe monografist să aprecieze că, din acest
punct de vedere, al depăşirii perimetrului îngust provin-
cial, ASTRA din această etapă deţine un record însem-
nat faţă  de celelalte trepte ale propriei existenţe.  

„Pasul înainte”, în opinia lui Nicolae Stoie, ar con-
sta tocmai într-un asemenea demers publicistic. 

Cei „doi paşi înapoi” însă încep a fi făcuţi spre finele
primei perioade. Revista s-a procopsit cu un nou editor:
ziarul local Drum nou, moment în care-şi modifică şi
periodicitatea. Se schimbă chiar şi conducerea publica-
ţiei: Ion Lupu părăseşte postul de redactor-şef, prefe-
rând profesoratul la catedra de ştiinţe sociale a
Universităţii locale. Îi ia locul măruntul autor de teatru
Dan Tărchilă. Frământări se produc şi în succesivele
colective de redacţie, după cum pritocite sunt şi cole-
giile, în cele mai dese cazuri fiind burduşite cu figuri
şterse cultural, banali „actori de figuraţie”, unii neştiind
măcar să ducă tava. În atari condiţii, ce altă soartă
putea avea „lunarul politic social-cultural, editat de Co-
mitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Bra-
şov”? Chiar dacă publicaţia suferă „o schimbare de
aspect grafic”, „paşii înapoi” se fac spre „formula tradi-
ţională”. Revista trăieşte convulsiile vremii, injoncţiunile
sistemului. Din când în când, câte o tentativă benefică
de captare a normalităţii, de evitare iscusită a obsceni-
tăţii culturale. Precum a fost iniţiativa lui Mihai Nadin de
a înfiinţa suplimentul ASTRA literară, între ianuarie
1971 şi martie 1972, un „experiment memorabil”. 

Virusul nefastelor teze ceauşiste perturbează întreg
organismul cultural al perioadei: ASTRA nu e scutită de
ofensiva schemelor doctrinare, a inserţiilor toxice tota-
litare. Intre 1974-1980, revista „parcurge o etapă fu-
nestă”, neizbutind a se sustrage climatului social-politic,
deteriorat propagandistic. Este semnificativ că acum co-
legiul de redacţie rămâne tutelat de secretarii cu propa-
ganda ai Comitetului judeţean PCR Braşov: cordial
detestaţii Elena Georgescu, Maria Cebuc şi Mihai
Dulea. Istoricul literar Nicolae Stoie sesizează, într-o
asemenea decizie publică, nu altceva decât „un indiciu
referitor la mai riguroasa supraveghere şi îndrumare a
redacţiei direct” de către autoritarismul politic. Un ele-
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ment suplimentar al hotărârii de a transforma publicaţia
într-o tribună propagandistică, este şi numirea, ca re-
dactor-şef, între 1975-76, a şefului de cabinet al primu-
lui secretar PCR Braşov, ignarul şi habotnicul Ion
Ciutacu, ipochimen fără studii superioare, paraşutat la
revistă din funcţia de redactor-şef al ziarului Drum nou,
având o experienţă monumentală în redactarea de te-
legrame către El şi Ea, ca „soldat credincios al partidu-
lui”, după cum se autocaracteriza. Cu o asemenea
garnitură de politruci în frunte (ejusdem farinae) şi cu o
atare orientare exclusivist-dogmatică, eroziunea valo-
rică a ASTREI a fost asigurată. Stoie vorbeşte chiar de
„declinul” revistei.

O relativă înviorare a profilului revistei se înregis-
trează odată cu plecarea politrucului agresiv Ion Ciu-
tacu de la conducere şi ocuparea postului de
redactor-şef de către Nicolae Stoie (1977-1980).
ASTRA rămâne, totuşi, legată ombilical de ziarul Drum
nou, însă doar administrativ. Este momentul când pu-
blicaţia purcede a-şi câştiga o relativă independenţă.
Ca exersat om de condei gazetăresc, Stoie încearcă
să-i confere revistei o oarecare autonomie, să-i sufle în
pânze, s-o posteze mai distinct în topografia culturală
a epocii atât de derutante şi obstrucţioniste. Intenţie fra-
grantă, dar nu lesne de pus în practică. Şi, totuşi, un re-
viriment este sesizabil. Se merge pe formula numerelor
tematice, delimitate şi din punct de vedere grafic. Apar
rubrici noi (Braşovul în mărturii sentimentale, Dosa-
rele ASTREI, alternate cu Arhivele ASTREI, Au debu-
tat în paginile revistei – gest graţios de susţinere a
începătorilor, Cărţile unui trimestru, Scriitori braşo-
veni comentaţi), se apelează şi la alte semnături mai
reprezentative pentru cronica literară etc. Prezenţa au-
torilor locali cu statut oarecum consolidat este ceva mai
dinamică. În tot acest travaliu novator se distinge o pal-
pabilă „desprindere a publicaţiei de cotidianul Drum
nou, al cărui supliment fusese obligată să devină”. 

Etapa 1981-1989 este marcată, între altele, de tre-
cerea de la „periplul trimestrial” la periodicitatea lunară.
Iniţial, sumarele sunt îmbâcsite de aceleaşi ecouri ale
gândirii unidimensionale.  Cu toate că Daniel Drăgan,
ca (iarăşi) nou redactor-şef, ţinteşte, totuşi, a-i impune
revistei o oarecare deschidere spre reprezentanţii aşa-
numitei generaţii ’80. E un gest publicistic menit să-i es-
tompeze lui D.D. imaginea de „cerber ideologic la care
îl obliga funcţia şi ascunsele-i planuri de parvenire”. Ast-
fel că prezenţa unor tineri poeţi şi prozatori în paginile
publicaţiei aduce un spor de interes în lumea literară. O
observaţie se impune, însă: insistent clamata revenire
la apariţia lunară nu era un merit al noii conduceri re-
dacţionale, fiindcă gestul acesta îl făcuseră deja, în plan
naţional, şi alte reviste de profil. Era, desigur, rodul unei
„destinderi” dirijate oficial. Şi nici dispariţia sloganului
obligatoriu „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” nu este
vreun act de ispravă al redactorului-şef. Asupra acestui
detaliu s-au pronunţat mai multe condeie aflate în cu-
noştinţă de cauză. De fapt, nici nu era singura revistă
care renunţase la hulita manşetă. Şi nici nu era D.D. au-
torul acelei operaţiuni. („El patetizează excesiv, hiper-
bolizează întâmplarea”, este „o ficţiune frumoasă” –
scrie Stoie; „D. Drăgan scrie poveşti cu iaurt şi gogo-
şele” – observă şi fostul redactor Mircea Valer Stanciu).

Totul a fost consecinţa unei erori involuntare, comise de
bravul tipograf Tică Sfetea, dar care s-a dovedit salu-
tară. Dincolo, însă, de rudimentare cedări ideologice,
de pliere pe scheme doctrinare, de consemnări penibil
lozincarde, revista se remarcă prin publicarea unor
texte inedite, a iniţierii de seriale pe teme istorice. În opi-
nia lui N. Stoie, „cea mai importantă rubrică de revistă
este Poemul comentat – Concurs de receptare cri-
tică a poeziei moderne, cu vreo doi-trei critici serioşi
pe post de titulari. Operaţiune publicistică destinată a
mai contracara „materialele de serviciu” consacrate
evenimentelor politice cotidiene, Cântării României, ani-
versărilor anoste cultural, producţiunilor lirice dedicate
„conducătorului iubit” şi pecereului. În ideea contraba-
lansării acestor încropeli plate, ASTRA mai deschide şi
rubricile de interes Poezia ’80 şi Proza ’80, dar care,
spre finele perioadei, dispar cu grăbire. Locul acestora,
dar şi al altora, este luat de un întreg moloz propagan-
distic, din a cărui substanţă torturantă se reliefează gro-
tesc figura „geniului Carpaţilor”. Confecţiile publicistice
abundă, orientarea revistei este deconcentrantă prin co-
erenţa opţiunilor politice conjuncturale. Esteticul este ul-
tragiat, recurenţa temelor slinos partinice năvăleşte
glorios în paginile dinaintea loviturii de stat kaghebiste
din decembrie 1989. 

„Dar ce zgomot se aude” la final de iepocă de aur?,
vorba poetului. Ei, „Ce să fie? Mai nimic”, vorba altui
poet: Daniel Drăgan „a fost destituit de către revoluţio-
narii (!) lui Gogea”, după cum îşi aminteşte un fost re-
dactor, M.V. Stanciu. Se intrase în epoca tranziţiei, se
dăduse drumul la democraţie, la polivalenţa declaraţiilor
incendiare, la atitudinile turbionare, la terapia de şoc a
vehemenţei critice, la distanţarea tectonică de trecut.
ASTRA se cuvenea, évidemment, dacă nu modificată,
măcar reinventată. Şi, între 1990-97, revista „se inte-
grează valului înnoitor” adus de evenimentele din de-
cembrie 1989. Dar aceste „experienţe” sunt
„contradictorii, nu întotdeauna benefice”. „Listele negre”
alcătuite de unii scriitori reflectă mai mult „simpatiile şi
antipatiile” acestora, „evidenta tendinţă de a plăti vechi
poliţe, decât punerea în aplicare a unor minime principii
de moralitate publicistică”. Astfel încât „cele 45 de nu-
mere apărute între 1990-2000, când ASTRA îşi înce-
tează apariţia până în decembrie 2006”, pun în evidenţă
„o continuitate discontinuă”. Se schimbă, desigur, echi-
pele redacţionale: A.I. Brumaru, „convertit peste noapte
la anticomunism”, ocupă funcţia de redactor-şef între
1990-91, 1995-97 (sub directoratul lui Alexandru Surdu:
1995-2000) şi 1998-2000 (sub direcţia lui Costel (!) Io-
nescu: 1998-2000). Periodicitatea publicaţiei este co-
pios bulversată, devine aleatorie, cu stridente sincope
de ordinul anilor. Componenţa redacţiilor este în perpe-
tuă mişcare browniană. Intre 1992-93, redactor-şef
ajunge Vasile Gogea; între 1998-2000, postul îi revine
lui Ion Itu. Unii redactori apar, dispar şi iar apar. Nu o
dată schimbându-şi funcţiile. La fel, vechi colaboratori
nu-şi mai regăsesc semnătura în pagini, sunt solicitaţi
alţi literaţi. Tradiţia produce efecte contradictorii în ţinuta
valorică a revistei, aceasta fiind marcată, fireşte, de „in-
certitudini”. Curioasa apariţie simultană a ASTREI, la
un moment dat, produce o ciudată concurenţă, ambele
publicaţii fiind decise a se ilustra drept „un nou început”.
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Cu toate acestea, invocarea tradiţiei n-a generat îndrep-
tăţitele aşteptări: ASTRA „s-a situat la un nivel de infe-
rioritate faţă de etapa iniţială 1966-73”. Orgoliile gonflate
nu fac întotdeauna casă bună cu izbânzile semnifica-
tive. 

Reapariţia revistei (2006-2009), după un hiatus de
şase ani, se datorează „rolului decisiv” al lui Doru Mun-
teanu. Prozatorul „a fost favorizat de prestigiul local do-
bândit prin funcţia exercitată anterior”: aceea de director
al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimo-
niu. Ca director al noii ASTRE, romancierul şi-a luat ală-
turi, ca redactor-şef, pe Nicolae Stoie, trecut mai demult
prin acest post. De altminteri, scriitorul Stoie fiind şi un
experimentat jurnalist, împreună cu care Munteanu a
consolidat autoritatea publicaţiei. De la început, s-a nă-
zuit reînnodarea cu o tradiţie care îi crease ASTREI o
anume notorietate şi care, prin aceasta, persuadase noi
iubitori de literatură. Drept care se pune accent pe ini-
ţierea şi consolidarea unor sumare cât mai profesionist
alcătuite, schimbând, pentru asta, şi aspectul grafic. Se
reevaluează rubrici cândva de major interes (Poemul
comentat); se inaugurează alta (Poezie), în cadrul că-
reia unor poeţi reprezentativi li se oferă o pagină în-
treagă. Adunate astăzi între copertele unei antologii,
acestea s-ar transforma într-o veritabilă carte de poezie,
un eşantion ilustrativ pentru mersul liricii băştinaşe pos-
tbelice. Interviurile cu personalităţi atestate valoric, in-
genios puse în ramă grafică şi însoţite de pertinente fişe
biobibliografice ale acestora, au fortificat profilul AS-
TREI. Astfel că, astăzi, la re-lectură, ASTRA tandemului
Munteanu-Stoie reprezintă un exerciţiu intelectual cap-
tivant.  

Răstimpul 2006-2009 sfârşeşte într-un bizar amal-
gam de disensiuni, detonări de conflicte, flotări de inte-
rese – toate  pe fondul unei invocate crize economice.
De fapt, acum se declanşează şi o gâlceavă ţuguiată
între diverşi protagonişti ai clipei (consacraţi şi diletanţi),
mai toţi aspiranţi la un post în redacţie. Şi toată disputa
– nu o „querelle des anciens et des modernes”, ci o de-
colorată bătălie între „bătrâni şi tineri”. La întreruperea
apariţiei contribuie decisiv, însă, chiar finanţatorul: Con-
siliul Judeţean. Stoie susţine că – după plecarea lui prin
demisie de la ASTRA (nu cu multă vreme înainte de fi-
nalul acestei serii) – cei de la judeţ „au dispus dizolva-
rea redacţiei şi suspendarea apariţiei revistei în vederea
trecerii ei sub egida Bibliotecii Judeţene George Bari-
ţiu”. Motivul: „managementul prost şi concesiile făcute
veleitarismului şi orientarea excesivă spre vechea
gardă literară a Braşovului”.

Ei bine, nu întotdeauna ceea ce se termină nătâng
este şi argument pentru o evoluţie neghioabă. Fiindcă
ceea ce a rezultat din această situaţie paradoxală a fost
„şansa unei reinventări spectaculoase” a revistei. Cu
toate că a trebuit să accepte, mai întâi, regimul restrictiv
al periodicităţii trimestriale şi, apoi, al celei bilunare. Însă
ASTRA a făcut din acest handicap un triumf real al pu-
blicisticii culturale braşovene (director Daniel Nazare).
Se transpunea în practică propunerea noului redactor-
şef  Nicolae Pepene, aceea de a oferi „o alternativă cul-
turală pentru români”. Un nimerit prilej pentru publicaţie
de a-şi dobândi renumele de „prima revistă de cultură
glossy din România”. 

Din 2010 până-n prezent, ASTRA se distinge prin
calitatea de top a informaţiei cu precădere istoric-cultu-
rale, fiind o consistentă sursă de documentare. Şi totul
pus în relief printr-o paginare inspirată, în care textul
propriu-zis este susţinut de o mărturie fotografică dis-
tinsă. La o privire retrospectivă, iese în relief provoca-
toarea intenţie a restrânsului grup redacţional de a
resuscita interesul pentru trecuta istorie, fertila cultură
şi prolifica civilizaţie a vechii urbe. Din paginile publica-
ţiei se iţeşte un Braşov multicultural uimitor în comple-
xitatea lui istorică. Primează, cum observam, valoarea
informaţiilor, dar şi privirea critică asupra evenimentelor
consumate. Istoria este scoasă de sub cenzura bolşe-
vică şi prezentată sine ira et studio. Redactorii şi cola-
boratorii „şterg” eminescian „praful de pe cronice
bătrâne”, readuc la lumină, din arhive şi biblioteci, su-
biecte copios ocultate sub dictatură (regalitate, schim-
barea numelui oraşului, jurnalele şi scrierile uitate ale
unor personalităţi, scenele ca şi necunoscute din spa-
tele ecranului războaielor etc.). O iniţiativă rodnică sus-
ţinută printr-un travaliu publicistic imens şi expresiv.

Caracteristic pentru noua ASTRA este şi Suplimen-
tul însoţitor: ASTRA. Supliment. Literatură, arte şi
idei, care şi-a căpătat în timp un profil distinct, cu o vi-
zibilă priză la cititori. N. Stoie menţionează că „aspectul
a fost conceput şi elaborat de regretata Bianca Osnaga
(1959-2015), o personalitate cu multiple posibilităţi (di-
dactice, scriitoriceşti şi redacţionale: redactor secţiunea
arte”), împreună cu Dina Hrenciuc Pişcu, devenită re-
dactor-şef, şi Rodica Ilie ca redactor asociat. Astfel că
Suplimentul şi-a dobândit independenţă şi autoritate
în sfera publicisticii de gen din ţară. Paginile lui încearcă
să ia pulsul actualităţii literare, să detecteze starea de
spirit a culturii actuale, prin publicarea celor mai de vază
scriitori ai modernităţii. 

Oricum, sectorul de critică literară reprezintă „co-
loana vertebrală a publicaţiei”. Sunt convocaţi atât exe-
geţi locali, cât şi din alte zone ale ţării. Prin asemenea
iniţiative, Suplimentul şi-a definitivat un profil admirabil
personalizat. Fiindcă ceea ce a urmărit de la început
echipa redacţională a fost un program estetic neabătut,
înfăptuit – scrie  Stoie – „prin articularea unei politici re-
dacţionale temeinic elaborate”. O opţiune săvârşită prin
selecţia unor teme inspirate, abordate cu discernământ,
într-o manieră stilistică armonioasă şi un veşmânt grafic
sugestiv, printr-o strategie agreabil articulată şi un dis-
curs critic unificator şi, deci, echilibrat. O altă iniţiativă
majoră a revistei: Nicolae Pepene şi Bogdan-Florin Po-
povici au demarat şi coordonat Biblioteca istorică a
Braşovului. Sub această emblemă au apărut câteva
Suplimente ale ASTREI, reeditându-se (unele anasta-
tic) vechi monografii şi ghiduri ale urbei şi judeţului Bra-
şov, cu real ecou la vremea lor.

Excursul monografic al lui Nicolae Stoie restituie un
areal cultural deopotrivă complex şi frisonant, tensionat
şi seducător, contondent şi palpitant, ambiguu şi pluri-
form, creator de iluzii, eşecuri, valori şi dinamism spiri-
tual. Într-o jumătate de veac, ASTRA s-a dovedit a fi o
iniţiativă fertilă, prin care i s-a readus Braşovului pres-
tanţa culturală tradiţională, una din trăsăturile lui esen-
ţiale.


