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CARTEA ASTREI IEªENE

– O CRONICÃ VIE A UNEI INSTITUÞII DE EXCEPÞIE
glinditã într-o carte apãrutã recent la
Editura „Junimea” (O istorie vie. Cartea
Astrei ieºene, Iaºi, 2013), „istoria vie” a
ASTREI ieºene înseamnã, în viziunea autorilor ei,
Iulian Pruteanu-Isãcescu ºi Mircea-Cristian
Ghenghea, cu o sintagmã împrumutatã se pare de la
poetul Nicolae Turtureanu, dincolo de circumstanþele
strict locale, „o istorie vie a românismului ºi a ideii
de românism, afirmatã în sens integrator ºi eminamente cultural-educativ”, un deziderat general
urmãrit consecvent ºi stãruitor de noua filialã sau,
prin pãstrarea termenului, cu uºorul lui iz regionalarhaic, noul „despãrþãmînt” al vechii ºi prestigioasei
Asociaþiuni Transilvane. De la înfiinþarea lui, la Iaºi,
sub patronajul simbolic al marelui scriitor ºi istoric
paºoptist Mihail Kogãlniceanu (1817-1891), în 17
noiembrie 1994, aproape concomitent cu resuscitarea, dupã bune decenii, a Astrei basarabene, au
trecut, iatã, aproape douã decenii, un bun prilej de
bilanþ ºi reconstituire documentarã a traseului parcurs, cu împlinirile evidente ºi inerentele dificultãþi.
Ele sînt legate, cum atîtea fapte concrete o dovedesc,
de viaþa ºi destinul profesoarei Areta Moºu, iniþiatorul ºi preºedintele ASTREI ieºene chiar de la edificarea ei, un model de energie, dãruire, perseverenþã,
unind în una ºi aceeaºi persoanã un vizionar visãtor
romantic cu un aplicat ºi meticulos spirit practic realist. Nu exagerez, cred, cînd afirm cã aceastã „istorie
vie” se împleteºte de asemenea, cel puþin în ultimul
deceniu, cu biografia celor doi tineri istorici ieºeni,
autori ai volumului de faþã, fericite descopeririri ale
doamnei Areta Moºu ºi, alãturi de Liviu Papuc,
redactorul ºef al „Revistei române”, providenþiali
tovarãºi de drum ai acesteia. Lãsînd pe seama domniei-sale povara orientãrii în complicatul ºi dificilul
hãþiº de relaþii ºi colaborãri intra ºi extranaþionale ºi
pe aceea a organizãrii unor manifestãri mai de suflet,
precum, ca sã dãm doar cîteva exemple, cunoscutele
„Denii eminesciene” ori deplasãrile cãtre toate
punctele cardinale ale zecilor de soliºti ºi formaþii
artistice naþionale, cei doi tineri astriºti sînt profund
implicaþi în viaþa asociaþiunii ieºene, aducînd împre-
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unã, dar fiecare pãstrîndu-ºi propria-i personalitate,
unul, cu o mai evidentã aplecare cãtre cercetarea
strict ºtiinþificã, celãlalt, cu o mai decisã deschidere,
nu fãrã accente polemice, spre actualitate, un suflu
modern, revigorant, un mai decis apel, cum citim în
paginile introductive ale cãrþii..., la plierea pe „necesitãþile momentului” ºi, nu în ultimul rînd, fãrã
renunþarea la fapte ºi adevãruri istorice, la abandonarea unui „naþionalism edulcorat”, responsabil
de „popularizarea mitizatã ºi exageratã a unor simboluri naþionale”, a „sentimentalismului exaltat”, în
favoarea unui „discurs pragmatic, sobru ºi echilibrat”, în acord cu interesele ºi opþiunile externe ale
României de azi. Sînt deziderate logice (ºi de bun
simþ) la care subscriem fãrã rezerve.
Trecutul, tradiþia, nu sînt puse, însã, între paranteze, dovadã, tot în secþiunea introductivã a noii cãrþi,
caldele pagini de evocare semnate de trei dintre
membrii fondatori, Gavril Istrati, Al. Husar, Areta
Moºu. Dovadã, de asemenea, numeroasele studii,
articole ºi recenzii gãzduite de publicaþiile periodice
(„Revista românã”, „Chronos”, „Constelaþii ieºene”,
„Sud-Vest”), antologiile (Cartea „Revistei române”)
ºi volumele individuale (Mircea-Cristian Ghenghea,
Cu ºi despre români. Reflecþii publicistice astriste)
sau colective (între altele, Românii din afara
graniþelor þãrii, ajuns la al optulea volum) editate de
despãrþãmîntul ieºean, numeroasele simposioane ºi
conferinþe, locale sau itinerante, desfãºurate sub
egida acestuia, dedicate reconstituirii ºi reevaluãrii
trecutului nostru naþional, cinstirii ºi valorificãrii
moºtenirii noastre culturale, literare, artistice, toate
consemnate cu rigurozitate în volumul de faþã. Ele se
adaugã, desigur, la numeroasele contribuþii în
prezentarea unor personalitãþi, evenimente, idei ºi atitudini din stringenta actualitate, propunîndu-ne astfel,
cum spun autorii, ºi „o paginã din istoria zilelor noastre”. Sã remarcãm, la acest capitol, numãrul imens de
colaboratori ai publicaþiilor menþionate, de cele mai
diverse vîrste, profesii, preocupãri, din þarã ºi din
strãinãtate, de la simpli þãrani din Bugeac pînã la universitari ºi academicieni ieºeni ori bucureºteni. Cele
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ºaptesprezece pagini ale Indicilor de la sfîrºitul volumului îi înregistreazã cu exactitate.
Cum e ºi firesc, conform rolului asumat prin statutul sãu de despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu”
(„promovarea intereselor de propãºire a naþiunii
române de pretutindeni”), capitolul intitulat
Activitãþi, programe, proiecte se deschide cu o amplã
secþiune privind activitãþile de popularizare ºi
rãspîndire a culturii naþionale în România ºi în
cadrul comunitãþilor româneºti din jurul României.
Avînd ca punct de plecare vechea capitalã a
Moldovei ºi iradiind cãtre þinuturi din România ºi din
vecinãtate, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria,
Serbia, Ungaria, Macedonia, aceste activitãþi sînt de
un numãr ºi de o varietate de-a dreptul impresionante: itinerarul folcloric „Se-ntîlneºte dor cu dor”,
ajuns anul acesta la 40 de ediþii, itinerarul cultural
„Denii eminesciene”, cu 19 ediþii, tabãra de culturã ºi
civilizaþie „Acasã la noi”, cu 17 ediþii, itinerarul cultural „Razã de bucurie”, 7 ediþii, ªcoala europeanã de
varã „ASTRA”, 3 ediþii, începînd cu 2010... La ele se
adaugã donaþii sistematice de carte, concursuri
anuale internaþionale pentru copii ºi tineret, expoziþii
tematice, deplasãri cultural-ºtiinþifice, înfiinþarea ºi
sprijinirea unor cercuri ºi despãrþãminte ASTRA, în
þarã ºi în afara graniþelor ei, în special în Republica
Moldova, Ucraina ºi Serbia.
Ecourile tuturor acestor activitãþi au fost urmãrite
ºi înregistrate în bogate note de subsol cu acribie
ºtiinþificã, exhaustiv, de cei doi coautori: simple semnalãri, notiþe, recenzii, articole, studii, interviuri,
amintiri ºi note de drum, broºuri ºi volume... O întreprindere nu tocmai lesnicioasã, cerînd pe alocuri, am
zice, pasiune ºi abilitãþi detectivistice, avînd în
vedere numãrul mare de periodice consultate, apãrute
în cele mai diverse locaþii, din þarã, de la „Ani de
liceu” ºi „Adevãrul de Cluj”, „Informaþia de Aiud”,
„Plaiuri nãsãudene”, „Mesagerul de Covasna”,
„Cuibul visurilor” din Maieru, „Dãscãliþa” sau „Grai
românesc” de la Miercurea Ciuc, „Foaia poporului”
din Sibiu, „Anotimpuri” din Piatra Neamþ, „Crai
Nou” ºi „Bucovina literarã” din Suceava, „Momentul
municipiului
Dorohoi”,
„Surâsul”
ieºean,
„Clepsidra” vasluianã, ºi pînã la „Românul” ºi
„Curierul românesc” din Bucureºti, „Ploieºtii”,
„Gazeta Oltului” slãtineanã, „Expresul de sud”
craiovean, „Coloana infinitului” sau „Vest Matinal”,
din Timiºoara... Sînt consemnate de asemenea cca 40
de publicaþii din statele învecinate, cele mai multe,
desigur, din Republica Moldova. Nu e omis nici
„Curentul internaþional”, Sterling Heights, Statele
Unite ale Americii. Cu prilejul consultãrii acestor
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trimiteri bibliografice am fãcut, însã, o constatare ce
ne-a lãsat un gust destul de amar: cu excepþia unor
periodice din tîrgul Ieºilor, „Cronica”, „Convorbiri
literare”, „Timpul”, dar ºi acestea într-un mod cu
totul sporadic, principalele nostre publicaþii literare ºi
de culturã, din capitalã ori din alte mari centre ale
þãrii, au rãmas insensibile la activitãþile ASTREI
ieºene, ceea ce pune într-o luminã nu tocmai favorabilã scriitorimea ºi, în general, intelectualitatea
dunãrean-carpatinã. Nici publicaþiile nostre academice nu s-au oprit asupra unor simpozioane internaþionale de prestigiu, precum, de exemplu, Românii
din afara graniþelor þãrii, fapt cu atît mai curios cu cît
ele au generat texte de o realã þinutã ºtiinþificã, semnate, unele, de academicieni, universitari ºi cercetãtori de prestigiu, români sau strãini. Este, desigur, un
aspect la care ar trebui sã mai meditãm.
Privitã în ansamblu, Cartea ASTREI ieºene, rezultat al strãdaniei a doi tineri cercetãtori de formaþie
istoricã, se adaugã la palmaresul publicistic ºi ºtiinþific notabil al autorilor ei, constituindu-se într-o cronicã vie a unei instituþii culturale de excepþie, cu o
profundã marcã de nobleþe, abnegaþie ºi civism, care
se numeºte Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu”.
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