A S T R A Î N E X PA N S I U N E
Luminiþa CORNEA

JUBILEUL ASTREI DIN IAªI
ªI ROMÂNII DIN BASARABIA
n toamna acestui an, 2014, s-au sãrbãtorit la Iaºi
douãzeci de ani de activitate a Despãrþãmîntului
ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”, preºedinte
prof. Areta Moºu. Bogatele ºi multiplele manifestãri cultural-artistice organizate de-a lungul anilor de astriºtii
ieºeni au fãcut din Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” unul dintre cele mai cunoscute din þarã.
Preºedinta Despãrþãmîntului, profesoara Areta Moºu, în
calitate de vicepreºedinte al ASTREI centrale, cu sarcina de a se ocupa de activitatea externã a Asociaþiunii, ºia luat foarte în serios rolul, devenind un fel de ministru
de externe al ASTREI. Sunt recunoscute proiectele cu
participare internaþionalã ale astriºtilor ieºeni, precum
Deniile eminesciene, Simpozioanele internaþionale
„Românii din afara graniþelor þãrii”, concursul de
creaþie literarã „Veronica Micle”, taberele de culturã ºi
civilizaþie româneascã „Acasã la noi” etc.
Manifestãrile ASTREI din Iaºi, prilejuite de aniversarea a douãzeci de ani de la înfiinþare, au cuprins douã
momente distincte, unul la Iaºi, altul la Chiºinãu. Primul,
Simpozionul naþional Astra ºi românii. Memorie istoricã
ºi realitãþi contemporane, a avut loc la Muzeul Unirii,
amenajat în incinta fostei reºedinþe a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, de pe istorica stradã Alexandru
Lãpuºneanu, unde în urmã cu douã decenii s-au pus
bazele Despãrþãmîntului „Mihail Kogãlniceanu”. Au
fost prezenþi astriºti de toate vîrstele, poate mai mulþi
elevi ºi studenþi. În programul tipãrit al Simpozionului, o
paginã consemneazã, cu litere de aur putem spune,
numele celor 72 de membri fondatori ai
Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” din
Iaºi. Se cuvine sã ne amintim de ei în toate momentele
frumoase realizate de-a lungul anilor ºi sã le mulþumim.
În deschiderea manifestãrii omagiale, preºedinta
Despãrþãmîntului, prof. Areta Moºu, a prezentat pe scurt
activitatea astriºtilor ieºeni, evidenþiind cele mai importante proiecte ºi numeroasele cercuri astriste din þarã ºi
din Basarabia, organizate de despãrþãmîntul pe care îl
conduce, arãtîndu-ºi preþuirea pentru munca astriºtilor ºi
felicitîndu-i.
Preºedintele ASTREI (cu sediul central la Sibiu),
prof. univ. dr. Dumitru Acu, prezent la evenimentul
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omagial de la Iaºi, în cuvîntul sãu, a accentuat ideea cã
orice activitate a ASTREI constituie o întîlnire de suflet
românesc, deoarece ASTRA, de la înfiinþarea ei, are în
vedere conceptele: culturã, credinþã, armonie ºi sacrificiu. Fãrã acestea nu poate exista activitatea ASTREI.
Profesorul Dumitru Acu, în calitatea domniei sale
de diriguitor al Asociaþiunii, a recunoscut ºi a apreciat la
superlativ meritele deosebite ale astriºtilor din Iaºi ºi ale
profesoarei Areta Moºu, acordînd Despãrþãmîntului
„Medalia Asociaþiunii ASTRA pentru merite deosebite”,
iar preºedintei, cea mai înaltã distincþie, „Diploma de
recunoºtinþã”, ca simbol al Asociaþiunii ASTRA. Un
frumos gest de a recunoaºte la nivel naþional meritele
profesoarei Areta Moºu ºi a colaboratorilor ei.
Delegaþii despãrþãmintelor ASTRA din þarã ºi din
afara graniþelor þãrii au adresat cuvinte de salut. Toþi au
felicitat conducerea Despãrþãmîntului „Mihail
Kogãlniceanu” ºi au menþionat colaborãrile la proiectele
astriºtilor ieºeni, dorindu-se continuarea parteneriatelor
dintre
despãrþãminte.
Sintetizînd
activitatea
despãrþãmîntului ieºean al ASTREI, au remarcat competenþa cu care se înscrie în istoria contemporanã a
Asociaþiunii, situarea lui între academism cultural românesc ºi ºtiinþific, în acelaºi timp confirmînd spiritul nou
revigorant ºi vizionar.
Dintre comunicãrile simpozionului de la Iaºi, moderat de cercet. dr. Mircea-Cristian Ghenghea, remarcãm
în mod deosebit pe cele susþinute de cercet. dr. Liviu
Papuc (Biblioteca Centralã Universitarã „Mihai
Eminescu”, Iaºi), Expansiunea ASTREI în Bucovina.
Cazul Constantin Hurmuzachi; cercet. dr. Victor Durnea
(Institutul de Filologie Românã „Al. Philippide, Iaºi),
Constantin Stere ºi ASTRA; prof. dr. Dragoº Petrescu
(Bacãu), ASTRA ºi promovarea învãþãmîntului românsc
în perioada interbelicã; conf. univ. dr. Maria Danilov
(Institutul de Istorie al Academiei de ªtiinþe a Republicii
Moldova, Chiºinãu), O cronicã a vieþii astriste din
Basarabia – Cãminul Cultural ASTRA din Copãceni,
jud. Bãlþi; cercet. dr. Mircea-Cristian Ghenghea
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Istorie, Iaºi), ASTRA la Iaºi. Coordonate contemporane.
Toate comunicãrile s-au încadrat exact în tema propusã,
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accentuînd contribuþia ASTREI ºi a personalitãþilor
astriste, din diferite perioade ºi de pe întreg spaþiu românesc, la îndeplinirea dezideratelor naþionale de pãstrare a
tradiþiilor ºi obiceiurilor de veacuri ale neamului, întru
cinstirea limbii române.
Întotdeauna ºi oriunde, evenimentele ASTREI sunt
însoþite de momente artistice. La Muzeul Unirii din Iaºi,
simpozionul a început, dupã intonarea Imnului ASTREI,
cu un program artistic susþinut de Corul „Ihos” al
Colegiului de Artã „Octav Bãncilã”, dirijor Petronela
Dîrþu, ºi s-a încheiat cu un recital actoricesc de excepþie
susþinut de Petru Ciubotaru de la Teatrul Naþional
„Vasile Alecsandri” din Iaºi, care a amintit spectatorilor
de vestitul cîntãreþ Barbu Lãutarul.
Al doilea moment distinct al manifestãrilor jubiliare
organizate de ASTRA Iaºi a fost Simpozionul internaþional „Românii din afara graniþelor þãrii. Republica
Moldova – opþiuni ºi perspective: între Uniunea
Europeanã ºi Uniunea Euroasiaticã”, desfãºurat la
Chiºinãu, susþinut de Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni. Întîlnirea cu astriºtii
basarabeni a fost emoþionantã ºi fructuoasã.
Simpozionul propriu-zis a avut loc la Universitatea de
Stat „Ion Creangã” din Moldova, o clãdire impunãtoare
aflatã pe o stradã cu nume de rezonanþã în istoria literaturii române, Alexei Mateevici.
Invitaþii au fost cu adevãrat de prestigiu, prof. univ.
dr. hab. Alexandru Moºanu, preºedinte de onoare al
Asociaþiei Istoricilor din Republica Moldova; prof. univ.
dr. hab. Anatol Petrencu de la Universitatea de Stat din
Republica Moldova; acad. Vladimir Beºleagã – scriitor
cunoscut ºi apreciat în Basarabia, din partea Uniunii
Scriitorilor din Moldova; prof. univ. dr. Gheorghe
Negru, preºedinte interimar al Asociaþiei Istoricilor din
Republica Moldova; cercet. dr. Ion Negrei, de la
Institutul de Istorie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei;
conf. univ. dr. Gheorghe Palade de la Universitatea de
Stat din Republica Moldova. Toþi au rostit cuvinte din
suflet ºi pentru suflet, unii, precum venerabilul prof.
Alexandru Moºanu, cu ochii înecaþi în lacrimi, a evocat
momente din viaþa domniei sale, exprimînd sentimente
înduioºãtoare întru iubire de neam ºi limbã româneascã.
Un moment deosebit, la Chiºinãu, l-a constituit
masa rotundã cu participarea elevilor de la liceele teoretice „Principesa Natalia Dadiani”, „George Meniuc”,
„Liviu Rebreanu”, din Chiºinãu ºi din Mãdãceºti, ºi a
studenþilor de la Universitatea de Stat. Moderatori au
fost prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei ºi prof. Lucian Sava,
preºedintele ASTREI din Vaslui. Întrebãrile tinerilor au
fost neaºteptat de multe ºi diverse, în general, încadrîndu-se în tema anunþatã. Elevii ºi studenþii basarabeni nu
au fost timizi, au pus întrebãri ºi s-au referit la aspecte
concrete din experienþa lor. Tînãrul profesor Lucian
Sava s-a dovedit a fi exact moderatorul pe care ºi-l doreRevista românã nr. 1 (79) / 2015

au tinerii, ºtiind sã asculte, sã incite la discuþii, sã
rãspundã pertinent problemelor ridicate, aºa cum a
dovedit de multe ori cã este un bun organizator ºi un
foarte bun susþinãtor al ASTREI.
În urmãtoarea zi de la Chiºinãu, ne-am aflat la
Biblioteca „Onisifor Ghibu”, o instituþie de culturã prestigioasã care îºi aratã cartea de vizitã imediat ce i-ai pãºit
pragul. Priveºti rafturi îngrijite ºi ordonate în care
bãnuieºti grija omului care sfinþeºte locul. Panouri omagiale... de exemplu cel referitor la scriitorul Vladimir
Beºleagã, altul, mai bogat, care are în vedere opera scriitorului Dumitru Matcovschi, sãrbãtorit în anul 2014.
La începutul întîlnirii astriºtilor de la Biblioteca
„Onisifor Ghibu”, la propunerea gazdelor, am þinut un
moment de reculegere în memoria lui Constantin Tãnase
(n. 1949), unul dintre cei mai importanþi jurnaliºti din
Basarabia, care urma sã fie înmormîntat chiar în ziua
aceea. Fondator ºi director al sãptãmînalului „Timpul”,
Constantin Tãnase s-a aflat în primele rînduri ale militanþilor pentru refacerea conºtiinþei civice ºi naþionale,
pentru promovarea ºi afirmarea valorilor perene ale limbii, culturii ºi istoriei românilor basarabeni.
Documentata dar sintetica conferinþã despre
Onisifor Ghibu ºi ASTRA basarabeanã, prezentatã de
prof. Vitalie Rãileanu, directorul Bibliotecii, a fost
ascultatã cu interes de cei prezenþi, veniþi din România,
ºi de reprezentanþii tuturor cercurilor astriste din
Basarabia. Momentul cel mai emoþionant de la
Biblioteca „Onisifor Ghibu” a fost programul artistic,
prezentat de elevi ai Liceului Teoretic „Principesa
Natalia Dadiani”, intitulat „De ce ne desparte rîul Prut?”,
un colaj de poezii ºi cîntece patriotice, muzica Nina
Toma, versuri Tatiana Bãcescu.
Îmbrãcaþi în costume populare, cu chipuri delicate,
fetele cu pãrul împletit frumos în cosiþe, elevii au cîntat
ºi au recitat versuri de Mihai Eminescu ºi de poeþi
basarabeni, în primul rînd versuri de Dumitru
Matcovschi, poetul omagiat la nivel naþional în 2014.
Publicul a ascultat cu sfinþenie, apreciind interpretarea
deosebitã ºi trãirea sufleteascã a acestor copii trãitori
întru iubire de neam ºi de culturã româneascã. Personal,
am remarcat, între atîþia elevi remarcabili, interpretarea
extraordinarã a elevului Octavian Graur (clasa a IX-a),
cãruia i-am dãruit, în final, o carte cu autograf, în semn
de sincer omagiu. Cu acelaºi gest am apreciat ºi truda
profesoarei lui, doamna Tatiana Bãcescu. Momente frumoase care nu se pot uita.
Dupã bogatul moment artistic, a urmat în sala mare
a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” masa rotundã cu tema
„ASTRA: trecut, prezent, viitor”, ediþia a II-a, la care au
participat delegaþi ai despãrþãmintelor ºi cercurilor
ASTRA din Basarabia, respectiv din Cahul, Criuleni,
Strãºeni, Edineþ, Anenii Noi, Ialoveni, Cantemir ºi
Cercul ASTRA „Valeriu Graur” din Chiºinãu, condus de
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prof. Vasile Gîtlan, director adjunct al Liceului Teoretic
„Principesa Natalia Dadiani”, cel care a rezolvat problemele organizatorice ale acestei întîlniri de la Chiºinãu.
Fiecare delegat al cercurilor astriste ºi-a spus punctul de
vedere, ºi-a prezentat o parte din proiectele realizate,
evidenþiind contribuþia Despãrþãmîntului din Iaºi ºi felicitînd conducerea. Emoþii deosebite a provocat cuvîntul
domnului Nicolae Moºu din regiunea Odesa, care a venit
la Chiºinãu „mai mult cu tristeþi decît cu bucurii”, dupã
cum a fost prezentat de doamna Areta Moºu. Domnia sa
ºi-a spus ofurile legate de multele probleme ale
românilor din zona Odesei, de fapt din regiunea de sud a
Basarabiei noastre istorice. Printre altele, domnia sa a
afirmat cã ar fi foarte bine dacã s-ar înfiinþa un centru
cultural românesc în zona Ismail-Odesa, pentru „a se
putea menþine” românii de acolo. Dna Areta Moºu a
prezentat ºi a evidenþiat extraordinara contribuþie a
ziarului „Sud-vest”, subintitulat „Almanah istorico-cultural în limba românã pentru cititorii din sudul
Basarabiei”, fondat ºi coordonat de jurnalistul Vadim
Bacinschi, trãitor la Odesa, cu importantã contribuþie a
ASTREI ieºene, a unor inimoºi astriºti, cu talent jurnalistic, din Iaºi.
Se cuvine a remarca, în acest context, încã trei publicaþii editate de ASTRA ieºeanã, ce au fost lansate la
Iaºi ºi oferite astriºtilor participanþi la evenimentele din
Iaºi ºi din Chiºinãu. Este vorba despre nr. 3 (77),
octombrie 2014, al Revistei române, ajunsã în anul XX
de apariþie (director: Areta Moºu, redactor-ºef: Liviu
Papuc), revistã care se include perfect în titulatura de pe
 50

copertã: „Revistã a românilor de pretutindeni”; apoi de
volumul Românii din afara graniþelor þãrii. Perspective
culturale europene. Iaºi – Alba Iulia – Bor – Vidin,
Editura StudIS, Iaºi, 2014, 274 p., coordonator dr. Liviu
Papuc, volum ce acumuleazã experienþa astriºtilor participanþi la Simpozionul internaþional din toamna anului
2013. A treia publicaþie este volumul O istorie vie.
Cartea ASTREI ieºene de Iulian Pruteanu-Isãcescu ºi
Mircea-Cristian Ghenghea, Editura Junimea, Iaºi, 2013,
142 p., o carte la care s-a muncit cu migalã pentru a
însuma toatã bogata activitate de douãzeci de ani a
Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”.
Menþionãm cu bucurie ºi contribuþia în domeniul jurnalismului a unui talentat astrist din Anenii Noi, domnul
Octavian Zelinschi, care lucreazã atît în presa scrisã cît
ºi în televiziune, realizînd, în Republica Moldova, adevãrate performanþe.
Considerãm cã sãrbãtoarea aniversãrii ASTREI
ieºene la Iaºi ºi la Chiºinãu, cu cele douã simpozioane
avînd tematicã adecvatã românilor din afara graniþelor,
demonstreazã cel mai bine multipla, bogata, roditoarea
activitate a Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” din Iaºi, în þarã ºi în afara hotarelor þãrii.
Multe se mai pot spune despre zilele petrecute, în
Iaºi ºi Chiºinãu, cu ocazia jubileului Despãrþãmîntului
„Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi. Mulþumiri pentru evenimentele bogate în conþinut ºi în trãire sufleteascã!
Felicitãri astriºtilor ieºeni ºi tuturor astriºtilor din
Basarabia! Succes deplin în activitatea viitoare!
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