A S T R A Î N E X PA N S I U N E

MERIDIANELE ASTREI

A

r fi trebuit sã adaug ºi paralelele ºi topografia fiecãrui loc în care ASTRA a rodit un sentiment, o bucurie,
adicã unde a adus un suflet de dincolo de graniþe ºi i-a rãsturnat în poalã prietenia celor de acolo.

De multe ori m-a bãtut gîndul sã aºtern pe hîrtie o reverenþã pentru cei care trudesc în umbrã, fãrã ispita onorurilor
oficiale, la bucuria puilor de om care vin de la Criuleni, Anenii Noi, Cãuºeni, ªtefan Vodã, Ialoveni, Chiºinãu, Bãlþi,
Cahul, Herþa, Ismail ori din sudul nostru balcanic, sã se încarce cu emoþie ºi certitudine istoricã.
Ori de cîte ori se iveºte la orizont o tabãrã, un festival, un concurs literar, plastic ori ºtiinþific, la Despãrþãmîntul
Mihail Kogãlniceanu al ASTREI ieºene începe o vînzolealã ºi o agitaþie care se mãsoarã în rãbdare, audienþe, iar audienþe, iar rãbdare ºi... diplomaþie, pentru cã toate chiþibuºurile, mãruntele probleme, devin cele importante.
! Cine face colacul, cine aduce florile? Cine primeºte delegaþia din... dar pe cea din?.
La care se adaugã infernul descîlcirii alambicatului drum spre suma obþinutã, pentru care trebuie un maldãr de hîrtii
ºi justificãri"
Copiii sau maturii zîmbesc, se bucurã, sunt impresionaþi de faptul cã i-a primit un înalt demnitar ori o luminoasã faþã
bisericeascã. Lîngã ei, Areta, Iulian, Mircea ori alt membru din staff zîmbesc solidari, mai tensionaþi ºi preocupaþi sã nu
se vadã efortul lor de a fi destinºi ºi degajaþi, în timp ce mintea le fuge la celelalte griji, care vin ca o cascadã.
Las pentru alt prilej confesiunile dureroase pe care ni le fac oaspeþii noºtri mai în vîrstã. Am primit scrisori
zguduitoare, cu strigãtul la limita durerii, despre efortul românilor de dincolo de graniþele actuale de a-ºi pãstra identitatea, tradiþiile, limba, rarele ºi vitregitele publicaþii care au mai rezistat. Lupta lor cu diabolicele planuri de asimilare,
de un cinism ºi machiavelism perfect" Cãutam de multe ori un loc mai retras, pentru cã partenerul de dialog avea obsesia
constantã a diversiunii.
Acestea sunt alte probleme, alte griji cu care se încarcã în mod constant, cei care primesc delegaþiile. ªi nimic nu este
mai dureros decît sentimentul inutilitãþii, al senzaþiei cã o suplicã a unui român se pierde în tine ca un ecou ºi cã doar
compasiunea ta este unica reacþie... Dar despre toate acestea, mai pe larg, cu alt prilej, cum scriam mai sus.
Vin cei care ºi-au încredinþat sentimentele cuvîntului scris, poeziei ori prozei. Vin cei care aduc soarele Bugeacului
în tablourile lor, vin cei mai serioºi, care se întrec în performanþe ºtiinþifice. Pentru toþi avem un dar de suflet: zîmbetul
celor care trudesc în umbrã pentru ca toate acestea sã fie posibile. Mai ostenit, mai chinuit, mai plin de griji, dar sincer.

Val TALPALARU

TABÃRA DE CULTURÃ
ªI CIVILIZAÞIE !ACASÃ LA NOI"
EDIÞIA A XVI-A, IULIE-AUGUST 2012 (II)

A

junsã la a XVI-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
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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.
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
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rãmîne un vestit loc de pelerinaj, oraº al culturii ºi al
renaºterii naþionale.
Grupurile invitate anul acesta la Tabãra Acasã la
noi au însumat 380 de invitaþi originari din: Chiºinãu,
Strãºeni, Anenii Noi, Gura Bîcului, Criuleni,
Mãgdãceºti, Oniþcani, Ialoveni, Cahul, Tighina
(Republica Moldova), Cernãuþi, Herþa, Chilia, Ismail,
Reni (Ucraina).
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 participa la diferite
activitãþi cultural-educative (festivaluri, hramuri,
drumeþii, hore, nunþi, reuniuni, conferinþe etc.).
Ediþia a XVI-a a Taberei Acasã la noi a fost coordonatã de Areta Moºu ºi Iulian Pruteanu-Isãcescu.
Despãrþãmîntul ASTRA Mihail Kogãlniceanu Iaºi
mulþumeºte tuturor susþinãtorilor celei de-a XVI-a ediþii
a Taberei de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã Acasã
la noi:
Bistriþa-Nãsãud: Prof. Ioan Seni (preºedintele
Despãrþãmîntului Central Nãsãud), Remus Lungu (consilier judeþean CJ Bistriþa-Nãsãud), Ana Gheorghiþã (Director
Liceul Principesa Natalia Dadiani), Tudorica Pampa,
Romana Fetti, Constantin Catalano, Ligia Dãnilã, Romulus
Berceni, Floarea Peleº, Ana Filip, Ligia Dãnilã, Sever Ursa.
Blaj-Valea Lungã: prof. Silvia Pop (preºedinte
Despãrþãmîntul Timotei Cipariu Blaj), prof. Claudia
Nestor (preºedinte Despãrþãmîntul Mihail Eminescu
Strãºeni).
Botoºani: Ovidiu Iulian Portariuc (Primarul
Municipiului Botoºani), prof. Ioan Onofrei (director
Colegiul Naþional A.T. Laurian Botoºani), prof. Corneliu
Filip (preºedinte Despãrþãmîntul A.T. Laurian Botoºani),
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prof. Sorin Nistoricã (Despãrþãmîntul A.T. Laurian
Botoºani), prof. Octavian Zelinski (preºedinte
Despãrþãmîntul Alexandru Boldur Anenii Noi).
Bucureºti: Prof. Dia Stoicescu (preºedinte
Despãrþãmîntul ASTRA Bucureºti), Prof. Elisabeta
Niculescu (vicepreºedinte Despãrþãmîntul ASTRA
Bucureºti), Prof. Maria Norocica Cojescu (secretar ºtiinþific Despãrþãmîntul ASTRA Bucureºti), George Pîrlea, prof.
Ion Gabriel (director ªcoala nr. 175 Sf. Nicolae Bucureºti),
prof. Elvia Petrescu, Mihaela Bratu, Mariana Viºan,
Monica Ancuþa, Viorel Rãu, Paul Crãciun ºi Cantemir
Pãcuraru.
Alba Iulia: prof. Oliviu Iacob (Preºedinte
Despãrþãmîntul Eugen Hulea Alba Iulia), prof. Ioan
Bîscã (consilier Consiliul Judeþean Alba), Radu Neag (secretar Despãrþãmîntul Eugen Hulea Alba Iulia) ec. Ioan
Strãjan (Fundaþia 1 Decembrie 1918 Alba Iulia).
Neptun-Constanþa: Sorin Oprescu (Primarul
Municipiului Bucureºti), Florin Diaconescu (director
Centrul de proiecte ºi programe educaþionale ºi sportive
pentru copii ºi tineret) ºi Adrian Bratu (coordonator turistic
CPPESCT), Carmen Vasile ºi Liliana Dumitru (Consiliul
Judeþean Constanþa), prof. Mariana Mîþu (preºedinte
Despãrþãmîntul ASTRA Oniþcani).
Paºcani: prof. Carmen Dumitriu (director Colegiul
Naþional M. Sadoveanu Paºcani), Prof. Marioara Preotu
(Director Casa de Culturã M. Sadoveanu Paºcani), Ionel
Nemþanu, Paula Nemþanu, Alexandru Nemþanu (Cercul
ASTRA Paºcani).
Bisoca-Buzãu: Preot Mihail Milea, secretar Ionuþ
Butea (Fundaþia pentru copii Sfîntul Sava Buzãu).
Colegilor din cadrul Despãrþãmîntului ASTRA Mihail
Kogãlniceanu Iaºi, coordonatori ai grupurilor de copii:
Doiniþa Cãrãuºu, Ana Maria Zavate, Cãtãlin Zurba, Ionuþ
Varanciuc, Vlad Talpalaru, Daniel Brunescu.
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