Ligia DÃNILÃ

FEMEILE DIN ÞINUTUL NÃSÃUDULUI
ªI ASOCIAÞIUNEA CULTURALÃ ASTRA

Î

ntreaga activitate a femeilor din zona Nãsãudului sa desfãºurat în contextul specificului istoriei
Transilvaniei, accentul a fost pus pe dezvoltarea
conºtiinþei naþionale, pe pãstrarea ºi perpetuarea tradiþiilor
locale.
Femeile au fost educatoarele sufletelor de copii, au fost
pãstrãtoarele limbii materne, ale vechilor ºi frumoaselor
datini moºtenite în zona Nãsãudului.
Ele au fost prezente în toate momentele de cumpãnã ale
istoriei Transilvaniei ºi istoriei naþionale. Au participat la
rãzboiul de Independenþã (1877-1878), la Primul rãzboi mondial (1914-1918), precum ºi la actul de la 1 Decembrie 1918.
Regãsim femeia nãsãudeanã ºi în activitãþile Asociaþiunii
ASTRA, fondatã la Sibiu, 1861. Chiar dacã nu au fost în
funcþii de conducere, au acþionat în cadrul Asociaþiei
Transilvane pentru Literatura ºi Cultura Poporului Român
(ASTRA), au conferenþiat în lumea satelor, impulsionînd
educaþia igienicã ºi moralã, determinîndu-le pe femei sã înþeleagã faptul cã pe lîngã menirea lor de mame au ºi menirea
de cetãþeni cu drepturi civile ºi politice.
În cadrul adunãrilor din satele unde funcþionau
Despãrþãmintele ASTREI, au fost organizate expoziþii
care, indiferent de bogãþie sau profilul lor, exprimau
aspecte ºi probe ale etnicitãþii noastre româneºti.
Astfel, în spaþiul de la Sibiu la Ilva Mare, deºi distanþa
este mare, unitatea de simþiri, de tradiþii comune ºi aspiraþii
este aceeaºi. Ilva Mare, acest sat al judeþului Nãsãud (în
perioada 1921-1940 judeþul s-a numit „Nãsãud”), începe a
fi cunoscut prin împrejurãri ºi atestãri, cum ar fi prezenþa
lui Liviu Rebreanu la Ilva Micã sau cîteva probe privind
existenþa unor strãmoºi ai lui Ion Creangã. În ceea ce
priveºte, însã, pãstrarea ºi transmiterea tradiþiilor ºi culturii
populare, acestea s-au realizat prin strãdania în primul rînd
a femeilor gospodine, care, cu ocazia unei adunãri a
Despãrþãmîntului ASTRA Nãsãud, organizatã la Ilva
Mare, au expus cu multã pricepere ºi gust bogate ºi
preþioase lucruri de industrie casnicã, ce formau cu tot
dreptul o adevãratã expoziþie naþionalã în miniaturã. Pe
pereþii sãlii de expoziþie atîrnau cu mult gust diferite
obiecte lucrate manual: procuþe ºi þoale naþionale, vechi ºi
noi, ºtergare în diferite forme ºi culori, feþe de perne vechi
ºi moderne, cojoace ºi pieptare, înfrumuseþate cu mãtãsuri
grele în forme originale româneºti. De asemenea, atîrnau
pe pereþi tiere ºi oale vechi, borcane ºi tingiri din vremuri
vechi cu inscripþii ºi împestriþãri fel de fel. Într-un colþ al
sãlii era un pat din bãtrîni, aranjat complet tot cu lucruri
vechi, iar pe o mãsuþã erau expuse douã cãni mari cu
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inscripþii de la 1821, o cruce veche, bogat înfrumuseþatã cu
pietre scumpe, o cutie de lemn de o vechime rarã, un fluier
ciobãnesc în lungime de cîþiva metri ºi un paloº
grãniceresc, toate acestea atrãgînd curiozitatea ºi admiraþia
publicului. Organizatorul ºi sufletul acestei expoziþii a fost
tînãra ºi talentata pictoriþã Letiþia Slãvoacã.
Teatrul, jocul popular, dar mai ales costumul nostru
românesc, au fost formele de mare plasticitate ale etnicitãþii noastre strãvechi. Cu prilejul Adunãrii anuale a
Despãrþãmîntului II al Dejului, care s-a desfãºurat la
Beclean (12 august 1883), tinerii din localitate au prezentat vodevilul de Vasile Alecsandri Rusaliile. Presa vremii
semnala: „Pe scenã apãru o fetiþã frumoasã ca o razã
gingaºã, ca amorul, îmbrãcatã în haine naþionale, care precum ºi vocea simpaticã ºi duioasã, a fãcut din dînsa o zînã
din raiul florilor. Aceasta a fost Ludovica Diugan, o fetiþã
de þãrani din Beclean, ce avu rolul Susanii...”, Ludovica
Diugan nefiind alta decît mama viitorului scriitor Liviu
Rebreanu. Aceeaºi gazetã a subliniat prezenþa mai multor
doamne ºi domniºoare, dar a atras atenþia „d-ºoara din
Bistriþa, costumatã în veºminte naþionale, ce le purta cu
graþie ºi falã româneascã ºi cu cari i-a ºezut atît de bine”.
Acestea sunt doar cîteva exemple, dar pilduitoare pentru activitatea de masã în cultivarea, generalizarea etnicitãþii noastre.
În perioada interbelicã societatea româneascã a traversat un amplu proces de transformare socio-politicã ºi culturalã, de aceea Despãrþãmintele ASTREI ºi ASTRA
Centralã au trebuit sã se readapteze la provocãrile solicitate de realitãþile timpului. Nu s-a renunþat, însã, la conferinþele ºi ºezãtorile cultural-artistice, care s-au desfãºurat
atît în mediul urban, cît ºi în cel rural, deschizînd lucrãtorului agricol dorinþa de carte, de cunoaºtere, avînd în
vedere cã la sat ponderea o aveau femeile.
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