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REPERE INTERBELICE ALE SOLIDARITÃÞII
CU ROMÂNII BASARABENI

C

ercetarea documentelor care fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional, deþinute de Arhivele
Naþionale Covasna, a permis identificarea unor
noi mãrturii documentare referitoare la relaþiile dintre românii
de pe ambele maluri ale Prutului ºi la solidaritatea fraþilor
întru credinþã ºi neam, în realizarea unor repere identitare
durabile. Dintr-un studiu cuprinzãtor pe aceastã temã, aflat în
curs de redactare, redãm acum cîteva documente.
Mai întîi cererea de sprijin „material ºi moral”, adresatã
de ASTRA BASARABEANÃ Primãriei oraºului Sf.
Gheorghe, în anul 1920: „Asociaþiunea Culturalã «ASTRA
BASARABIEI», Chiºinãu, str. Principele Nicolae no. 25,
telefon 75, Stimate Domn, Asociaþia noastrã s-a bucurat în
anii trecuþi de o deosebitã solicitudine din partea D-vs., prin
sprijinul material mãrinimos ce aþi binevoit a ne acorda,
graþie cãruia am putut satisface cele mai arzãtoare nevoi ale
propagandei culturale în provincial noastrã. Este îndeobºte
cunoscut cã: a) dintre toate provinciile alipite, Basarabia
noastrã este cea mai înapoiatã în ce priveºte dezvoltarea culturii româneºti ºi redeºteptarea conºtiinþei naþionale; b) în
aceastã direcþie, din pricina împrejurãrilor ºi a altor nevoi
mai urgente pentru consolidarea þãrii, nu s-a fãcut îndeajuns
în aceºti 15 ani de la Unire; c) cel mai solid mijloc în lupta
pentru combaterea mirajului vechii culturi a Colosului de la
Nord ºi a actualelor lui tendinþe de dezagregare socialã ºi
naþionalã, este ºi va rãmîne «dezvoltarea cît mai adîncã a
conºtiinþei ºi a culturii naþionale».
Activitatea noastrã culturalã o desfãºurãm prin gazeta
popularã apoliticã «CUVÎNT MOLDOVENESC» ºi
cãminele culturale sãteºti, al cãrui numãr creºte mereu.
Pentru a se vedea tendinþele culturale ale Asociaþiunii noastre, ne permitem a anexa un extras din activitatea
Asociaþiunii noastre pe anul trecut. Cu acest prilej ne permitem sã menþionãm cã pînã în prezent, în tot cursul acestor
ani, dintre toate societãþile existente, Asociaþia noastrã
basarabeanã a fost ºi a rãmas singura organizaþie, care s-a
menþinut, a luptat ºi luptã pentru întinderea culturii
româneºti ºi pentru unificarea sufleteascã a locuitorilor
Basarabiei cu restul þãrii. Nãdãjduind cã veþi binevoi a
aprecia munca conºtientã pur culturalã pe care o ducem în
Basarabia, Vã rugãm sã binevoiþi a ne acorda pentru anul în
curs preþiosul Dvs ajutor material ºi moral, pentru a putea
continua pe calea începutã. În speranþa sprijinului Dvs.
mãrinimos, Vã rugãm sã binevoiþi a primi expresiunea sentimentelor noastre de deosebit respect ºi recunoºtinþã.
Preºedinte Ioan Pelivan, Secretar, Al. David, Domniei Sale,
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Domnului Primar al oraºului Sf. Gheorghe” (Arhivele
Naþionale Covasna, Fond Primãria Sf. Gheorghe, dos.
154/1920, f. 1).
În anul 1932, Prefectura judeþului Treiscaune trimite o
circularã cãtre autoritãþile administrative subordonate, cu
urmãtorul conþinut: „Asociaþiunea Culturalã ASTRA
Basarabeanã, cu sediul în Chiºinãu, b-dul Alexandrul cel
Bun nr. 67, ne aduce la cunoºtinþã prin adresele nr... cã, în
vederea ridicãrii unui monument eroilor voluntari ardeleni
care au fost mãcelãriþi de bolºevici în gara Chiºinãu, pe cînd
erau în drum spre Patria mamã pentru izolarea ºi pentru ajutorarea refugiaþilor moldoveni transnistreni a sinistraþilor
inundaþiilor din Basarabia, a luat iniþiativa de a organiza în
cuprinsul þãrii diferite serbãri, conferinþe, spectacole etc.
Ministerul apreciind aceastã lãudabilã acþiune, avem onoarea
a vã ruga sã binevoiþi a da tot concursul Dvs. moral organizatorilor numitei asociaþii, pentru o cît mai bunã reuºitã a
scopului propus.” (Arhivele Naþionale Covasna, Fond
Primãria Sf. Gheorghe, dos. 554/1932, f. 1).
În 27 ianuarie 1937, Subsecretarul de Stat V. Bârcã, din
cadrul Ministerul de Interne, originar din oraºul Orhei, trimite primarului oraºului Sf. Gheorghe urmãtoarea scrisoare:
„Iubite Domnule V. Stanciu. Pentru a slãvi memoria marelui
voievod al Moldovei Vasile Lupu, a cãrui domnie este strîns
legatã de viaþa judeþului Orhei, în care m-am nãscut ºi unde
am crescut, ºi spre a face un act de afirmare a statorniciei
stãpînirii româneºti în Basarabia, am luat iniþiativa ridicãrii
în oraºul Orhei a unei statui a Domnitorului dãtãtor de pravile ºi apãrãtor al credinþei strãmoºeºti. Realizarea acestei
opere a fost încredinþatã cunoscutului sculptor profesorul
Oscar Han din Bucureºti ºi va fi desigur una din cele mai
impunãtoare opere din þarã, mai ales cã pînã astãzi nu existã
în România o statuie de mari proporþii a acestui Domnitor”.
Rãspunzînd acestui apel de suflet, Primãria Sf.
Gheorghe a acordat suma de 2.500 lei. În 27 martie 1937,
Comitetul pentru construcþia monumentului Domnitorului
Vasile Lupu Orhei confirmã primirea sumei ºi transmite
„mulþumirile comitetului ºi adînca recunoºtinþã pe care
întreaga populaþie a românescului judeþ al Orheiului o va
purta conducerii Primãriei Sf. Gheorghe, pentru puternicul
sprijin acordat întru realizarea acestei opere istorice”
(Arhivele Naþionale Covasna, Fond Primãria Sf. Gheorghe,
dos. 1960/1937, f. 1).
Orice comentariu pãleºte în faþa faptelor ziditoare.
Exemplul înaintaºilor trebuie continuat, în forme actualizate.
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