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ãrirea teritoriului þãrii noastre în anul
1918, în limitele graniþelor fireºti,
istorice, a însemnat ºi extinderea activitãþii unor instituþii culturale, economice ºi politice în
provinciile unite cu Vechiul Regat. Dintre aceste
instituþii, Asociaþia transilvanã îºi propunea
,,înaintarea culturii poporului român prin intermediul tuturor organizaþiilor sale: regionale,
despãrþãminte ºi cercuri culturale1. Sprijinirea culturii naþionale miza în mod deosebit pe latura patrioticã a conºtiinþei românilor transilvãneni, aceasta
constituind o componentã fireascã a educaþiei ºi principiilor lor. Faptul este reliefat ºi de cuvintele memorabile ale lui Andrei Bîrseanu, rostite la 31 mai 1919,
cu ocazia vizitei familiei regale la sediul Astrei din
Sibiu: ,,Din modesta Asociaþie transilvãneanã ea va
putea ajunge însoþirea culturalã a tuturor românilor,
lucrînd împreunã cu celelalte surori ale ei la înãlþarea
Neamului din întreg cuprinsul Daciei întregite...2.
Regionala basarabeanã
În primele douã decenii ale secolului trecut, în
Moldova de dincolo de Prut au activat mai multe
instituþii culturale româneºti: Societatea culturalã
moldoveneascã (1905), Fãclia (1918), Cercul
Moldovenesc (1919-1920), Propãºirea, Pe drumuri
noi ºi Ateneul românilor de la Nistru, însã cu o
prezenþã efemerã ºi fãrã prea mult succes în viaþa
spiritualã a provinciei, deoarece nu au dispus de fonduri suficiente sau au fost împiedicate în calea afirmãrii lor.
Comitetul Central al Astrei a venit în întîmpinarea
dorinþei intelectualilor basarabeni de a se întemeia
cercuri culturale româneºti, precum remarca ºi
preºedintele Asociaþiei, Vasile Goldiº, în 1925, cu
prilejul unei vizite în aceastã provincie: ,,Am rãspuns
unei chemãri ce mi s-a fãcut din vara trecutã, în
Munþii Apuseni, de cãtre fraþii basarabeni, dornici de
o civilizaþie omeneascã. Despre generoasa iniþiativã
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ºi rolul Asociaþiei în aceastã acþiune de un înalt patriotism, Octavian Goga, membru în Comitetul Central,
sublinia: ,,Noi vã aducem nãzuinþã spre culturã.
Prindeþi într-un mãnunchi toate energiile, uniþi-vã
toate asociaþiile culturale din Basarabia. În aceastã
muncã veþi avea tot sprijinul nostru3.
Aceastã iniþiativã a întîmpinat numeroase greutãþi,
cele mai importante fiind situaþia financiarã precarã
ºi mentalitatea populaþiei locale. Nu se bucura de
sprijinul unei mari pãrþi dintre locuitori, iar, pe de altã
parte, Basarabia a fost provincia cea mai dezavantajatã, în comparaþie cu celelalte, din punct de vedere
economic ºi spiritual. Într-un raport trimis de
fruntaºii basarabeni ai Asociaþiei cãtre Adunarea generalã de la Turda (1929) se aratã: ,,Duºmanii interni
ai neamului încep lupta sistematicã pentru anihilarea
oricãror sforþãri puse în trezirea conºtiinþei naþionale,
ce începe a miji cu încetul, dar din ce în ce mai
conºtient, în sufletele moldoveneºti, pînã acum
amorþite4.
Un rol major în edificarea Astrei Basarabene l-a
avut marele pedagog ºi luptãtor pentru unitate naþionalã Onisifor Ghibu, care a activat la Chiºinãu
începînd cu luna martie 1917. Profesor universitar de
pedagogie la Universitatea din Cluj, format în spiritul intelectualismului ardelean, a fãcut parte din
Comitetul Central al Astrei ºi a participat la lucrãrile
Sfatului Þãrii, subliniind importanþa unitãþii culturale
ºi politice a tuturor românilor ºi îndemnînd pe membrii Sfatului sã cultive relaþiile cu Vechiul Regat. A
contribuit la întemeierea a zece secþii ale Asociaþiei
în centre româneºti recent unite cu Þara ºi, în consecinþã, la 2 mai 1926 a fost rãsplãtit cu funcþia de
comisar general al Astrei pentru Basarabia.
Activitatea sa este cu atît mai remarcabilã, cu cît s-a
constatat, în urma verificãrilor fãcute de o delegaþie,
cã toate cheltuielile Regionalei fuseserã suportate de
cãtre el, timp de ºapte luni!5. Pe lîngã dr. Ghibu, au
mai fost alþi 12 membri fondatori ai Astrei
Basarabene, intelectuali de marcã sau persoane cu
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funcþii importante, dintre care amintim: arhiepiscopul de Chiºinãu " Gurie, senatorul Pantelimon
Halippa, profesorul ªtefan Ciobanu, Ion Pelivan,
directorul Arhivelor Statului din Chiºinãu " Leon
Boga.
Regionala Basarabeanã a fost organizatã conform
Regulamentului Asociaþiei, adoptat în 1861. Potrivit
acestuia, una dintre subdiviziunile caracteristice pentru concepþia descentralizatoare a Astrei era regionala, adicã gruparea mai multor despãrþãminte într-o
unitate de muncã înzestratã cu autonomie administrativã, cu scopul de a uºura realizarea programului general, în sensul specificului provincial. În ºedinþele ce
s-au desfãºurat la Chiºinãu în zilele de 21-22 mai
1925, s-au stabilit cele zece secþiuni care urmau sã
compunã regionala dintre Prut ºi Nistru: 1) literarã ºi
filologicã; 2) artisticã; 3) istoricã; 4) geograficã ºi
etnograficã; 5) ºtiinþe juridice; 6) ºtiinþificã; 7) medicalã; 8) ºcolarã; 9) socialã ºi economicã; 10)
tehnicã6.
Ele îºi vor începe activitatea în perioada 10
noiembrie " 10 decembrie 1926, iar dintre manifestãrile lor amintim numãrul mare de conferinþe
susþinute. Prima secþiune oferea douã premii pentru
opere din cele douã domenii ºi patrona lunar o ºezãtoare literarã cu participarea lui Gala Galaction,
Cincinat Pavelescu ºi Pantelimon Halippa. A doua
secþiune îºi propunea strîngerea folclorului muzical
basarabean " ce avusese mult de suferit în anii dominaþiei þariste, o bunã propagandã miºcãrii artistice în
rîndul populaþiei (concerte, expoziþii, conferinþe) ºi
întemeierea în oraºul Chiºinãu a unui Conservator, a
unei Opere de Stat ºi a unei ªcoli de belle-arte.
Secþiunea istoricã avea drept deziderat publicarea
documentelor esenþiale pentru cunoaºterea trecutului
provinciei, alcãtuirea unor monografii, înfiinþarea
Muzeului Istoric al Basarabiei (în cadrul Palatului
Cultural al Astrei) ºi a Arhivelor Statului la
Chiºinãu7.
Secþiunea geograficã ºi etnograficã îºi propunea
sã efectueze studii referitoare la ocupaþiile localnicilor în raport cu mediul natural ºi relaþiile dintre
etnii, sã completeze colecþiile Muzeului Etnografic al
Astrei, sã redacteze monografii ale satelor ºi
judeþelor. Secþiunea ºtiinþelor juridice avea ca obiective scrierea unei istorii a dreptului în Basarabia,
susþinerea de conferinþe a cãror conþinut urma sã fie
publicat în România Nouã ºi Cuvînt Moldovenesc,
cooptarea unui numãr de corespondenþi din toate
zonele provinciei, care sã informeze pe cetãþeni
despre noile legi. Secþiunea ºtiinþificã dorea
lãmurirea populaþiei în ceea ce priveºte introducerea
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noului calendar (stil nou), cercetarea florei din
Basarabia (pe care o studiase profesorul universitar
Alexandru Borza, secretarul Secþiei ºtiinþifice a
Astrei ardelene) ºi rãspîndirea radiofoniei. Secþiunea
medicalã ºi biopoliticã urmãrea înfiinþarea Facultãþii
de Medicinã la Chiºinãu, difuzarea de broºuri pentru
prevenirea bolilor ºi o alimentaþie corectã, întocmirea
unei situaþii clare în demografie8.
La propunerea lui Onisifor Ghibu, care îndeplinea
ºi funcþia de preºedinte al Secþiei ºcolare ardelene, sau alcãtuit trei subsecþii ale sectorului de învãþãmînt:
filosoficã, religioasã ºi pedagogicã. Secþia ºcolarã
basarabeanã s-a arãtat preocupatã de rezolvarea mai
multor chestiuni fundamentale, cum ar fi: întemeierea unei Universitãþi la Chiºinãu, a cãminelor
culturale, acordarea de burse în Occident studenþilor
ºi absolvenþilor de studii superioare, realizarea unei
statistici a studenþilor basarabeni aflaþi în strãinãtate.
Secþiunea social-economicã a colaborat cu o serie de
persoane importante din domeniu: P.V. Sinadino
(vicepreºedintele Camerei de Comerþ din Chiºinãu),
S. Cavallioti (directorul Bãncii Viticole Române),
Constantin Moteþ (directorul Bãncii Româneºti), cu
scopul de a discuta mãsurile ce trebuia luate în ceea
ce priveºte reforma monetarã (pentru a stabiliza leul),
mãrirea producþiei agricole, dezvoltarea industriei
agrare, constituirea unei biblioteci economice. A
zecea secþiune " cea tehnicã " numãra între scopurile
sale modernizarea cãilor de comunicaþie (ºosele, cãi
ferate, construirea unui pod la Jerbiceni, navigaþia pe
Prut ºi Nistru), eficientizarea sistemului poºtal,
industrializarea provinciei, împãduririle9.
Unele Secþiuni aveau în frunte adevãrate personalitãþi ale epocii, ce au conferit acþiunilor un plus de
prestigiu: Ion Pelivan (juridicã), Pantelimon Halippa
(literarã ºi filologicã). Desigur cã nu toate aceste
iniþiative s-au concretizat, din diferite motive, dar se
remarcã orizontul larg al preocupãrilor Asociaþiei ºi
în afara vieþii spirituale. Despre aceste Secþiuni
revista #Transilvania avea doar cuvinte elogioase,
privind activitatea lor dupã un an ºi jumãtate, arãtînd
cã ,,lucreazã, þinînd conferinþe, publicînd dãri de
seamã, dînd prilejuri la dezbateri interesante, în
coloanele ziarelor România nouã ºi Cuvînt
Moldovenesc. Aºa s-a înjghebat cu ºanse de trãinicie
o academie militantã în Basarabia10.
Analiza activitãþii despãrþãmintelor din aceastã
provincie este relevantã pentru obiectivele propuse ºi
rezultatele obþinute:
Despãrþãmîntul ,,Matei Basarab! din Cetatea
Albã; numele a fost dat dupã titulatura Regimentului
35 Infanterie, în cadrul cãruia funcþiona. A fost înfiRevista românã nr. 4 (70) / 2012

inþat la 1 ianuarie 1924 de un grup de ofiþeri
entuziaºti, coordonaþi ºi finanþaþi de Onisifor Ghibu.
Începînd cu luna mai, preºedinte a devenit colonelul
Ilie Cornea, care a determinat pe toþi soldaþii regimentului sã devinã membri ajutãtori. Aceºtia aveau
acces în mod gratuit la cele 15 biblioteci poporale ale
instituþiei, alcãtuite din cãrþi ºi reviste trimise de
Astra ori cumpãrate de Regiment. Ofiþerii s-au remarcat prin organizarea de cursuri, conferinþe ºi spectacole cu caracter educativ ºi patriotic, prin þinerea de
,,cursuri de analfabeþi, o parte din cei 953 de soldaþi
fiind în aceastã situaþie11.
Despãrþãmîntul ,,Cetatea Albã! a fost întemeiat
la 12 iulie 1924, de un grup de 40 de membri,
preºedinte fiind deputatul Theodor Iacobescu. În
1931 funcþionau 24 de cercuri culturale ºi 28 de ,,biblioteci poporale, ce aveau în componenþã 15.390 de
volume. Se constatã o extindere semnificativã a
activitãþii filialei, cu toate cã þara traversa anii marii
crize economice, fiind singura care a reuºit sã îºi
desfãºoare în continuare acþiunile: înfiinþarea a încã
douã cercuri culturale, organizarea de serbãri cu
ocazia zilelor de 10 Mai, 24 Ianuarie ºi 1 Decembrie,
susþinerea de conferinþe ºi cursuri pentru adulþi ºi
analfabeþi. Pentru prima datã, cinematograful
patronat de Astra, care rula cinci filme educative pe
întregul teritoriu al provinciei, nu a adus beneficii,
din cauza dificultãþilor financiare ale populaþiei. La
sfîrºitul crizei economice, despãrþãmîntul a cunoscut
o nouã etapã de activitate intensã, anul ,,de vîrf fiind
1935, atunci cînd s-au organizat 69 de conferinþe ºi
prelegeri populare ºi numãrul ,,bibliotecilor poporale a crescut la 4112.
În domeniul tipãriturilor apar: Calendarul Astrei
(1928), broºuri de popularizare (dintre care ªtefan cel
Mare ºi Sfînt, distribuite în 3.000 de exemplare în
acelaºi an), broºuri moralizatoare ºi de folclor, volumul comemorativ Dupã zece ani (1924-1934) ºi
Almanahul învãþãtorilor din Cetatea-Albã. În 1935
despãrþãmîntul a dat ajutoare pentru studii elevilor
din ºcolile secundare ºi studenþilor în valoare de
33.000 de lei, iar în anul urmãtor a fost acordatã suma
de 12.600 de lei, marcînd prin acest gest larga
disponibilitate a patrioþilor români de a finanþa domeniul educativ. Tot acum s-a inaugurat o Expoziþie a
Cãrþii în cadrul cãreia s-au prezentat peste douã mii
de opere, împãrþite în zece secþiuni. Dînd dovadã de
multã omenie, astriºtii au organizat o cantinã unde
serveau masa 300 de copii, în condiþiile în care în
provincie era foamete (1935-1936). În prima jumãtate a deceniului 4, Asociaþia a colaborat cu Fundaþia
,,Principele Carol, care poseda în judeþ 11 cãmine
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culturale, încercînd împreunã sã dezvolte în rîndul
maselor spiritul tradiþional românesc. Din nefericire,
activitatea despãrþãmîntului a încetat în anul 1940,
odatã cu ocuparea Basarabiei de cãtre U.R.S.S., în
acest an avînd 89 de membri13.
Despãrþãmîntul Regimentul 28 Infanterie Ismail a
fost înfiinþat la 1 ianuarie 1925, de cãtre cãpitanul M.
Dumitraºcu ºi alþi ofiþeri animaþi de dorinþa de a sprijini viaþa spiritualã românã. Cuprindea 14 cercuri culturale, corespunzînd companiilor, fiecare fiind dotatã
cu cîte o ,,bibliotecã poporalã cu 61 de volume trimise de Comitetul Central din Sibiu. Numãrul cititorilor care frecventau fiecare bibliotecã era de aproximativ 100-150, marea lor majoritate fiind ostaºi14.
Din cauza puternicei crize economice, despãrþãmîntul a fost nevoit sã îºi întrerupã activitatea în anul
1929.
Despãrþãmîntul Tighina-oraº s-a constituit la 1
iulie 1925 ºi a fost condus timp de patru ani, pînã s-a
autodesfiinþat din motive financiare, de cãtre farmacistul M. Marian. Deºi perioada de funcþionare a fost
relativ scurtã (1925-1929), membrii acestei filiale au
depus eforturi susþinute, în ciuda greutãþilor materiale, în vederea realizãrii de acþiuni culturale " conferinþe, serbãri populare, prelegeri, înfiinþarea de biblioteci etc. " care erau destul de puþine în Basarabia.
Despãrþãmîntul Tighina-judeþ a fost inaugurat la
23 august 1925 de cãpitanul M. Dumitraºcu (licenþiat în drept), cu rolul de a îngloba satele ºi oraºele
judeþului, în numãr de 92. În aceeaºi zi s-a constituit
ºi ,,Cercul cultural Astra sub conducerea directoarei
ªcolii profesionale de fete. Acest oraº a fost sediul ºi
altor trei cercuri culturale: primul, pe lîngã ªcoala de
bãieþi nr. 1; al doilea, în cadrul atelierelor de Cãi
Ferate Tighina ºi al treilea, pe lîngã ªcoala profesionalã15. Se remarcã dorinþa Comitetului ca acþiunile ºi
propaganda realizate sã aibã ecou în rîndurile tuturor
pãturilor sociale, pentru valorificarea din plin a
tradiþiilor româneºti. Cercurile au avut o activitate
lãudabilã chiar de la început, în primul an de la înfiinþare organizîndu-se 23 de ºezãtori, un concurs de
coruri (cu premii în valoare de 1.500 de lei) ºi altul de
costume populare, conferinþe etc. Deºi s-au primit de
la Centrala din Sibiu cãrþi pentru dotarea a 30 de biblioteci, s-au pus bazele a doar 16 dintre acestea
(majoritatea la sate), din cauza diferitelor greutãþi
întîmpinate. Activitatea filialei la sate ,,a fost stînjenitã din cauza stãrii de asediu, conducãtorii neputînduse miºca de la un loc la altul decît cu zeci de aprobãri.
O mare piedicã a fost ºi organele ºcolare ºi chiar societãþile culturale surori " dupã cum se aratã într-un
raport trimis Comitetului Central din Sibiu, în luna
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august 1926. Preocupãrile membrilor acestei filiale
atingeau ºi alte sfere de larg interes, precum ocrotirea
sãnãtãþii ºi protecþia socialã. În aceastã direcþie s-a
obþinut un angajament din partea a doi medici de þarã
pentru practicarea unor tarife accesibile la consultarea þãranilor necãjiþi, precum ºi o reducere de
preþuri de 20% la medicamente, de asemenea în
mediul rural. Prin negocieri cu diferiþi negustori s-au
stabilit preþuri rezonabile la pîine ºi carne pentru cei
cu o situaþie materialã precarã16. Nemaifiind sprijinitã
material de cãtre stat ºi Centru, despãrþãmîntul a fost
nevoit sã îºi întrerupã activitatea în 1929.
Activitatea s-a reluat la sfîrºitul crizei economice,
în 1933, cu mai mult aplomb, astfel încît în 1935
funcþionau 60 de cãmine culturale, iar alte 17 erau pe
cale de organizare. La începutul anului ºi-a deschis
porþile o cantinã a ºcolarilor în cadrul ªcolii profesionale de fete, patronatã de Astra17.
Despãrþãmîntul ,,Batalionul de Vînãtori Tighina!
a fost întemeiat în luna august a anului 1925 ºi timp
de patru ani, pînã la autodesfiinþare din cauze financiare, a activat sub preºedinþia maiorului Tamiescu.
În cadrul sãu funcþionau patru cercuri culturale, cîte
unul de fiecare companie, avînd în dotare patru biblioteci populare, volumele fiind trimise de Comitetul
Central din Sibiu. Ca ºi în celelalte cazuri asemãnãtoare (,,Matei Basarab ºi ,,Regimentul 28 Infanterie
Ismail), acþiunile filialei s-au manifestat în cadrul
unitãþii, sub formã de conferinþe, prelegeri populare
º. a.
Dupã un an de lucru în funcþia de comisar general al Astrei, Onisifor Ghibu constata în lucrarea
Cuvinte cãtre tineretul intelectual basarabean
(Chiºinãu, 1927): ,,Mentalitatea þãranului basarabean
a rãmas aproape aceeaºi ca pe vremea lui Alexandru
cel Bun. Aceastã stare de lucru ne obligã sã punem
problema ridicãrii satelor în fruntea programului nostru de activitate. Basarabia are un popor admirabil.
Þãrãnimea basarabeanã e un pãmînt sãnãtos care
poate da roadele cele mai bune, el are însã nevoie de
un cultivator priceput. Poporul basarabean are
însuºiri nobile ºi sãnãtoase; trebuie sã ne apropiem
însã de ele cu chibzuialã ºi cu multã înþelegere.
Despãrþãmîntul Lãpuºna s-a întemeiat la
începutul lunii iunie 1933, dupã ce, în prealabil,
funcþionau 4 cercuri ºi 50 de cãmine culturale încã
din deceniul al treilea, iar alte 32 erau pe cale de constituire.
Despãrþãmîntul Orhei a luat fiinþã la 10 noiembrie
1933, centralizînd activitatea celor aproape 100 de
cãmine existente în judeþ18.
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