A S T R A Î N E X PA N S I U N E

TABÃRA DE CULTURÃ ªI CIVILIZAÞIE
„ACASÃ LA NOI”
– SIMBOL AL UNITÃÞII ROMÂNILOR (I)

A

junsã la a XIII-a ediþie, Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi” reprezintã pentru
Asociaþiunea Astra, pentru susþinãtorii programului
ºi mai ales pentru participanþi, un prilej de mare emoþie
româneascã. Cu aceastã ocazie, copiii ºi tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara graniþelor României se bucurã de
activitãþile iniþiate ºi organizate de despãrþãmintele Astrei din
România ºi de organizatorii din localitãþile-gazdã. Pentru mulþi
dintre beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale
României constituie o ocazie unicã de a se bucura de frumuseþile
naturale ºi valorile spirituale ale unei þãri pe care o simt aproape,
vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul sã o viziteze.
Invitaþii se bucurã de toatã grija organizatorilor, interesaþi sã le
îmbogãþeascã cunoºtinþele de istorie, de geografie, de culturã ºi
de civilizaþie româneascã, sã-i sprijine în perfecþionarea limbii
române, prin itinerarii culturale specifice.
Iniþiatã la Iaºi, în anul 1997, sub înaltul patronaj al
Guvernului României, prin Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi al
Asociaþiunii Astra, prima ediþie a Taberei s-a desfãºurat la
Dezna, în judeþul Arad. Din 1998, în condiþiile în care nu a mai
primit susþinere financiarã din partea organismelor guvernamentale, Asociaþiunea a stabilit propria strategie pentru continuarea ºi
desfãºurarea acestei activitãþi. Astfel cã, din acel an, grupurile de
copii ºi tineri sosite din afara þãrii au devenit oaspeþi ai familiilor
astriste din localitãþile unde s-a desfãºurat tabãra. O importantã
contribuþie au avut-o despãrþãmintele din Transilvania care, la
fiecare ediþie, au primit sute de copii ºi tineri români, însoþiþi de
dascãlii lor. Putem enumera aici despãrþãmintele Nãsãud, Alba
Iulia, Blaj, Covasna-Harghita, Sibiu, Sebiº, Buteni, Sãcele,
Braºov, Baia Mare, ªomcuta Mare, Seini, Satu Mare, Tg. Lãpuº,
Cluj, Dej, Orãºtie, Cîmpeni, Aiud, Beclean, Arad etc.
O bunã impresie au fãcut oficialitãþile locale, dar ºi familiile
care i-au gãzduit pe copii, prin implicarea activã în susþinerea
programului ºi donaþiile de rechizite ºcolare, manuale, cãrþi,
dicþionare, sume de bani ºi calculatoare.
Toþi cei care au luat parte la activitãþile Taberei de culturã ºi
civilizaþie româneascã „Acasã la noi” au avut ca punct de plecare,
pe teritoriul României, capitala culturalã a Moldovei, Iaºul,
despre care Nicolae Iorga spunea cã „este înainte de toate o bisericã, biserica bisericilor pentru trecutul nostru”. Pentru vizitatori, Iaºul rãmîne un vestit loc de pelerinaj, oraº al culturii ºi al
renaºterii naþionale.
Grupurile invitate anul acesta la Tabãra „Acasã la noi” au
însumat 405 de invitaþi originari din: Criuleni, Cãuºeni, ªtefan
Vodã, Feºteliþa, Ermoclia, Cahul, Anenii Noi, Coºerniþa,
Boºcana (Basarabia), Cernãuþi, þinutul Herþei (Ucraina),
Cosludui ºi Hîrleþ (Bulgaria).
Tabãra asigurã acestor tineri posibilitatea de a vizita
România, de a conºtientiza faptul cã de o parte ºi de alta a
Prutului, ºi în jurul graniþelor României, trãieºte aceeaºi naþiune,
de a cunoaºte istoria naþionalã, de a-ºi perfecþiona limba românã,
de a comunica cu tinerii din alte zone, precum ºi cu gazdele, de a
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participa la diferite activitãþi cultural-educative (festivaluri, hramuri, drumeþii, hore, nunþi, reuniuni, conferinþe etc.).

Areta MOªU,
Iulian PRUTEANU-ISÃCESCU

O

ACASÃ LA NOI, LA MARE
(29 IUNIE – 5 IULIE 2009)

dovadã a reuºitei Taberei de culturã ºi civilizaþie
„Acasã la noi” este programul de anul acesta, care a
debutat pe 29 iunie 2009. Dacã pînã acum locaþiile
cele mai frecvente erau cele montane, anul acesta, bucurîndu-se
de sprijinul Consiliului Judeþean Constanþa, Despãrþãmîntul
Astra „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi a invitat douã grupuri de copii
basarabeni – din raionul Cãuºeni (Despãrþãmîntul „Valul lui
Traian” Tighina, localitãþile Tãnãtari ºi Hagimus) ºi raionul
ªtefan Vodã – spre a se bucura de splendoarea litoralului românesc. Fascinaþi de panorama Mãrii Negre ºi captivaþi, bineînþeles,
de atmosfera estivalã, la care s-au fãcut pãrtaºi zilnic, timp de o
sãptãmînã, tinerii au fost antrenaþi ºi în diferite activitãþi culturale. Vizita la Muzeul de Istorie Naþionalã ºi Arheologie a permis
elevilor o întîlnire cu istoria, prin vestigii ºi alte valori palpabile,
a meleagurilor naþionale, dupã cum întîlnirea cu realizãrile plastice ale marilor pictori români, la Muzeul de Artã, a reprezentat
rãgazul necesar pentru a trãi emoþia artisticã ce-l înalþã pe om
deasupra cotidianului.
Vizita la Universitatea „Andrei ªaguna” ºi întîlnirea cu prof.
univ. dr. Aurel Papari, rectorul Universitãþii ºi preºedintele
Despãrþãmîntului Astra ,,Andrei ªaguna” din Constanþa, a permis
familiarizarea cu spiritul academic modern. În program au fost
incluse de asemenea vizite la binecunoscutele atracþii turistice ale
oraºului: Acvariul ºi Delfinariul. Un bun exemplu al muncii
ºtiinþifice susþinute ºi al dragostei pentru cel mai mare dar lãsat
omului – natura, Complexul Muzeal de ªtiinþe ale Naturii din
Constanþa a stîrnit copiilor ºi profesorilor însoþitori admiraþia
pentru lucrul bine tocmit ºi bucuria împãrtãºirii frumuseþilor
locului.
Cazaþi la Internatul Colegiului de Marinã, unde au avut parte
de o bunã îngrijire prin implicarea eficientã a conducerii liceului
ºi a administraþiei locale, cele douã grupuri de copii au fost
însoþite permanent în vizitele la diversele locaþii turistice ºi culturale de doamna consilier Lidia Dumitru, cea care a înlesnit, am
putea spune, feed-back-ul între gazdele constãnþene ºi oaspeþii
basarabeni.
Sperînd la o bunã revedere în 2010, membrii grupurilor susmenþionate s-au întors acasã mai bogaþi în amintiri, ducînd cu ei,
pentru confraþii de acolo, o razã de soare constãnþean, o razã de
bucurie ºi convingerea deschiderii sufleteºti a fraþilor din
România.

Elena SPIRIDON
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„ACASÃ LA NOI”, LA VÎNÃTORI...
(17-24 IULIE 2009)

C

u un an în urmã, aflîndu-se pe meleagurile
Sighiºoarei, grupul de laureaþi ai Concursului internaþional de creaþie literarã „Veronica Micle”, format
din tineri români de pretutindeni, s-a bucurat de frumuseþile naturale, de valorile spirituale ºi culturale ale unei þãri pe care o simt
aproape. În mijlocul grupului de tineri literaþi a fost prezent, la
acea datã, ºi vicepreºedintele Astra ºi preºedintele
Despãrþãmîntului „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, prof. Areta Moºu,
prilej de a sta de vorbã ºi de a-mi destãinui doar o parte dintre
multiplele activitãþi desfãºurate de-a lungul anilor, la care au participat sute de tineri români din afara graniþelor þãrii. Tot atunci
i-am promis distinsei doamne Areta Moºu tot sprijinul în organizarea unei Tabere de culturã ºi civilizaþie româneascã la
Sighiºoara, sub denumirea, deja consacratã, „Acasã la noi”.
La invitaþia primarului Ioan Toºa, în data de 17 iulie, au sosit
la Vînãtori oaspeþii români din Moldova de peste Prut, mai precis din satele aparþinãtoare raionului Anenii Noi. Pe toatã durata
unei sãptãmîni, tinerii români s-au bucurat de toatã atenþia ºi grija
cuvenitã din partea organizatorilor interesaþi sã le fie aproape,
prilej de a le vorbi ºi comunica în graiul neaoº românesc.
Primirea fãcutã a fost încãrcatã de emoþie ºi bucurie. Înainte de
toate, copiii au fost repartizaþi pentru gãzduire în casele unor
localnici inimoºi, masa ºi programul activitãþilor în derulare fiind
asigurate personal de primarul Ioan Toºa, pe toatã perioada
desfãºurãrii periplului, în sprijinul cãruia s-au implicat ºi cadrele
didactice din localitate, în frunte cu directorul ºcolii, precum ºi
preoþii ortodocºi ºi locuitorii acestei frumoase localitãþi.
Sîmbãtã, dupã o micã excursie la Cetatea Medievalã din
Sighiºoara, un sobor de preoþi a þinut o slujbã religioasã la biserica ortodoxã din Vînãtori. Dupã care, pe tãpºanul proaspãt cosit
de pe terenul de fotbal a fost organizat un program artistic cu fanfarã ºi dansuri naþionale, oferit de tinerii din comunã în cinstea
invitaþilor, urmat apoi de cuvintele de salut þinute de cãtre primarul localitãþii ºi reprezentanþii celor de peste Prut, program
încheiat cu un mare foc de tabãrã. Pe parcursul acestei tabere,
tinerii au avut posibilitatea sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele de
istorie, geografie, culturã ºi civilizaþie româneascã, prin excursiile organizate la diferite muzee ºi locuri de pe cuprinsul sfintei
noastre Transilvanii; au fost evocate marile evenimente istorice,
tinerii parcurgînd itinerarii culturale de o mare trãire sufleteascã,
ce au contribuit, fãrã tãgadã, la cunoaºterea unei pãrþi a spiritualitãþii româneºti. Programul cultural a cuprins, printre altele, o vizitã la mãnãstirea brîncoveneascã de la Sîmbãta de Sus, de lîngã
Fãgãraº, o nuntã din Þara Fãgãraºului, un program liturgic în
satul Archita cu prilejul sãrbãtorii populare „Sîntilia”, precum ºi
itinerarii culturale în Sibiu, Braºov ºi Tg. Mureº,
La final, ca un corolar, vînãtorenii au susþinut un program de
dansuri ºi cîntece naþionale din zona Tîrnavelor, ocazie cu care au
fost schimbate impresii ºi consolidate prietenii, ca mai apoi, dupã
participarea la deschiderea Festivalului de Artã Medievalã din
Sighiºoara, în data de 25 iulie 2009, grupul de tineri din
Basarabia sã-ºi ia rãmas bun de la gazdele lor, de la noii prieteni,
nu înainte de a le mulþumi tuturor pentru gãzduire ºi bunele
intenþii.
Un rol important în organizarea acestui eveniment l-a avut
domnul Lazãr Lãdariu, preºedinte al Despãrþãmîntului Central
Tg. Mureº ºi redactor ºef al cotidianului „Cuvîntul liber”. Se
cuvine sã aducem mulþumirile noastre tuturor celor care s-au
implicat în organizarea acestei tabere culturale: preot Ioan Nistor
Revista românã nr. 3 (57) / 2009

din Vînãtori, preot Nicolae Suciu din Saschiz, preot Vasile
Muntean din Archita, pãrintele protopop Ovidiu Dan din
Sighiºoara, precum ºi doamnei Viorica ªtefãnescu, care a donat
fiecãrui tînãr basarabean cîte un dicþionar explicativ al limbii
române, prin SC Club Lions SRL Sighiºoara.

Vasile V. LUCA

„ACASÃ LA NOI”, ÎN ÞARA MOÞILOR
(17-24 IULIE 2009)

Z

iua de 17 iulie 2009 se anunþa a fi magicã: Iaºul gãzduia a XIII-a ediþie a Taberei de culturã ºi civilizaþie
româneascã „Acasã la noi”, coordonatã de preºedintele Despãrþãmîntului Astra „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, distinsa
doamnã Areta Moºu.
La Casa de Culturã a Municipiului Iaºi „Mihai Ursachi” din
Copou sosiserã grupuri de copii din Republica Moldova,
Bulgaria ºi Ucraina, care urmau sã plece spre diverse destinaþii
din întreaga þarã. Aventura avea sã înceapã în cursul amiezii,
dupã ce în prealabil copiii au putut asculta o emoþionantã
cuvîntare a doamnei preºedinte, care a þinut sã menþioneze importanþa unitãþii în spirit a românilor de pretutindeni.
Copiii au plecat spre autocare foarte emoþionaþi. Abia aºteptau sã porneascã la drum ºi sã descopere frumuseþile unei altfel
de Românii decît cea care le fusese pînã atunci prezentatã la televizor în þãrile de origine. Atitudinea lor emana în jur o sete de
cunoaºtere pe care nu avusesem prilejul s-o cunosc pînã atunci.
În calitate de membru al Astrei, aveam sã devin coordonatorul grupului de la Strãºeni, Republica Moldova. Noi furãm
primii care plecarãm la drum, devenind iniþiatorii unei aventuri
de cunoaºtere ºi interpretare a valorilor româneºti. Destinaþia
noastrã era Þara moþilor, celelalte grupuri plecînd spre alte destinaþii din þarã, nu mai puþin interesante ca a noastrã.
Cãlãtoria a fost superbã. Am traversat munþii prin Cheile
Bicazului, fãcînd primul popas la Lacul Roºu, acolo unde copiii
au rãmas fascinaþi de frumuseþea peisajului. Cei mai mulþi dintre
ei au rãmas literalmente „cu gura cãscatã”, respirînd aerul curat de
munte.
Pînã la Alba Iulia drumul a fost la fel de frumos. Copiii se
uitau mereu pe geam ºi aºteptau cu nerãbdare sã ajungã la destinaþie. Dupã un drum de aproape zece ore, am ajuns cu toþii în Alba
Iulia, unde am fost primiþi regeºte ºi cazaþi în incinta unei mãnãstiri ortodoxe.
A doua zi avea sã fie foarte importantã pentru noi, întrucît
aveam sã fim primiþi la Consiliul Judeþean Alba, acolo unde însuºi
preºedintele Consiliului Judeþean, domnul Ion Dumitrel, a þinut sã
ne întîmpine ºi sã ne ureze bun venit. S-au recitat poezii, s-au cîntat cîntece din zonele din care erau originari copiii, s-au schimbat
impresii, încît la sfîrºit am realizat cã timpul era prea scurt pentru
întregul proces de socializare care luase amploare acolo. Imediat
dupã masã, trebuia sã plecãm spre Cîmpeni, orãºel care se aflã mai
la nord de Alba Iulia, în inima muntelui. În dupã-amiaza zilei de
sîmbãtã am ajuns ºi acolo, în „inima Þãrii moþilor”, cum îi
spuneau localnicii orãºelului. Am fost primiþi în stil tradiþional
românesc, cu pîine ºi sare, încît personal mi-au dat lacrimile
vãzînd atîta seninãtate ºi ospitalitate pe feþele gazdelor. În cele
cîteva zile pe care aveam sã le petrecem acolo, aveam sã ne
simþim minunat ºi aº minþi dacã aº spune cã pe copiii din grupul
nostru familiile-gazde i-au tratat altfel decît îºi tratau proprii lor
copii. În consecinþã, ataºamentul puternic s-a produs de ambele
pãrþi, într-un timp record.
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Duminicã dimineaþa am plecat sã vizitãm peºtera de la
Scãriºoara. Dupã o drumeþie prin munþi de aproape patru ore, am
ajuns la destinaþie cu un entuziasm nebãnuit. Copiii uitaserã „ºi de
foame ºi de sete”, dupã cum ei înºiºi susþineau, grãbiþi sã se
fotografieze la fiecare pas. Gheþarul din subteran a fost „ceva de
neimaginat”, dupã cum majoritatea copiilor aveau sã confirme la
ieºirea din peºterã. Drumul de întoarcere li s-a pãrut astfel mult
mai scurt, întrucît nu mai conteneau a-ºi împãrtãºi unul altuia
impresiile.
Seara de duminicã copiii au petrecut-o în familii, urmînd ca
luni dimineaþã sã înceapã o nouã peripeþie: vizitarea cascadei
Piºoaia. ªi dacã la vederea peºterii copiii rãmãseserã fãrã cuvinte,
la vederea imensei cascade, cei mai mulþi dintre ei au fost pe dea-ntregul hipnotizaþi de „mãreþia” apei.
Seara de luni am petrecut-o cu toþii în compania familiilorgazdã, care au organizat o întîlnire de galã în incinta unui restaurant, cu ocazia cãreia atît copiii din grupul nostru, cît ºi copiii
gazdelor au dansat ºi au cîntat împreunã.
Marþi dimineaþa aveam sã pãrãsim Cîmpenii ºi sã pornim spre
Sibiu. Acolo ne-am întîlnit ºi cu alte grupuri de copii din afara
graniþelor þãrii, în cadrul frumoasei reuniuni onoratã de prezenþa
domnului prof. univ. dr. Dumitru Acu, preºedintele Asociaþiunii
Astra. Copiii au putut asculta discursul preºedintelui, dar ºi al distinsei profesoare Silvia Pop, care a reuºit sã-i încînte cu patima cu
care a vorbit tuturor despre receptarea esenþei unui românism autentic. Dupã reuniunea de la Palatul Astrei, copiii au putut admira
o capitalã culturalã europeanã în adevãratul sens al cuvîntului.
Catedralele, muzeele, parcurile ºi piaþa din centrul oraºului au
constituit puncte de atracþie de care nu doar copiii, ci ºi însoþitorii
(printre care mã numãram ºi eu) nu s-au mai putut dezlipi. Deacolo, chiar nu ne-am mai fi dorit sã plecãm.
A trebuit sã pãrãsim Sibiul în aceeaºi dupã-amiazã, urmînd sã
ne-ndreptãm spre Zlatna, „poarta de intrare în Þara Moþilor”. Acolo
am fost primiþi, din nou, cu braþele deschise. Doamna Melanica, o
doamnã în vîrstã ºi extrem de sufletistã, avea o casã mare în care a
gãzduit mai mult de jumãtate din grupul nostru. Ne-am simþit de lanceput ca acasã, încît grãtarul a sfîrîit a doua zi mai ceva ca o locomotivã cu aburi. Cu toþii ne bucuram de frumuseþea peisajului ºi
bineînþeles de delicioºii „cîrnaþi moþeºti” care ne-au ghiftuit.
Joi dimineaþa am reînceput aventura descoperirilor, îndreptîndu-ne spre Roºia Montanã, acolo unde, pe lîngã vizitarea frumosului orãºel cu tradiþie de sute de ani în extracþia aurului, am vizitat ºi galeriile miniere pãstrate de pe vremea romanilor, unice în
felul lor, în Europa. Acolo, în subteran, pãrea cã am intrat într-o
altã lume, o lume uitatã de timp ºi de soare, care a constituit de-a
lungul secolelor simbolul exploatãrii aurifere, nu doar din
România, ci ºi din Europa de Est. Abia cînd am ieºit la suprafaþã
ºi am vizitat ºi muzeul din complexul minier, am simþit de fapt
vraja acelor munþi ºi influenþa pe care ei au avut-o asupra atîtor
generaþii de oameni ce ºi-au dedicat viaþa mineritului.
În dimineaþa zilei de vineri a trebuit sã ne luãm „la revedere”,
nu doar de la cei cu care petrecusem armonios ultimele douã zile,
ci ºi de la peisajul Þãrii Moþilor, care ne încîntase simþurile mai
ceva ca o excursie la Disneyland. A fost o zi tristã, dar atît noi,
însoþitorii, cît ºi copiii, am luat cu noi amintiri preþioase pe care nu
le vom uita niciodatã. Nu atît pe memoria digitalã a aparatelor
foto, cît pe cea emoþional-afectivã a sufletelor noastre. Or, nimeni
nu ne va putea lua niciodatã asta, pentru cã nici o graniþã nu e suficient de pãzitã ºi nici un munte nu e suficient de înalt pentru a ne
opri inimile-n zbor, ori de cîte ori vom dori sã revenim în Þara
Moþilor.

Alexandru NEMÞANU
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„NE PLACE SÃ FIM MULÞI ÎN CASÃ,
LA MASÃ...”

T

abãra de culturã ºi civilizaþie româneascã ,,Acasã la noi”
a adus în acest an în ospeþie la familii ilvene douãzeci
de tineri merituoºi din zona Cahul, Republica Moldova.
Au venit la noi la Ilva Mare sã cunoascã sau mai bine zis sã vadã
crîmpeie de viaþã strãmoºeascã din zona de munte a fraþilor lor din
România. Au sosit într-o searã toridã de cuptor ºi oamenii locului
erau împrãºtiaþi prin poienile ilvene la fãcutul fînului – ocupaþia lor
de bazã în zilele de varã. A fost unul din motivele care au fãcut ca
la apelul nostru pentru repartizarea elevilor basarabeni sã nu se
prezinte toþi cei care au solicitat sã gãzduiascã tineri. Dar, bineînþeles cã oaspeþii n-au rãmas în drum pentru cã s-au gãsit ilveni generoºi care s-au oferit sã gãzduiascã, în loc de doi, patru sau chiar
mai mulþi copii din Basarabia. M-a impresionat în acest sens gestul lui badea Petrea Mãrginean (poreclit Petrea lui Socotealã), de
pe feþele muntelui Corni, aproape de Mãnãstirea Schimbarea la
Faþã din Ilva Mare, care deºi singur (cei 15 copii pe care i-a crescut sunt toþi rostuiþi cu familii în þarã sau prin strãinãtate iar soþia
lui, lelea Mãriuþa, era dusã sã-ºi vadã o fatã în Italia...), a luat în
gãzduire patru tinere domniºoare.
În acel moment mi-am adus aminte de cuvintele rostite de prof.
Sever Ursa în filmul documentar Învingãtorii (sau Nemuritorii din
Ilva Mare) despre cunoscuta familie a Cãtunenilor, din care ºi distinsul profesor face parte, care la un moment dat spunea despre
neamul românesc ºi mai ales despre omul de la munte: „ne place
sã fim mulþi la cinã ca sã ni se veºniceascã neamul...”.
Aºadar ºi badea Petrea, care era obiºnuit cu casa plinã, cu zgomotele fãcute de cei cincisprezece copii ai sãi care, atunci cînd
venea de la muncã sau de la oraº, îi ºi luau traista la puricat sã vadã
ce le-a adus, sau fiecare încerca sã-ºi povesteascã din isprãvile
fãcute de ei în acea zi, a dorit din nou sã aibã casa plinã, sã simtã
tumultul vieþii aºa cum l-a cunoscut nu cu mult timp în urmã. ªi-a
luat în casã patru fete care seara, cînd se întorceau de la programul
taberei, erau gãlãgioase, încercînd sã-ºi aranjeze impresiile din ziua
respectivã. ªi chiar dacã a fost ajutat de cãtre nepoata sa Manuela,
elevã în clasa a XI-a la Colegiul „Liviu Rebreanu” din Bistriþa nu
i-a fost prea uºor...
Aminteam la început cã toþi tinerii basarabeni veniþi în ospeþie
la noi au fost tineri merituoºi, tineri români de cealaltã parte a
Prutului, tineri bine crescuþi, educaþi, fãrã mofturi sau aere de
vedete. Aici, la badea Petrea, a fost gãzduitã ºi studenta în medicinã Elena Mecineanu, o tînãrã domniºoarã de 20 de ani, care ne-a
impresionat atît prin modestia sa, prin blîndeþea vorbei, cît ºi prin
ceea ce a realizat în viaþã. Face parte dintr-o familie de intelectuali
din oraºul Cahul ºi a început ºcoala la vîrsta de cinci ani. La vîrsta
de 16 ani era studentã la medicinã iar acum la 20 de ani, cînd alþi
tineri de vîrsta ei încep studiile universitare, Elena este pe cale sã
le termine (zilele acestea are de susþinut licenþa). Între timp
cîºtigase mai multe concursuri naþionale ºi internaþionale în specialitatea chimie, inclusiv olimpiada pe republicã, iar în vacanþele
de varã din perioada studenþiei a lucrat ca translator sau traducãtor
în mai multe limbi de circulaþie internaþionalã în Suedia. Chiar
dacã a mai fost în România prin intermediul Astrei, este pentru
prima datã cînd vine într-o zonã montanã. Ne-a spus cã este fericitã cã a putut cunoaºte pe viu viaþa grea a omului de la munte, cã a
putut sã se bucure de tot ce i-am oferit noi aici. A fost impresionatã mai ales de acea excursie de o zi la stîna de oi de la Muntele
Cornii, unde a asistat alãturi de tot grupul la mulsul oilor, la
preparatul produselor de stînã (bineînþeles ºi la degustatul
mãmãligii îmbrînzite, a tocãniþei de miel la ceaun etc.). S-a jucat cu
Revista românã nr. 3 (57) / 2009

cîinii de la stînã, a urcat pe cai, plimbîndu-se pe spinarea lor ºi
spunînd cu toþii cã sunt cel mai aproape de cer... (Muntele Cornii,
la cei aproape 1500 m altitudine, oferã o priveliºte minunatã asupra
nordului þãrii, de aici putîndu-se admira Munþii Rodnei ºi
Maramureºului, Obcinile Bucovinei, Munþii Bîrgãului ºi Cãlimani,
dar ºi dealurile Bistriþei ºi Nãsãudului). De fapt Elena ºi aici pe
munte, ca ºi acasã la badea Petrea, se comporta ca o mamã grijulie
cu fiecare membru al grupului, nu conta cã era din Basarabia sau
din Ilva Mare. Alãturi de cele douã doamne profesoare însoþitoare
(prof. univ dr. Ludmila Bãlþatu de la Universitatea din Cahul ºi
prof. Galina Boºcov, vicepreºedintele Astrei din Cahul ºi conducãtorul grupului) a vegheat mereu la bunul mers al programului
taberei, avînd grijã ca toþi sã se simtã bine ºi sã nu existe nici un fel
de probleme.
Programatã în penultima zi de ºedere la Ilva Mare, ieºirea la
stînã a fost punctul culminant al activitãþilor din tabãra ilveanã. Am
mulþumit pentru generozitate stãpînilor stînei, familiei „diecilor”,
cum sunt cunoscuþi la Ilva Mare fraþii Emil, Valeruþ ºi Florin Oul,
dar ºi preotului Cristian Lupºan, care ne-a înlesnit aceste clipe de
neuitat pentru toþi participanþii la excursie. Acolo, sus, în acel decor
mirific ºi înconjurat de atîþia oameni dragi, mi-a revenit în minte
acel concept strãbun dupã care s-a condus de milenii neamul românesc: „ne place sã fim mulþi la masã, ca sã ni se veºniceascã neamul...”.

Pavel BERENGEA

OAMENI ªI LOCURI DE ACASÃ
(17-24 IULIE 2009)

C

um orice lucru bine fãcut se împlineºte graþie unor
oameni care-ºi dau mîna spre a-l realiza, sejurul montan al tinerilor basarabeni din localitãþile Coºerniþa ºi
Boºcana (raionul Criuleni) n-ar fi fost posibil fãrã sprijinul ºi
susþinerea primãriilor din localitãþile Sita Buzãului (primar
Constantin Filohi) ºi Barcani (primar Gheorghe Marin), ambele
din judeþul Covasna.
Cele ºapte zile petrecute de copiii basarabeni în localitãþile
sus-menþionate au fost pentru gazde prilej de a-ºi arãta
bunãvoinþa ºi priceperea de a-i face pe oaspeþi sã realizeze cã un
colþiºor al României poate deveni motiv al unor neaºteptate
bucurii, transformate în scumpe amintiri care leagã intim oamenii
de oameni ºi de locurile pe care aceºtia le locuiesc cu vrednicie.
Cuprinzînd itinerarii turistice montane zilnice, foarte gustate de
tinerii care nu mai avuseserã pînã atunci ocazia întîlnirii cu
mãreþia muntelui, programul taberei s-a întregit prin vizitele la
obiectivele culturale ºi lãcaºurile spirituale din zonã. Astfel,
respirînd aerul natural revigorant al muntelui, tinerii au putut respira de asemenea aerul arhaic al cetãþilor medievale din zona
Braºovului ºi „vãzduhul tãmîiet” (epitetul eminescian, mereu
proaspãt, mereu valabil, la care nu ne lasã inima sã renunþãm) din
preajma lãcaºurilor mãnãstireºti ale zonei (mãnãstirile
Schimbarea la faþã ºi Sfîntul Ioan Botezãtorul). Dincolo de
aspectele evident reuºite, datorate unei bune organizãri, esenþiale
rãmîn intimele legãturi sufleteºti dintre oaspeþii basarabeni ºi
gazde, care, printr-o sincerã deschidere spre ceilalþi, de un neam,
au onorat titulatura taberei, transformînd o simplã sintagmã,
potrivit aleasã – „acasã la noi”, desigur – în simþire româneascã.
ªi ce poate fi mai de preþ decît convertirea vorbelor în realitate,
transformarea speranþelor, a aºteptãrilor în clipe frumoase, prelungite apoi prin rememorãri, prin întoarcerea în timp ºi, de ce
nu, întoarcerea în spaþiu, revenirea pe aceleaºi meleaguri!
Pentru a întãri cele spuse mai sus, nimerit este sã reproducem
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cîteva vorbe simple, pornite însã din adîncã simþire româneascã,
ale unei eleve participante la tabãrã: „La noi se spune cã pãrinþii
sunt o datã cei ce te-au adus pe lume, apoi tot pãrinte îþi e dascãlul
care te învaþã sã descifrezi viaþa. Eu vin ºi completez cã de o sãptãmînã mai am o familie, pãrinþi ºi fraþi, în România, aici unde am
fost atît de bine primiþi, la Sita Buzãului. Cel din urmã gînd ºi cea
mai mare dorinþã e aceea de a mã reîntoarce…”. Acest gînd, al
domniºoarei Virginia Bîntu, este al tuturor consãtenilor sãi.
Pentru cã, nu-i aºa, acasã este locul în care vrei sã te întorci, locul
de care te leagã un nevãzut liant. Un liant cultural pentru românii
de aici ºi cei rãspîndiþi în jurul graniþelor României se doreºte a
fi – ºi reuºeºte – dupã cum am vãzut mai sus, de 13 ani, Tabãra
Astrei, „Acasã la noi”.

E. SPIRIDON

„ACASÃ LA NOI”, LA TG. NEAMÞ
(17-24 IULIE 2009)

G

rupul pe care l-am coordonat împreunã cu domnul
prof. Mihai Zaiþ provenea din zona Chiºinãu ºi era
alcãtuit în mare parte din laureaþii ultimei ediþii a
Concursului internaþional de arte plastice „N.N. Tonitza”.
Destinaþia noastrã a fost Tîrgu Neamþ, una dintre cele mai importante atracþii turistice ale României, datoritã faptului cã zona, pe
lîngã pitoreºtii munþi, conþine ºi cele mai vestite mãnãstiri cu
tradiþie monahalã îndelungatã din România.
Cazarea noastrã s-a fãcut la Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
Ioan Iacob de la Neamþ” de lîngã Mãnãstirea Neamþ. Pãrintele
director ºi spiritualul Seminarului ne-au întîmpinat ca pe niºte
oaspeþi aparte. Cazarea noastrã la Seminarul Teologic s-a realizat
prin mijlocirea Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei, întrucît ÎPS
Mitropolitul Teofan s-a implicat în mod direct.
A doua zi am plecat spre Piatra Neamþ, reºedinþa judeþului
Neamþ, un oraº aflat pe rîul Bistriþa într-o frumoasã depresiune
montanã; frumuseþea oraºului ºi a munþilor se poate observa din
telegondola care strãbate o parte a oraºului. Mare le-a fost
mirarea unora din invitaþii basarabeni sã vadã cã pot savura
peisajul de la înãlþime. Am vizitat cele mai importante obiective
culturale ale oraºului Piatra Neamþ. Calea ne-a dus ºi spre Cetatea
Neamþului, un important obiectiv strategic, încã din timpul domnitorului ªtefan cel Mare. Dupã aceasta ne-am îndreptat spre
Mãnãstirea Agapia, dar nu înainte de a ne opri la Humuleºti, unde
se aflã casa în care a copilãrit Ion Creangã... cu Ozana-i cea lin
curgãtoare.
Au urmat vizite la mãnãstirile Sihãstria ºi Secu. La Secu se
aflã moaºtele Sfîntului Varlaam, mitropolitul al Sucevei din
prima jumãtate a secolului al XVII-lea. Pe toþi îi vedeam foarte
curioºi ºi, în acelaºi timp, impresionaþi de frumuseþea mãnãstirilor, dar mai ales de picturile interioare ale bisericilor, care scot
în evidenþã stilul bizantin. Ne-am reîntors la Seminar, unde
grupul a vrut sã viziteze împrejurimile, precum ºi mãnãstirea
Neamþului, cîndva „Athosul românesc”. Au urmat vizite la rezervaþia de zimbri din apropierea Seminarului, la casa lui Mihail
Sadoveanu ºi la fosta reºedinþã a mitropolitului Visarion Puiu.
În ultima zi a fost organizatã ºi o prezentare de picturã cu picturi realizate de tinerii basarabeni în tot rãstimpul taberei. La
acest eveniment a participat ºi pãrintele director, care a þinut sã
felicite pe tineri, scoþînd în evidenþã talentul creatorilor de icoane,
dar ºi al celor care se dedicã, prin picturã, frumosului.

George-Codruþ ÞAPCIUC
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„MUGURAªII” BASARABENI
„ACASÃ LA NOI”, ÎN ÞARA LÃPUªULUI
(17-24 IULIE 2009)
Dacã vrei sã ucizi un popor, suprimã-i dorul...

M

uguraºi basarabeni în Þara Lãpuºului... – aºa aº
intitula o picturã sau mai degrabã o sculpturã – o
imortalizare a ceea ce mi-a rãmas în suflet dupã ultima ediþie a Taberei „Acasã la noi”. Copiii din ansamblul folcloric
„Muguraºii”, al satului Cãpriana, raionul Strãºeni, s-au aflat „în
ospeþie”, pentru o sãptãmînã, la fraþii lor maramureºeni.
În momentul în care au urcat pe scena Casei de culturã din
Tg. Lãpuº, alãturi de ansamblul folcloric lãpuºean, pentru a cînta
împreunã „Noi suntem români”, s-a reîntregit, pentru cîteva
momente, o imagine pe care mulþi au uitat-o, pe care alþii o ignorã
sau nu o mai vor, dar ºi o imagine pe care cei adunaþi în sala
Casei de culturã, români de dincoace sau de dincolo, au aplaudato, de dragul tuturor românilor. „Dacã vrei sã ucizi un popor,
suprimã-i memoria”, spunea Milan Kundera, cuvinte care sunt
înscrise pe pereþii încãrcaþi de nume ºi durere ai Memorialului
Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei din Sighetul
Marmaþiei, pe care elevii din Basarabia au putut sã îl viziteze în
cadrul acestei tabere. Eu aº adãuga, încercînd o reformulare sau
mai degrabã o adaptare: „dacã vrei sã ucizi un popor, suprimã-i
DORUL”, cuvînt ºi simþire de netãlmãcit în alte limbi...; copiilor
le-a fost drag pãmîntul Þãrii Lãpuºului: le-au plãcut muntele,
apa, oamenii pe care i-au întîlnit, care i-au gãzduit, au fost impresionaþi de lucrurile care fac Maramureºul unic în þarã ºi chiar în
lume: bisericile de lemn, porþile din lemn sculptat, cimitirul
Sãpînþei ºi nu numai. Cu siguranþã toate aceste obiective s-au
perindat prin faþa ochilor muguraºilor, la fel ca ºi oamenii pe care
i-au cunoscut. „Esenþial este ca dupã o astfel de experienþã, sã ne
putem opri mãcar asupra unui lucru sau mãcar asupra unui om
care ne-a rãmas în suflet ºi sã privim cu zîmbetul pe faþã, mulþumiþi cã am întîlnit toate acestea ºi conºtienþi cã am mai învãþat
ceva”, spunea doamna prof. Valeria Bilþ, preºedintele Astrei
Lãpuºene, care a fost tot timpul alãturi de grupul nostru. Prof.
Valeria Bilþ ne-a fost ºi ghid la Liceul Teoretic „Petru Rareº” din
Tg. Lãpuº, unde predã limba ºi literatura românã – un liceu modern, european. Elevii din Basarabia nu au putut sã nu facã imediat o comparaþie cu ºcolile lor ºi au mãrturisit cã le-ar face plãcere sã înveþe întro astfel de ºcoalã.
Copiii reþin uºor poveºtile.
Maramureºul este în primul rînd o zonã
istoricã importantã. Mai greu pentru
dînºii sã reþinã date sau contexte istorice,
dar vor reþine poveºtile care s-au þesut în
jurul locurilor, monumentelor, mãnãstirilor. Le-a plãcut legenda Mãnãstirii
Rohia, biblioteca mãnãstirii, în care te
pierzi printre volume ºi unde copiii s-au
bucurat sã gãseascã un volum despre
Mãnãstirea Cãpriana, din satul lor. S-au
rãtãcit printre poveºtile mormintelor din
cimitirul vesel al Sãpînþei, cu versurile
colorate ºi înflorate de pe crucile din
lemn... „Supt aceastã criptã neagrã/ Zace
soacra me cea dragã/ Dacã dînsa nu
murea/ Zãceam eu ºi citea ea”. Au fost
fascinaþi de povestea lui Pintea-Viteazul,
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a cãrui cãmaºã de zale au vãzut-o la Biserica de lemn din secolul
al XVII-lea din Budeºti. Au recunoscut durerea evocatã în
Memorialul de la Sighet. ªi-au imaginat forme, imagini, privind
rocile de la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare; au încercat sã
citeascã sufletul ºi gîndurile sculptorilor de la Muzeul Florian,
plimbîndu-se în poieniþa din pãdure printre lucrãrile în piatrã,
nemiºcate, adormite, sau gîndurile sculptorului Nicolae ªerban,
încremenite în statuetele de lemn încadrate în arta naivã. Apoi
bisericile ºi mãnãstirile din lemn, cu turnurile lor înalte, care par
sã fi prins rãdãcini în pãmîntul Þãrii Maramureºului, cãci se
îndreaptã cu atîta nãdejde spre cer, „la un loc cu Dumnezeu”, aºa
cum spune un cîntec maramureºean: Mãnãstirea Bîrsana,
Mãnãstirea Lãpuº, Biserica Rogoz...
„Muguraºii”, fie pe scenã, la Casa de culturã din Tg. Lãpuº,
fie în pãdure, într-un spaþiu de baladã, fie la bisericã, în straie de
sãrbãtoare, tradiþionale... au „pictat” tablouri memorabile pentru
maramureºeni. Niºte mogîldeþe, muguraºi în costume populare
moldoveneºti... pe iarbã, în curtea Mãnãstirii Sf. Ilie, la hram,
ascultînd Sfînta Liturghie sau cîntînd cîntece de leagãn, de
seceriº, de dragoste, satirice au impresionat.
În ultima searã, muguraºii au cîntat în jurul focului, în Tabãra
creºtinã „Dragoste ºi prietenie” din Groºii Þibleºului. S-au
prezentat elevilor din Tg. Lãpuº, însoþiþi de cãtre preotul Florin
Stan, ºi s-au cunoscut mai bine.
„Nu-i luminã nicãri/ O murit tãþi oamenii/ Numa’ la mîndruþa
me/ Arde lampa ca o ste/ ªi-atîta m-oi duce-n noapte/ Pînã m-oi
întîlni cu moarte/ Sã mã puie-n copîrºeu/ La un loc cu
Dumnezeu” – cîntec popular din Maramureº – încã mã mai trec
fiorii cînd mã gîndesc la cîntecul acesta, pe care în ultima searã
l-a cîntat unul dintre prietenii de acolo, din Tg. Lãpuº... s-a fãcut
atîta liniºte atunci... îmi pãrea cã, pentru cîteva clipe, fiecare ºi-a
înecat lacrimile, durerile, ºi-a pus în ordine gîndurile, amintirile,
apoi a rememorat sãptãmîna petrecutã în Þara Lãpuºului,
oamenii, locurile... în jurul focului.
Aºa cã cei care vor sã ucidã un popor, cei care vor sã ucidã
românul dintr-un basarabean, sã-i ucidã mai întîi amintirile,
poveºtile, memoria, dorul, limba... Tabãra „Acasã la noi” este
unul dintre drumurile care-i va aduce acasã pe fraþii de peste Prut,
de fiecare datã, cu aceeaºi dragoste ºi, mai ales, cu acelaºi dor.

Anca TIRON
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