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A 105-A ADUNARE GENERALÃ
A ASOCIAÞIUNII ASTRA,
NÃSÃUD, 8-10 OCTOMBRIE 2010

a Nãsãud s-a desfãºurat anul acesta cea de-a
105-a Adunare Generalã Anualã a Asociaþiunii
ASTRA, la care au participat 138 de delegaþi din
despãrþãminte ºi cercuri. Întîlnirea din acest an a fost consacratã celor 20 de ani de la reluarea activitãþii:
Asociaþiunea ASTRA REDIVIVA – 20 de ani de la reluarea activitãþii 1990-2010. Obiective astriste naþionale
europene în context internaþional. Delegaþiile au fost primite la Nãsãud de preºedintele Despãrþãmîntului-gazdã, dl.
prof. Ioan Seni, ºi colaboratorii sãi, la Grupul ªcolar Silvic
Nãsãud. În ziua de 8 octombrie 2010 am vizitat obiective
istorico-turistice din oraºul Nãsãud, ca Muzeul
Grãniceresc, Biblioteca Academiei sau expoziþii de picturã
(Prof. Ioan Urs – Nãsãud, Bumbu Nechita – Nepos BN,
Valer Gãlan – Leºu, BN), sculpturã (Radu Login – Nepos,
Ioan Peter – Romuli, BN, Gh. Oprea – Sibiu) ºi artizanat
(Florentina Popu – Telciu, BN), organizate cu acest prilej.
Deschiderea lucrãrilor Adunãrii a avut loc în Aula
Colegiului Naþional „George Coºbuc”, unde au luat cuvîntul preºedintele Despãrþãmîntului Nãsãud, dl. prof. Ioan
Seni, directorul Colegiului Naþional „George Coºbuc”, dl.
prof. Dorel Coc, primarul Oraºului Nãsãud, dl. ing. Dumitru
Mureºan, preºedintele Asociaþiunii ASTRA, dl. prof. univ.
dr. Dumitru Acu, ºi alþi oaspeþi de seamã. Datoritã unor
încurcãturi organizatorice, delegaþiile astriste din afara
graniþelor þãrii, în marea lor majoritate din Basarabia –
Criuleni, Strãºeni, ªtefan Vodã, Cahul, Edineþ, Ermoclia,
Feºteliþa, Cãuºeni, Ialoveni etc., dar ºi din Ucraina, Serbia ºi
Bulgaria, nu au primit la timp invitaþiile ºi în consecinþã nu
au fost reprezentate la întîlnirea marii familii a Asociaþiunii.
Lucrãrile Adunãrii Generale au cuprins ºi o Sesiune
internaþionalã de comunicãri ºtiinþifice – Moderatori prof.
univ. dr. D. Acu, prof. Ioan Seni. S-au audiat: materiale din
despãrþãminte, din cercuri ºi secþiuni, ale delegaþilor din
þarã, ale profesorilor universitari ºi ale membrilor
Academiei Române, ale membrilor ºi simpatizanþilor
Astrei din tot arealul populat cu români, grupate pe urmãtoarele teme: ASTRA: trecut, prezent ºi viitor; ASTRA
etnoculturalã; ASTRA ºi românii din afara graniþelor
þãrii; ASTRA ºi Biserica; ASTRA ºi ªcoala; Secþiunea
ºtiinþificã a ASTREI; Secþiunea istoricã a ASTREI;
Secþiunea literarã a ASTREI; în acelaºi cadru festiv a fost
lansat Dicþionarul Culturii ºi Civilizaþiei Populare din
Þara Nãsãudului, ed. a II-a, coordonator Ioan Seni, 2010.
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Între orele 16:10-17:30, s-a desfãºurat Adunarea
Asociaþiunii (rapoarte..., proiecte de viitor..., rezoluþii...,
discuþii..., hotãrîri... etc.). Au luat cuvîntul reprezentanþi ai
despãrþãmintelor ºi ai conducerii centrale de la Sibiu; conducerea centralã a subliniat necesitatea integrãrii
românilor în societãþile þãrilor din UE prin schimburi culturale ºi importanþa apãrãrii limbii române ºi a culturii
române în noul context european.
O prioritate a conducerii centrale, dar ºi a tuturor
despãrþãmintelor, este sãrbãtorirea celor 150 de ani de la
fondarea Asociaþiunii (1861-2011). S-a hotãrît ca fiecare
despãrþãmînt sã organizeze cel puþin 4 manifestãri de
anvergurã, care sã evidenþieze în conºtiinþa românilor rolul
Asociaþiunii de educator ºi luptãtor permanent pentru progresul ºi prosperitatea românilor (din Cuvîntul preºedintelui Asociaþiunii, D. Acu).
S-a propus ºi aprobat ca Adunarea Jubiliarã sã fie organizatã la Blaj în perioada 19-21 august 2011, iar cea de-a
106-a Adunare Generalã Anualã ASTRA 150, sã fie organizatã la Sibiu, în perioada 3-5 noiembrie 2011. Biblioteca
ASTRA din Sibiu va organiza o Sãrbãtoare Naþionalã, se
va dezveli bustul filologului, istoricului ºi omului politic
August Treboniu Laurian (1810-1881) în Parcul ASTRA
din Sibiu, se va dezveli o placã dedicatã memoriei academicianului Atanasie Marian Marienescu (1830-1914), se
va edita un Album ASTRA – 150 de ani etc.
Preºedintele Asociaþiunii a decernat Premiul ASTRA
domnului Ioan Seni, pentru deosebita activitate desfãºuratã
în slujba Asociaþiunii, a înmînat diplome ºi medalia jubiliarã ASTRA – 150.
Din delegaþia Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi au fãcut parte prof. Areta Moºu
(preºedinte), prof. Radu Stratulat (vicepreºedinte), prof.
Vica Þuþurman (membru în Comitetul de conducere) ºi
Alexandru Nemþanu (Organizaþia de Tineret).
În cadrul lucrãrilor, am prezentat comunicarea ASTRA
porþilor deschise: 20 de ani de la reorganizare: ASTRA a
deschis înainte de toate porþile spre un destin umanist, în
buna sa tradiþie, spre un sentiment complex: prietenie,
animarea identitãþii naþionale, deschidere fãrã rezerve
cãtre actul de culturã autentic, optimismul grav ºi echilibrat ºi încã multe altele...
ASTRA Iaºi va organiza în Anul Jubiliar „ASTRA –
150” mai multe evenimente:
! 49

1. Simpozionul Internaþional „Românii din afara
graniþelor þãrii. Istorie, culturã, spiritualitate”, ediþia a
XII-a, Iaºi-Chiºinãu, 11-14 noiembrie 2010.
2. Simpozionul omagial „ªtefan Procopiu”, Iaºi, 22
ianuarie 2011.
3. Adunarea Generalã Anualã a Despãrþãmîntului
Astra Iaºi, Iaºi, 5 februarie 2011.
4. „Denii eminesciene”, ediþia a XVII-a, Iaºi-Cãuºeniªtefan Vodã-Odesa-Tatarbunar-Ismail-Cahul (Se vor
dezveli douã busturi Mihai Eminescu, la ªtefan Vodã ºi
Feºteliþa, ºi o statuie ªtefan cel Mare ºi Sfînt la Cãuºeni),
10-15 iunie 2011.
5. Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã
„Acasã la noi”, ediþia a XV-a, iulie-august 2011.
6. ªcoala Europeanã de Varã „ASTRA”, Ipoteºti,
ediþia I, iulie 2011.
7. ªcoala Europeanã de Varã „ASTRA”, ªtefan
Vodã, ediþia a II-a, august 2011.
8. Expoziþia „N.N. Tonitza” a copiilor români de
pretutindeni, ediþia a IX-a, Iaºi, noiembrie 2011.

Programul s-a încheiat cu un splendid eveniment cultural, la care ºi-au adus contribuþia Corul „Deisis” din
Nãsãud, soliºti ai C.J.C. Bistriþa Nãsãud, Grupul „Pro
Opera” ºi Liviuþa Istrate, rapsod popular, referent la Casa
de Culturã „Liviu Rebreanu” Nãsãud.
La întîlnirea cu edilul oraºului Nãsãud, dl ing. Dumitru
Mureºan, am subliniat excelenta colaborare dintre Iaºi ºi
Nãsãud, începutã ºi continuatã prin universitarii ieºeni, cu
origini nãsãudene, Alexandru Husar ºi Gavril Istrate. De
Nãsãud, pe noi, ieºenii, ne leagã unele din cele mai frumoase programe: Concursul internaþional de creaþie literarã „Veronica Micle”, Tabãra de culturã ºi civilizaþie
româneascã „Acasã la noi”, Itinerarul cultural „Denii eminesciene”, dezvelirea busturilor lui Mihai Eminescu ºi a
Veronicãi Micle ºi multe altele...
Felicitãri preºedintelui prof. Ioan Seni ºi colaboratorilor, precum ºi susþinãtorilor, pentru realizarea uneia dintre cele mai reuºite Adunãri Generale Anuale din ultimii
20 de ani.
Revederea în 2011, la Sibiu.

FRAGMENTE DIN DISCURSUL
PREªEDINTELUI LA CEA DE-A 105-A
ADUNARE GENERALÃ A ASTREI
8-10 octombrie 2010, Nãsãud

Doamnelor ºi domnilor,

L

a începutul anului 1990, vechii astriºti ºi intelectualii mai tineri care cunoºteau activitatea Astrei au
reactivat Asociaþiunea. Flacãra astristã s-a reaprins
aproape simultan în mai multe localitãþi din toatã þarã (18 ianuarie – Dej, 13 februarie – Sibiu, 6 martie – Orãºtie, 24 mai –
Arad, 27 octombrie – Nãsãud). Aºa se face cã în 21 aprilie
1990 a avut loc la Sibiu prima adunare generalã dupã 47 de
ani. Cu acest prilej a fost ales ca preºedinte al Astrei preot
profesor universitar doctor Dumitru Abrudan, vicepreºedinþi:
conf. univ. dr. Victor Grecu ºi conf. univ. dr. Dumitru Acu, iar
ca secretari prof. Nicolae Gastone ºi Mircea Avram.
Cu blîndeþea ºi înþelepciunea sa, în cei doi ani de
preºedenþie, a contribuit la refacerea prestigiului Astrei în
noile condiþii de lucru. Încã din acest prim an de activitate al
Astrei în legalitate, ea a realizat activitãþi astriste care au atras
atenþia asupra dorinþei de a-ºi face simþitã prezenþa în peisajul
cultural transilvãnean ºi naþional. Menþionãm cîteva dintre
acestea: tipãrirea revistei „Astra Matematicã”, monumentul
eroilor din cele douã rãzboaie mondiale ºi din Revoluþia din
Decembrie 1989 – Turnu Roºu, Placa comemorativã de pe
casa unde a locuit Ilie Mãcelariu ºi a avut loc Congresul de
constituire a Partidului Naþional Român din Transilvania –
Miercurea Sibiului, Centenarul „Aron Cotruº” la Sibiu ºi
Haºag, Adunarea generalã extraordinarã din 24 noiembrie,
dedicatã zilei de 1 Decembrie – Ziua Astrei, precum ºi Ziua
Naþionalã a României – Blaj.
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O prezenþã mult mai mult marcatã ºi remarcatã are loc în
1991, an în care se împlineau 130 de ani de la înfiinþare, în
1861, la Sibiu. Numãrul despãrþãmintelor ajunge la nouã:
Sibiu, Dej, Orãºtie, Blaj, Nãsãud, Arad, Oradea, Tîrgu Mureº,
Beiuº.
Adunarea Generalã anualã are loc la Nasãud (5-6
octombrie), în cadrul cãreia s-a îngemãnat Jubileul ASTREI
cu aniversarea a 125 de ani de la naºterea poetului George
Coºbuc.
Tot în acest an reapare seria nouã a revistei „Foaia
Poporului” (fondatã în 1892), ultima publicaþie astristã desfiinþatã de comuniºti în 1947.
Serbãrile jubiliare de la Sibiu, 23-27 octombrie, au însemnat o nouã realizare de seamã a venerabilei Asociaþiuni –
„chematã acum la o nouã ºi la fel de rodnicã activitate cultural-naþionalã, în spiritul tradiþiei sale de adîncã simþire
româneascã ºi în deplin acord cu vremurile cele noi”.
La aceastã sãrbãtoare acad. ªtefan Pascu afirma: „Dupã
cum Academia Românã nu ºi-a pierdut rostul, renãscînd
asemenea pãsãrii Fenix, tot altfel nici Astra, renãscutã ºi ea,
nu ºi-a pierdut rosturile, deoarece idealurile solidaritãþii
naþionale ºi duhul Albei Iulii, împreunã cu idealurile lui
Avram Iancu sunt tot atît de necesare astãzi ºi vor fi ºi mîine,
totdeauna. De aceea asemenea nestemate se cuvin cultivate cu
toatã cinstea ºi dreapta cumpãnire, deoarece acestea n-au
soroc de încheiere”.
La Adunarea Generalã de la Dej (1992) este ales ca
preºedinte subsemnatul, onoare cu care am fost reinvestit în
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1994 (Arad), 1998 (Blaj), 2002 (Braºov – Sãcele), 2007
(Lipova).
Realizãrile din aceastã perioadã – ridicarea de monumente
(Turnu-Roºu, Dej, Blaj, Nãsãud, Ciceu Cristeºti etc.),
dezvelirea a zeci de plãci comemorative, înfiinþarea de biblioteci (Criuleni, Cahul – Rep. Moldova, Sîngiorgiu de Pãdure
etc.), tipãrirea de cãrþi ºi reviste, în editurile proprii (Editura
„Astra” Dej, Editura Despãrþãmîntului Astra Blaj ºi Editura
Asociaþiunii Astra) sau alte edituri, organizarea de festivaluri,
concursuri ºi simpozioane, acordarea de burse ºi ajutoare ºi
multe altele au impus Asociaþiunea, din nou, ca o societate
culturalã activã, în continuã miºcare de cãutare a noi mijloace
de acþiune, adaptate noilor vremuri, pentru pãstrarea ºi
întãrirea solidaritãþii românilor prin culturã.
Manifestãrile complexe prilejuite de adunãrile generale de
la Nãsãud (1991), Dej (1992), Orãºtie (1993), Arad (1994),
Sibiu (1995), Iaºi (1996), Sfîntu Gheorghe (1997), Blaj
(1998), ªomcuta Mare (1999), Fãgãraº (2000), Constanþa
(2001), Braºov-Sãcele (2002), Sîngeorgiu de Pãdure-Sovata
(2003), Dej (2004) ºi Sibiu (2005), Lipova (2007), Sibiu
(2008), ªomcuta Mare (2009) au fost adevãrate sãrbãtori
naþionale ale românilor de pretutindeni, iubitori de þarã, neam
ºi culturã naþionalã.
De-a lungul vremurilor Asociaþiunea Astra a colaborat
permanent cu cele douã biserici româneºti din Ardeal –
Ortodoxã ºi Greco-catolicã. Împreunã au luptat, mai ales în
Ardeal, pentru unitatea neamului românesc ºi pãstrarea
tradiþiilor, vãzînd în aceastã provincie româneascã „un întreg
sufletesc, un trup viu, un membru unitar al familiei
româneºti” (pr. Dumitru Stãniloaie).
Cele peste 60 despãrþãminte (filiale) ale Asociaþiunii, conduse dc oameni deosebiþi, cu suflet mare, oricînd gata de a
face sacrificii pentru binele neamului ºi apãrarea culturii
naþionale, desfãºoarã o bogatã activitate în zonele unde
acþioneazã, din Serbia pînã în Bucovina, din Ungaria pînã în
Basarabia, susþinînd unitatea sufleteascã ºi spiritualã a
românilor.
Asociaþiunea Astra este ºi azi sãracã, ca în vremurile ei de
început, dar este mare în dorinþa ei de a-ºi realiza þelurile fixate atît de clar de înaintaºi.
În anul 1991, la sãrbãtorirea a 130 de ani de la înfiinþarea
ei, academicianul ªtefan Pascu afirma: „Per aspera ad astra”
a fost crezul acestei Academii a veºniciei naþionale. Astriºtii
au datoria de a face ca numele ei sã urce mereu „spre astre”,
spre culmi din ce în ce mai înalte, învingînd pas cu
pas toate dificultãþile ºi nedreptãþile.
Au datoria ca jertfa înaintaºilor, plinã de iubire
faþã de neam ºi þarã, sã fie completatã cu jertfa celor
de azi ºi cu jertfa urmaºilor, deoarece „Mãrire înaltã,
v-a urzit/ În lume Domnul Sfînt/ Datori sunteþi sã vãnpliniþi/ Menirea pe pãmînt”.

politicã este într-adevãr naþionalã numai dacã ea se face în
spiritul dreptãþii, respectului ºi solidaritãþii, cãci numai acestea duc la buna înþelegere între oameni.
Dragi astriºti ºi onoraþi simpatizanþi ai ASTREI,
Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi
Cultura Poporului Român existã ºi idealul ei de realizare a
solidaritãþii naþionale prin culturã trebuie sã fie cunoscut ºi
transformat în þel comun al tuturor celor care vorbesc dulcea
limbã românã ºi graiurile ei. Realitãþile fiinþei ei ºi faptele
concrete trebuie sã respingã din faºã atacurile ºi rãutãþile celor
care cautã, mai mult din orgoliu, necunoºtinþã de cauzã ºi
interese meschine, sã o loveascã.
Ea a redevenit în 20 de ani de la reactivarea în legalitate,
1990-2010, modestul sanctuar al unitãþii naþionale, care în loc
sã ne dezbine în congrese ºi partide politice, ne adunã, ne
uneºte prin culturã pentru sãvîrºirea solidaritãþii sufleteºti a
românilor de pretutindeni.
Sub cerul înstelat al ASTREI nu au ce cãuta dihotomiile,
bîrfele, orgoliile mãrunte, aici fiecare trebuie sã munceascã
dupã puterile proprii. Sub acest cer nu avem nimic de
împãrþit, nu facem ierarhizãri ºi clasificãri ca sã dãm salarii
diferenþiate. Vrem sã arãtãm tuturor românilor cã dacã apelãm
la culturã putem sã ne facem viaþa mai plãcutã, mai utilã ºi
mai bogatã.
Doamnelor ºi Domnilor,
Ne aflãm în pragul sãrbãtorii împlinirii a 150 de ani de la
crearea Asociaþiunii noastre.
Este poate cel mai prielnic moment pentru Astra Rediviva
sã-ºi arate forþa. Pentru aceasta este necesar ca fiecare
despãrþãmînt, fiecare astrist sã se mobilizeze pentru organizarea a cel puþin patru manifestãri locale ºi naþionale – conferinþe, simpozioane, dezveliri de plãci comemorative etc., care
sã evidenþieze în conºtiinþa românilor rolul Asociaþiunii de
educator ºi luptãtor permanent pentru progresul ºi prosperitatea românilor.
Programul care-l vom stabili în cadrul lucrãrilor Adunãrii
Generale din aceste zile trebuie sã demonstreze perenitatea
Asociaþiunii ºi capacitatea ei de înnoire.
Preºedintele Asociaþiunii ASTRA
Prof. univ. dr. Dumitru ACU

Stimate Doamne ºi Stimaþi Domni,
Ceea ce afirma Vasile Goldiº în 1925 este valabil
ºi în aceste timpuri: „Asociaþiunea este ºi trebuie sã
rãmînã ºcoala unde se învaþã cã nici o societate nu se
poate menþine ºi progresa fãrã sã aibã înaintea
ochilor ei idealul dreptãþii, care sã-i fie steaua
polarã”.
Asociaþiunea trebuie sã cultive credinþa cã o
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