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ercetarea fenomenului cultural al Astrei în
Basarabia – una dintre cele mai importante
instituþii culturale pentru „înaintarea culturii poporului român” – ne oferã în plan cultural o
dimensiune unicã a societãþii româneºti din perioada
interbelicã: marea armatã de intelectuali de la sate cu
susþinerea celora din centru – fie de la Chiºinãu,
Zalãu, Cluj sau Bucureºti, era pusã în slujba nobilã de
propagare ºi implementare a unor idealuri naþionale.
Este cunoscut faptul cã iniþiatorul fondãrii Astrei
în Basarabia a fost arhiepiscopul Gurie Grosu. În
finalul discursului de omagiu, þinut la 31august 1924,
la Cîmpeni, în cadrul serbãrii dedicate comemorãrii a
100 de ani de la naºterea lui Avram Iancu1, prelatul
basarabean enunþa un îndemn foarte clar cãtre fraþii
ardeleni: sã vinã Societatea culturalã „Astra” în
Basarabia, dar sã aducã „mai multã culturã ºi mai
puþinã politicã”. Dincolo de contextul istoric al epocii
care a marcat aceastã iniþiativã, este firesc sã ne întrebãm cum s-a realizat indemnul arhiepiscopului Gurie
Grosu?
Anii 1924-1927 pot fi consideraþi drept o etapã
de iniþiere ºi organizare a societãþii2. Aceastã etapã
este marcatã de personalitatea lui Onisifor Ghibu,
care la insistenþa lui Octavian Goga va fi desemnat
drept „persoanã avizatã în Basarabia”, care timp de
un an de zile va avea misiunea sã punã bazele noului
despãrþãmînt în Basarabia3. Vasile Goldiº, preºedintele „Astrei”, în adresa din 25 ianuarie 1925, îl ruga
pe Onisifor Ghibu sã primeascã „sarcina grea, dar
frumoasã” de a organiza despãrþãmintele
Asociaþiunii în Basarabia ºi a întreprinde o propagandã culturalã în þinut. Deºi Onisifor Ghibu, din
varii motive, n-a reuºit sã vinã imediat în Basarabia,
prezenþa acestuia deja era anunþatã printr-un plan, o
programã, de fapt, cu privire „la ceea ce trebuia întreprins pentru îndreptarea stãrilor de lucruri nemulþumitoare din acea parte a Þãrii care se numea
Basarabia” – articol publicat în ianuarie 1925 în
revista clerului basarabean4.
Astra basarabeanã, ca structurã ºi organizare, o va
reproduce întocmai pe cea ardeleanã. Conform
hotãrîrii adunãrii generale a asociaþiei (12-14 septemRevista românã nr. 2 (76) / 2014

brie 1926, Zalãu) s-au stabilit cele zece secþii „literare ºi ºtiinþifice” sub ale cãror auspicii urma sã se
desfãºoare activitatea Astrei basarabene. Secþiile (literarã ºi filozoficã, artisticã, istoricã, geograficã ºi
etnograficã, ºtiinþe juridice, ºtiinþele naturii, medicalã, ºcolarã, socialã ºi economicã, tehnicã) s-au
constituit timp de o lunã – între 10 noiembrie ºi 10
decembrie 19265.
La apelul I.P.S. Arhiepiscopului Gurie, cei dintîi
au fost convocaþi în ºedinþa Astrei basarabene
reprezentanþii clerului din Chiºinãu. Dupã cum consemna evenimentul „România Nouã” (din 11 decembrie 1926), în sala de Conferinþe a Casei Eparhiale s-au
întrunit „vreo 50 de preoþi care au ascultat cu luare
aminte expunerea conducãtorilor Astrei basarabene,
înscriindu-se la sfîrºit ca membri ai acesteia” 6.
Arhiepiscopul Gurie s-a adresat cãtre cler cu urmãtoarele cuvinte: „V-am chemat sã veniþi, ca prin
graiul domnilor conducãtori sã-i cunoaºteþi scopurile
nobile ºi s-o sprijiniþi. Fãcînd aceasta, lucraþi nu
numai în interesul poporului pe care-l pãstoriþi, ci ºi
în interesul þãrii”. Memorabilã, în acest sens, a fost
cuvîntarea de salut a lui Onisifor Ghibu, comisarul
Astrei basarabene, pe care o redãm în întregime:
„Este un adevãr aproape banal cã valoarea unui
popor nu se judecã dupã numãrul indivizilor care îl
compune, nici dupã întinderea pãmîntului pe care
trãiesc, ci dupã însuºirile ce le are, dupã operele care
le-a creat ºi le-a lãsat posteritãþii.
Fiecare popor trebuie sã studieze aceastã experienþã a istoriei pentru a se conforma ei. ªi acest lucru
trebuie sã-l facem ºi noi, românii. Pînã acum noi
n-am putut avea opere ºi instituþii atît de multe, pe cît
de alese sunt interesele noastre. Istoria ne-a rezervat
un punct geografic primejdios, cãci am fost în calea
popoarelor nãvãlitoare, care ne-au oprimat, ºi este o
minune cã am rezistat ºi putem zice cã am înviat din
propria cenuºã. Ne aflãm acum în clipã istoricã, de
aceea trebuie sã ne dãm seama cine suntem, cît valorãm ºi ce trebuie sã fim.
Poporul nostru are superioritatea însuºirilor
sufleteºti, dovadã sunt contribuþiile ce le dãm ca popor
universal. În vechiul Regat, unde existau libertãþi, s-au
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creat instituþii valoroase. În Transilvania asemenea
instituþii au dat roade bogate. Chiar ºi în Basarabia
stãpînitã de Imperiul þarist s-au creat instituþii de progres naþional.
Una dintre aceste societãþi în Transilvania este
Societatea Culturalã Astra, înfiinþatã acum 65 de ani –
cu cinci ani înainte de înfiinþarea Academiei Române.
Astra a cãutat sã afirme scopuri mari, sã organizeze
forþele poporului român, sã întãreascã sufletul naþional, sã îmbrãþiºeze toate posibilitãþile ce duc spre
întãrirea neamului. La înfiinþarea ei a cãutat, mai întîi,
ca poporul român sã-ºi cunoascã firea cu ajutorul limbii ºi literaturii, piloni ai latinitãþii. A studiat gramatica, ortografia ºi alfabetul, ca poporul sã-ºi poatã
cunoaºte originea de o mie de ani.
Astra ardeleanã a avut la temelia ei trei idei mari:
ideea de solidaritate – mai presus decît frãmîntãrile
confesionale ºi politice; ideea naþionalã – mai presus
decît graniþele de stat, ºi concepþia idealistã – «La
luptã pentru progres». Solidaritatea naþionalã în
Transilvania a sfîºiatã prin schimbarea religiei, care a
împãrþit poporul din Ardeal în tabãra ortodocºilor ºi
greco-catolicilor. Astra a avut meritul de a uni pe fiii
aceluiaºi popor prin culturã.
Pe 10 mai 1861, în Seminarul Ortodox de la Sibiu
s-au pus bazele Astrei sub preºedinþia Mitropolitului
din Sibiu, ªaguna, ºi celui de la Blaj, Alexandru
ªuluþiu, s-a refãcut solidaritatea naþionalã, care a
rãmas neºtirbitã pînã azi. Nimeni altcineva n-ar fi
putut face aceastã minune. Intelectualii români,
indiferent de credinþã, s-au unit. Astra are 150 de filiale, fiecare avînd, la rîndul lor, cercuri. Nu existã sat
fãrã slujitori ai Astrei. A mai fãcut biblioteci ºi publicaþii sistematice lunare, pe care le primeºte fiecare
membru al ei. De asemenea a organizat cicluri de conferinþe în oraºe ºi sate, susþinute de conferenþiari
locali, care au lucrat sistematic. Acestea sunt instituþii
de luminare a poporului. De 57 de ani Astra scoate
regulat cea mai veche revistã, «Transilvania», în care
se publicã studii însemnate asupra cunoaºterii istoriei.
Comparaþi Transilvania ºi Basarabia ºi veþi vedea
lacunele mari (cea din urmã se explicã prin faptul cã
nu-ºi cunoaºte istoria). O altã operã mare –
Enciclopedia Românã, în trei mari volume publicate
între 1900-1905. Astra are 10 secþii literar-ºtiinþifice.
Cele mai preferate pentru popor sunt secþiile «economice» ºi de «medicinã». Sunt editate cãrþi de propagandã economicã pentru popor.
Cred cã Astra, care are un trecut atît de mare în
Transilvania ºi este menitã sã aibã un mare viitor în
Basarabia. Basarabenii sunt dornici de culturã. Sunt
convins cã intelectualii basarabeni vor intra cu însu 28

fleþire în rîndurile Astra, garantînd prin aceasta biruinþa luminii asupra întunericului”7.
ªtefan Ciobanu, secretarul general al Astrei
basarabene, în mesajul de salut a pus în evidenþã faptul cã ideea „de a chema pe preoþi în cadrul Astrei
este foarte fericitã, pentru cã preoþimea are o influenþã mare asupra poporului, putîndu-l îndruma”.
Cum Biserica ºi preoþii „dintotdeauna au creat ºcoli,
tipografii ºi instituþii, aceasta trebuie sã-ºi reia locul
cuvenit în activitatea Astrei”8. De asemenea, Pan
Halippa, preºedintele Secþiunii literare, a lansat un
apel incitant cãtre clerul basarabean, ca acesta „sã
smulgã focul sacru din scripturile sfinte ºi sã-l
propovãduiascã […], sã propage cultura naþionalã ºi
comorile ce zac neºtiute în cîntecele populare, istorioare ºi poveºti”9. Pe aceeaºi linie de gîndire se
înscriu ºi ideile exprimate de Anastasia Dicescu,
preºedintele Secþiunii artistice, care amintea despre
marile servicii pe care le-ar putea aduce Astra în valorificarea folclorului basarabean.
Leon Boga (secretar al Secþiei etnografice) face o
comparaþie între activitatea fostei instituþii de Zemstvã
(1865-1918) ºi cea a despãrþãmintelor Astrei, stãruind
asupra elaborãrii Dicþionarului geografic pe judeþe, la
care neapãrat era nevoie de sprijinul clerului din parohii.
Conducãtorul acestei iniþiative culturale
(întrunirea clerului basarabean), arhiepiscopul Gurie
(deþinea funcþia de preºedinte al Secþiei istorice), în
cuvîntul de încheiere adresat clerului basarabean,
sublinia faptul cã „preoþii pot face mari servicii neamului – pot strînge documente, acele letopiseþe ce se
gãsesc pe lîngã fiecare bisericã”. Clerul basarabean,
angajat în munca de apostolat în domeniul culturii,
trebuie sã fie convins „de marele folos pe care
poporul îl poate aºtepta de la Astra”. Arhiepiscopul
Gurie lansa un apel cãtre preoþimea basarabeanã sã se
înscrie activ în rîndurile Astrei10. Este evident cã în
sprijinirea miºcãrii astriste în Basarabia se miza în
mod deosebit pe latura patrioticã a conºtiinþei identitare a românilor basarabeni. Pentru cã Marea Unire
a anului 1918 a însemnat neîndoielnic ºi deschiderea
unor noi perspective pentru miºcarea culturalã
româneascã din aceastã laturã a Þãrii. Aºa s-a înjghebat cu ºanse de trãinicie o „academie militantã” –
Astra în Basarabia.
Note:
1. Festivitãþile consacrate memoriei lui Avram Iancu
au avut loc între 30 august ºi 2 septembrie 1924, la Vidra,
Þebea ºi Cîmpeni (jud. Alba).
2. Etapa a doua, delimitatã cronologic între anii 1927 ºi
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1935, se caracterizeazã prin eforturile de consolidare a
asociaþiei ºi desfãºurarea activitãþilor propriu-zise, fiind
ghidatã de Ioan Pelivan.
3. Octavian Goga considera cã O. Ghibu era „un bun
cunoscãtor al situaþiei din Basarabia” ºi avea „întinse legãturi cu conducãtorii basarabeni” încã din anul 1917.
4. Onisitor Ghibu, Un cuvînt cãtre românii din
Basarabia, în „Luminãtorul”, nr. 7, 1925, p. 10-20.
5. Demn de reþinut cã primele despãrþãminte „neoficiale” ale Astrei basarabene au luat fiinþã ceva mai
devreme: la 1 ianuarie 1924 în cadrul Regimentului 30
Infanterie „Matei Basarab”, Cetatea Albã, ºi la 8 iulie 1924
la Cetatea Albã. Aceste iniþiative locale, alãturi de apelul
arhimandritului Gurie Grosu, au întãrit convingerea
comitetului central al „Astrei” cu privire la necesitatea
extinderii societãþii dincolo de Prut.
6. Problema basarabeanã ºi Astra, în „România
Nouã”, nr. 160 din 11 decembrie, Chiºinãu,1926, p. 2.
7. Problema basarabeanã ºi Astra, în „România
Nouã”, nr. 160 din 11 decembrie, Chiºinãu, 1926, p. 2-3.
8. Problema basarabeanã ºi Astra…, p. 3.
9. Ibidem, p. 3; vezi Onisifor Ghibu, Unirea
româneascã ºi chestiunea Basarabiei. Studii ºi eseuri
prezentate cu prilejui „Zilelor Onisifor Ghibu”, Chiºinãu,
1992-1995. Bucureºti: „Fiat lux”, 1995, p. 15-23, 153-176.
10. Problema basarabeanã ºi Astra…, p. 3.
Onisifor Ghibu

Sanda TOMA

DECALOGUL ROMÂNULUI
1. Române... nu uita cã eºti român;
2. Ai grijã de mâna care-þi împlineºte gândul... nu lovi cu ea... mângâie ºi ajutã fratele, ce se numeºte tot „om”;
3. Nu uita românii de ieri... ai grijã de ziua de azi sã le fie viaþa bunã ºi celor de azi – copiii noºtri;
4. Pãmântul e un necuprins... oriunde eºti nu-þi uita casa pãrinteascã ºi cãrarea pe care ai învãþat sã mergi;
5. Dacã ai ajuns peste mãri ºi þãri, socoteºte orice om un frate, dar mai ales pe cel ce-þi vorbeºte în limba ta;
6. Gândeºte ce înseamnã familie, vecin, naþiune... Ai grijã sã fii aproape de copiii tãi – românul ce va decide mâine
la ziua noastrã;
7. Nu socoti prieten pe cel ce nu-l poþi respecta. Apropie-te ºi înfrãþeºte-te cu cel bun ºi cinstit, îmbogãþind binele ºi
adevãrul;
8. Gândeºte pe verticala binelui când eºti copil... tânãr... ºi în toamna vieþii. De fiecare datã vei înþelege mai mult...
mai frumos... mai bine;
9. Române... sã crezi mereu în bine ºi sã fii optimist. Teama ºi gândul rãu îþi împovãreazã sufletul ºi aºa te cuprinde
deznãdejdea;
10. Vorbeºte cu tine... cu sufletul tãu, aºa vei gândi ºi vei gãsi drumul drept al zilei... al vieþii.
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