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A scrie despre ASTRA
e oricând o sãrbãtoare

FAMILIA ROMÂNÃ

Se spune cã problema dreptãþii are trei dimensiuni. Prima: Sã ai dreptate,
într-adevãr! A doua: Sã o poþi demonstra. A treia: Sã fie cine sã þi-o dea!
Cam aºa stau lucrurile ºi cu alte „chestiuni” importante la scara cea mare a
lucrurilor. Spre exemplu, cu problema identitãþii. Nu ne referim la identitatea
individului, ci la cea naþionalã. Nu la starea lucrurilor acum, ci la nivel istoric.
Cerurile sunt ale lui Dumnezeu, dar în aceste ceruri fiecare neam îºi regãseºte
„cerurile propriei mântuiri”. Cãci dincolo de mântuirea individului, prin rugãciune, pocãinþã ºi credinþã, existã ºi o mântuire a grupurilor de suflete formate în
jurul unei limbi, unei tradiþii, unor idealuri...
Când neamurile o duc bine e posibil ca aceste ceruri sã-i adune la liniºte ºi pace
sufleteascã. Sau chiar e posibil ca oamenii sã mai ºi uite de ceruri.
Când un neam este împilat, înrobit, înglodat în noroaiele mizeriei ºi închis în
mrejele întunericului, care înseamnã pânã ºi ignoranþã de sine, nu doar ignoranþã
culturalã sau politicã, salvarea nu poate veni decât de la CERURI, cu deosebire de la
CERURILE NEAMULUI, entitate care adunã alãturi de speranþe ºi idealuri ale
poporului sau naþiunii ºi multitudinea durerilor, suferinþelor, rãbdãrilor, chinurilor ...
Dintr-o astfel de situaþie neamul este capabil sã evadeze numai dacã se poate
privi cu adevãrat pe sine în oglinda proprie. În caz contrar, îl paºte „somnul cel de
moarte”, în care se poate „adânci” mai ales atunci când „barbarii de tirani” sunt
capabili sã-i asigure surogate pentru a uita de sine.
ªi cu neamul românesc din Transilvania s-au petrecut în acest chip lucrurile
în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, mai ales dupã înfãptuirea dualismului.
Cã a fost posibilã „MÂNTUIREA” la 1918, cã neamul cel mare al românilor
ardeleni „n-a pierit”, ci s-a ridicat la lumina adevãratei emancipãri naþionale, e o
chestiune, dacã nu eminamente providenþialã, atunci cel puþin DEMIURGICÃ. Iar
lucrarea de suflet care a fãcut ca aceasta sã fie direcþia vectorialã s-a numit ASTRA.
Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român
a fost ºi temei de pornire, ºi ideal de împlinire... ªi Minister al Învãþãmântului, ºi
Minister al Culturii, ºi Minister al Nevoilor Sociale ... ªi forum de dezbatere, ºi
chilie de rugãciune publicã, ºi arenã de luptã politicã ...
Astfel cã putem considera ASTRA, fãrã de nicio exagerare, ca cea mai mare
lucrare de suflet din istoria culturalã a neamului. Numãrul de faþã al Revistei „Familia Românã” onoreazã cei 150 de ani de la înfiinþarea ASTREI cu câteva
materiale tematice. Dar ºi numerele ce vor urma vor reflecta aceastã uriaºã „construcþie naþionalã” deoarece a scrie despre ASTRA e oricând o sãrbãtoare!
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Asociaþiunea transilvanã pentru literatura
românã ºi cultura poporului român - Astra
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sociaþiunea Transilvanã pentru Literatura ºi Cultura Poporului Român, cunoscutã sub numele de Astra,
prescurtarea de la Asociaþiunea Transilvanã, a
luat naºtere în anul 1861. Ideea înfiinþãrii sale
sub forma unei Societãþi literare a românilor din
Transilvania, aparþine lui Avram Iancu. Acesta,
împreunã cu Axente Sever ºi Simion Bãrnuþiu,
au propus instituirea ei în 1852. Este vorba de
perioada imediat urmãtoare Revoluþiei de la
1848. Perioada trezirii cu adevãrat a conºtiinþei
naþionale a românilor ºi a recunoaºterii, într-o
formã sau alta, a forþei pe care aceºtia o reprezintã, în ciuda asupririi de secole, pe teritoriul Transivaniei.
Vremurile mari nasc oameni mari, zice o
vorbã înþeleaptã, ªi astfel de oameni s-au ºi
ridicat din rândurile românilor transilvani, care
au îmbrãþiºat cu mare entuziasm ideea înfãptuirii acestei asociaþiuni. Este vorba de Gheorghe Bariþiu, Iacob ºi Andrei Mureºanu, Ioan
Puºcariu, Sterca ªuluþiu, Paul Vãsici ºi alþii.

Palatul ASTRA - detaliu

S-a remarcat în mod special însã Mitropolitul Andrei ªaguna, una dintre cele mai elevate personalitãþi ale românilor. El a avut ºi un
rol deosebit în sprijinirea Revoluþiei de la 1848,
fiind unul dintre organizatorii Marii Adunãri de
pe Câmpia Libertãþii de lângã Blaj ºi contribuind, pe linie diplomaticã, la obþinerea unei
serii de avantaje în favoarea românilor. A fost o
perioadã scurtã, de mare avânt naþional, pânã în
anul 1865, anul pierderii autonomiei transilvane
ºi al desfiinþãrii Dietei de la Sibiu, din care fãcea
parte ºi Andrei ªaguna. Dar, între timp, românii
obþinuserã deja câteva drepturi.
Andrei ªaguna ºi-a asumat, prin Biserica
Ortodoxã Ardeleanã, sarcina de a sprijini învãþãmântul românesc de toate gradele. În Sinodul
din 1850 s-a hotãrât, printre altele, ca toþi protopopii ortodocºi sã fie ºi inspectori ºcolari ºi ca
toþi seminariºtii, înainte de a se preoþi, sã primeascã instrucþie pedagogicã ºi sã aibã obligaþia
de a fi învãþãtori în ºcolile parohiale ale fiecãrei
biserici ortodoxe. În anul 1850 el reuºeºte întemeierea, la Braºov, a gimnaziului românesc,
care în 1865 va deveni Liceul „Andrei ªaguna” cel mai prestigios liceu românesc din Transilvania, care a dat þãrii 47 de membri ai Academiei Române.
Andrei ªaguna a reprezentat marea conºtiinþã a unitãþii culturale a românilor de pretutindeni ºi mai cu seamã a celor din afara Principatelor Române, din Ardeal, Banat ºi Bucovina, pe care a încercat sã-i adune, în vederea
marelui ideal al Unitãþii Naþionale. Fiind el însuºi un mare luptãtor, poate cel mai de seamã al
ortodoxiei, a înþeles cã unitatea naþionalã este
mai presus de orice divergenþã, chiar religioasã,
ºi a conceput Asociaþiunea Transilvanã ca societate culturalã în acelaºi timp ortodoxã ºi
greco-catolicã. La 10 mai 1860 el a înaintat
guvernatorului Lichtenstein al Ardealului cererea pentru aprobarea Astrei ºi a solicitat lui
Timotei Cipariu, George Bariþiu ºi Ioan Puºcariu sã elaboreze câte un proiect de statut, din

„Andrei ªaguna” ºi ale clericilor ortodocºi ºi
greco-catolici care participau cu toþii la celebrele „Serbãri” ale Astrei de 1 decembrie, care a
devenit astãzi ziua naþionalã a României, ºi de
15 mai, aniversarea Adunãrii din Câmpia Libertãþii, prilej cu care, la Cimitirul din Groaveri, la
mormântul lui Andrei Mureºanu, se cânta imnul
braºovenilor Deºteaptã-te române, devenit ºi el,
astãzi, imnul de stat al României.
Astra a fost desfiinþatã ilegal în anul 1948.
Au fost confiscate toate bunurile ºi toate fondurile acumulate cu multã trudã în cursul atâtor
decenii. Amintirea Astrei n-a pierit însã. Bãtrânii astriºti îºi mai þineau în tainã întrunirile,
unii având chiar de suferit pentru aceastã aducere aminte. Mai ales la Braºov, tradiþia a renãscut cu ocazia înfiinþãrii, în 1968, a revistei
„Astra” - o denumire familiarã braºovenilor,
care a încercat o reînnodare cu tradiþia culturalã
adormitã a acestora. Fireºte, în limitele legalitãþii comuniste.
Memoria braºovenilor s-a trezit pentru câteva zile la 15 noiembrie 1987, când pe strãzile
vechii cetãþi s-a cântat din nou Deºteaptã-te
române, dupã care oraºul a fost ºi mai strâns
încãtuºat, pânã la eliberarea din decembrie
1989. Sunt documente fotografice din acele zile,
în care se vãd pancarde pe care scria: „Astra e cu
noi”. Trebuie sã amintim aici cã ºi denumirea
veche a uzinei rãsculate în 1987 era tot „Astra”,
Un nume cu mare rezonanþã în sufletul braºovenilor.
Dar, iatã cã, dupã cinci decenii, ca-n poveste, Astra a reînviat cu sediul ei central la
Sibiu, cu despãrþãmintele ºi cercurile ei tradiþionale. Pãrea de necrezut ºi, totuºi, am asistat la
serbãri anuale de mare amploare, cum au fost
cele ale Astrei de la Orãºtie în 1993, de la Arad,
în 1995 ºi de la Braºov (2002).
Reînnodarea firului cu trecutul nu se face
uºor, mai ales în condiþiile în care nu s-a restituit
nimic din patrimoniul Astrei. Cu mari eforturi
s-au realizat Monumentul eroilor de la Turnu
Roºu, s-au dezvelit trei busturi (la Arad, Dej ºi
Nãsãud), s-au pus peste 20 de plãci memoriale ºi
au avut loc mari sãrbãtori omagiale dedicate lui
Aron Cotruº, Inocenþiu Micu Klein, George Bariþiu, Alexandru Lapedatu, Sextil Puºcariu.
Multe dintre ele fiind precedate de simpozioane,
ºedinþe de comunicãri ºi expoziþii. La toate despãrþãmintele au fost reluate tradiþionalele conferinþe pe teme istorice, ºtiinþifice ºi artistice.
Zilele Astrei (18 noiembrie - 16 decembrie) din anul 1995, au debutat cu înfiinþarea
Despãrþãmântului Astra de la Iaºi, dupã ce, tot în
Moldova, s-a înfiinþat Despãrþãmântul Astra de
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care, în 1861, alcãtuieºte statutul Astrei, participã la constituirea ei ºi este ales preºedinte.
Este momentul din care, pânã în 1948, toþi marii
cãrturari ai Transilvaniei au fost membri ai
acestei Asociaþiuni.
Astra a reprezentat o adevãrata academie
popularã a românilor încurajând, stimulând ºi
organizând învãþãmântul, ºtiinþa, cultura în genere, literatura ºi artele în mod special. Astra a
întemeiat primele ºcoli pentru adulþi la sate, cu
ajutorul învãþãtorilor ºi preoþilor. A publicat abecedare ºi cãrþi populare. A înfiinþat biblioteci,
cele mai importante fiind la Sibiu ºi Braºov,
alãturi de numeroasele biblioteci sãteºti ºi case
de citire.
Prin sistemul organizatoric, cu despãrþãminte sau secþiuni ºi cercuri, s-a extins în toatã
Transilvania ºi, fãrã nici un ajutor oficial, prin
cotizaþiile ºi donaþiile membrilor, a reuºit, în
petrecerea anilor, sã aibã un bogat patrimoniu.
„Biblioteca poporalã” a Asociaþiunii a publicat
numeroase cãrþi de istorie, literaturã, religie,
economie, agriculturã, creºterea animalelor ºi
igienã. A contribuit la înfiinþarea unor cooperative ºi bãnci. A organizat în permanenþã conferinþe, expoziþii ºi muzee, sãrbãtori tradiþionale, festivaluri de cântece ºi dansuri populare,
parade folclorice. Iar prin secþiunile ºtiinþifico-literare a contribuit substanþial la dezvoltarea
culturii profesioniste. Prin subvenþii, premii ºi
burse a sprijinit tineretul studios ºi chiar pe
savanþii cãrturari consacraþi ºi inventatori de
talia lui Aurel Vlaicu.
Scopul principal al Asociaþiunii a fost acela de a pregãti Marea Unire, de a crea fundamentul popular al culturii româneºti din Ardeal, Banat ºi Bucovina. Obiectivul a fost
îndeplinit cu prisosinþã ºi lucrul acesta s-a vãzut
mai ales dupã 1919, dupã constituirea Universitãþii de la Cluj, al cãrei prestigiu se pãstreazã
pânã în zilele noastre. Aceasta nu a însemnat
însã un reflux al miºcãrii culturale artistice, ci,
dimpotrivã, extinderea ei în cadrul noii legalitãþi. Degrevarea de anumite sarcini, legate în
special de învãþãmântul primar ºi gimnazial, a
stimulat activitãþile cultural-artistice, contribuind la pãstrarea unor tradiþii strãvechi, care au
fost date uitãrii în alte zone ale României Mari.
Despãrþãmântul central al Astrei din Braºov deþinea, înainte de 1948, clãdiri importante,
o mare bibliotecã, o tipografie ºi avea Gazeta
Transilvaniei ca organ publicitar. Gazeta aceasta
rãmâne un adevãrat tezaur literar, istoric ºi artistic al Transilvaniei. Tradiþional, s-a menþinut ºi
legãtura Astrei din Braºov cu activitãþile tradiþionale ale junilor braºoveni, ale Liceului
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la Tecuci. Au avut loc simpozioane la Universitatea din Sibiu ºi la Filiala Academiei din Cluj,
conferinþe pentru cadre didactice ºi studenþi în
cadrul aºa-numitei „Extensiuni universitare”, sesiuni de comunicãri ºtiinþifice la Universitatea din
Sibiu ºi Facultatea de teologie „Andrei ªaguna”,
vernisaje de expoziþii ºi concerte. La Sibiu ºi la
Braºov membrii Astrei au participat la marea sãrbãtoare a Bicentenarului Andrei ªaguna (2008).
Trebuie amintit faptul cã preºedintele actual al Astrei, profesorul Dumitru Acu, s-a dovedit un bun organizator ºi un mare patriot, fiind
la înãlþimea marilor sãi înaintaºi, mai ales în
aceste clipe de cumpãnã ale naþiei române în
care tocmai cultura este lãsatã la voia întâmplãrii. Cu multe sacrificii apare, la Sibiu, publicaþia Astrei, bilunarã: Foaia Poporului. A
fost reorganizatã în 1993 ºi la Braºov revista
lunarã Astra sub deviza ºaguniºtilor: litteris et
virtuti, care nu mai apare astãzi din motive financiare. Aceasta, în ciuda obiectivelor sale
generoase. „Scopul revistei Astra, se spune în
programul acestei publicaþii, este reunirea asociaþiilor nepolitice din Braºov ºi împrejurimi,
care sunt credincioase idealurilor noastre naþionale ºi popularizarea prin publicare a rezultatelor remarcabile din domeniul ºtiinþei, culturii
ºi artei, ca ºi a principalelor evenimente din
aceste domenii. Ceea ce se poate spune în genere, se poate spune clar, concis ºi pe înþelesul
tuturor, al marelui nostru public cititor. Acestuia
îi închinãm strãdaniile noastre. Nici un sacrificiu nu este prea mare, se conchide în programul revistei Astra, pentru þara în care trãim,
pentru Naþia din care facem parte ºi pentru Credinþa strãbunilor noºtri”.
Principial vorbind, sarcina Asociaþiunii
Transilvane este astãzi chiar mai grea decât la
începuturile sale. Exista atunci un mare entuziasm cultural- naþional care astãzi mai pâlpâie
doar. Cele cinci decenii de robie spiritualã îºi
spun cuvântul. Se mai adaugã acum noile mijloace audio-vizuale ºi o altã atitudine a tineretului, care, în condiþii normale, de continuitate
culturalã, ar fi fost altfel recepþionate. Tradiþiile,
ºi ele, ar fi evoluat cu specificul lor. Unele
obiceiuri, frumoase cândva, nu pot fi reluate, ca
atare, dupã o jumãtate de secol. Este necesarã o
perioadã de readaptare. Braºovenii, de exemplu,
au tradiþii milenare, pe care le mai pãstreazã
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încã, cum este obiceiul junilor din ªcheii Braºovului, care uimeºte ºi astãzi prin mãreþie ºi
frumuseþe, dar el a fost ºlefuit în permanenþã,
având, periodic, semnificaþii preponderent naþionale, religioase sau matrimoniale, care s-au
estompat cu timpul în favoarea unor aspecte mai
mult sportive ºi festivale. Dacã obiceiul n-ar fi
trecut prin aceste metamorfoze ºi ar fi trebuit sã
fie reluat în forma originarã, de la începutul
acestui secol, n-ar mai fi fost gustat de tineretul
de astãzi. Este ºi situaþia elevilor de la Liceul
„Andrei ªaguna”, care, în trecut, se mândreau
cu uniformele ºi petrecerile lor „studenþeºti”,
cum le ziceau. Astãzi liceul este mixt ºi purtarea
unui chipiu, oricât de frumos ar fi, pare ceva, cel
puþin neobiºnuit; iar o petrecere cu cântece româneºti, în locul muzicii rock, pare chiar ciudatã. ªi totuºi, la ultima aniversare a lui Andrei
ªaguna, a cântat fanfara liceului cu elevi în
uniforme, bucurându-se de mare succes, ca ºi
corul fetelor, care s-a impus treptat, cu repertoriul clasic-tradiþional, obþinând premii ºi în
strãinãtate.
Mai încet sau mai greu, dar firul rupt al
tradiþiei începe sa se lege, în ciuda oricãrui scepticism.
Dar tocmai aceasta este misia, ca sã-i
zicem aºa, a Societãþii Transilvane Astra, sã
încerce, cu mijloace adecvate, sã facã aceastã
legãturã, între prezent ºi trecut, între tineri ºi
bãtrâni, pe fundalul încã viu al unitãþii culturale
a românilor de pretutindeni.
Este semnificativã, în acest sens, extinderea Astrei în Moldova ºi de curând în Basarabia, aceasta dupã înfiinþarea Despãrþãmântului Central - Bucureºti. Astra începe deja sã-ºi
piardã semnificaþia restrâns ardeleneascã ºi sã
însemne „asociaþiune culturalã româneascã”.
Dupã falimentul ºi discreditarea vechilor forme
comuniste ale miºcãrii culturale, devine tot mai
evidentã necesitatea unor formaþiuni culturalorganizatorice de alt tip. Or, acestea nu trebuie
inventate, ele au existat ca atare în forma despãrþãmintelor ºi a cercurilor Astrei. Trebuie
doar sã ni le reamintim ºi, odatã cu ele, sã reînviem în mintea acestei naþii, greu încercate, ºi
amintirea marilor bãrbaþi ai culturii noastre,
care, în vremuri la fel de grele, au încercat ºi
chiar au reuºit, adesea cu sângele lor, sã spele
ruºinea timpului.
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ASTRA – vocaþia perenitãþii românilor
lizarea voinþelor ºi faptelor românilor de
pretutindeni pe fãgaºul luptei comune pentru
fãurirea statului naþional unitar român. Aceasta
reprezintã, în plan spiritual ºi naþional-politic,
cea mai de seamã ctitorie ºi cel mai mare merit
al ASTREI. De pe poziþia acestuia apreciem
astãzi rolul uriaº ºi decisiv al ASTREI în dezvoltarea istoricã a poporului român din Transilvania ºi de pretutindeni, pentru triumful idealurilor sale de emancipare economicã ºi de libertate socialã, independenþã ºi unitate naþionalã,
de integrare civilizaþionalã la nivel european.
Deºi îºi abzicea, prin rosturile programatice iniþiale, imixtiunea în chestiunile politice,
ASTRA a fost, în fapt, prin întreaga ei activitate
neînfricatã, o replicã româneascã demnã, autoritarã ºi vehementã la ofensiva de deznaþionalizare forþatã ºi sistematicã a românilor, desfãºuratã de regimurile reacþionare austro-ungare,
un apãrãtor fidel ºi un militant înfocat pentru
drepturile românilor la o viaþã liberã ºi suveranã
în sânul unuia ºi aceluiaºi stat naþional românesc.
Dezvoltarea conºtiinþei unitãþii naþionale
ºi transformarea ei treptatã, în perioada de sfârºit a secolului al XVIII-lea ºi prima jumãtate a
secolului al XIX-lea, în miºcare naþionalã, fortificatã de influenþa Iluminismului ºi Romantismului, a fost dominatã, în aceastã epocã, de
componenta culturalã. Se consolideazã, acum,
relaþia naþiune-stat, naþionalismul, prin promovarea loialitãþii faþã de naþiune, interesul naþional devenind primordial. În Europa rãsãriteanã,
naþionalismul pãstreazã în prim-plan componenta culturalã, cuprinzând, în sfera sa, teritoriul,
istoria ºi comunitatea naþionalã. Lui i se alãturã
ideologia liberalismului, într-un raport specific
spaþiului românesc3.
Tot acum se statorniceºte relaþia între confesiune ºi naþiune, ilustratã plenar de evenimentele revoluþionare din anii 1848-1849, preoþii

Victor V. Grecu, Revoluþia. Unirea. Independenþa în Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1984, p.
30—45.
2 Victor V. Grecu, Avram Iancu în lupta pentru drepturile limbii române, în Limba românã, XXXII, 1983, nr. 2,
p. 96-103.
3 Liviu Maior, Habsburgi ºi români. De la loialitatea dinasticã la identitate naþionalã, Bucureºti, Editura
Enciclopedicã, 2006, p. 227.
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u 150 de ani în urmã, lua fiinþã la
Sibiu, la 23 octombrie/4 noiembrie
1861, din iniþiativa lui Ioan Cavaler
de Puºcariu, Andrei ªaguna, George Bariþ ºi
Timotei Cipariu, Asociaþiunea Transilvanã pentru
Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român
- ASTRA. Ea venea sã împlineascã voinþa testamentarã a marelui erou ºi martir, a Craiului
Munþilor, atât de îndrãgit ºi preþuit de întreaga
suflare transilvanã, Avram Iancu, ca ºi a tribunilor sãi, Axente Sever ºi Simion Balint1 ºi a
tuturor marilor bãrbaþi ai naþiunii, ce au întrupat
în cugetul ºi fapta lor voinþa poporului ºi care s-au
stins în dorul de „a vedea naþiunea fericitã”2.
Rosturile ASTREI aveau sã fie mai mari
decât le gândiserã urzitorii ºi ctitorii acesteia,
aºa cum faptele ºi împlinirile ei aveau sã întreacã aºteptãrile nu numai ale oficialitãþilor imperiale habsburgice care i-au autorizat întemeierea, ci ale tuturor, impunându-se, prin prestigiul
la care s-a ridicat prin toate împlinirile ei, în
rândul instituþiilor savante ale vremii din þãrile
europene de veche culturã, însufleþind ºi fãcând
sã graviteze în jurul faptelor ei toatã românimea.
Era un eveniment ce avea sã revoluþioneze
întreaga viaþã spiritualã a românilor transilvãneni, ca de altfel a tuturor românilor, întreaga
miºcare culturalã ºi naþionalã din acea vreme,
unindu-i în incandescenþa patosului unei uriaºe
emulaþii de activism cultural-politic, de militantism naþional. Ea a focalizat energiile ºi strãdaniile întregii lupte de emancipare socialã, economicã, naþionalã, politicã ºi culturalã spre un
singur þel vital pentru evoluþia ulterioarã a poporului român: unirea politico-statalã. Cãci,
într-adevãr, dintre toate meritele ºi împlinirile
care i-au aureolat menirea, încrustându-i adânc
valoarea în conºtiinþa contemporanilor ºi în memoria posteritãþii, cel mai de seamã a fost ºi
rãmâne contribuþia ASTREI la unirea într-un
cuget ºi o simþire a tuturor românilor, cana-
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fiind principala sursã a mobilizãrii, prezenþi în
Românii simþiserã de mult nevoia unui for
toate structurile de conducere ale revoluþiei. cultural-naþional central, adecvat imperativelor
Cele douã confesiuni ale românilor, ortodoxã ºi vieþii social-politice ale vremii, care sã coorgreco-catolicã ºi îndeosebi Andrei ªaguna au doneze ºi sã asigure realizarea dezideratelor epromovat asociaþionismul ardelean, al cãrui rol mancipãrii lor naþionale pe plan social-econocovârºitor pentru evoluþia românilor din Tran- mic, cultural, naþional-politic, în aspiraþia sinsilvania este cunoscut1. Împreunã, ele exprimau cronizãrii cu ritmul evoluþiei celorlalte naþiuni
cu forþã identitatea acestora,
cu o civilizaþie înaintatã din
strãduindu-se sã pãstreze inEuropa.
tegritatea etniilor ºi confesiuReceptând „spiritul vrenilor respective, sã realizeze
mii” ºi imperativele epocii,
interferenþa dintre membrii
cea mai veche a fost „Soþiegrupurilor etnice având un rol
tatea filosofeascã a neamului
esenþial în construcþia identiromânesc în Mare Prinþipatul
tãþii etnice, alãturi de ceilalþi
Ardealului”, întemeiatã de doi
factori definitori ai acesteia.
iluminiºti români, Ioan PiuaModernitatea politicã,
riu Molnar, primul medic ofavând drept componente statalmolog român din Transiltul, societatea civilã ºi etnicul,
vania, ºi filologul, cu ale sale
precum ºi etnicizarea politicii,
Observaþii de limbã româaccentuatã dupã 1867, a stimuneascã prin Paul Iorgovici
lat ascendenþa naþionalismufãcute3. Dupã refuzul autoritãlui, care s-a bazat pe socieþilor imperiale de la Viena la
tatea civilã în stabilirea
solicitarea editãrii unei publiIoan Cavaler de Puºcariu
raportului dintre stat ºi naþicaþii româneºti, cei doi învãþaþi
une. „Implicarea intelectualisibieni, în înþelegere cu cei din
lor, consacra suveran Liviu
Bucureºti, anunþã, la începutul
Maior2, modelele furnizate de
anului 1795, întemeierea „Solumea germanã sau francezã,
þietãþii…” preconizând ºi un
au dus la apariþia unui proces
periodic, Vestiri filosofeºti ºi
timid, dar emblematic, de ormoraliceºti, cu o atât de grãganizare, de constituire a priitoare ºi simptomaticã invocamelor asociaþii cultural-ºtiinre privind „o soþietate compuþifice, apariþia primelor pusã din savanþi din Valahia”. În
blicaþii, dar ºi a revistelor
Înºtiinþarea, din 1795, privind
culturale. Spre deosebire de
apariþia revistei, care nu s-a
cele germane, aristocratice, de
mai finalizat, este grandilocsaloanele literare, în spaþiul
ventã accentuarea argumentãrii
românesc asistãm la înfiinþa- fãcutã acum 215 ani! rea de societãþi cultural-poliînfãptuirii unui deziderat cartice marcate de spirit militant,
dinal, acela al unificãrii ºi culde un activism cultural-politic
tivãrii limbii literare în aspi(s.n., - V.V.G.) centrat pe stuAndrei ªaguna
raþia integrãrii culturale la
dierea trecutului, limbii, folnivelul celorlalte naþiuni, imclorului, care antreneazã inteperativ
de
o
inestimabilã
ºi uimitoare actualilectualitatea româneascã ardeleanã, formatã
preponderent din membri ai clerului, profesori tate: „Dupã cum citim cã vestesc istoriile cele
ºi învãþãtori, negustori ºi proprietari de pãmânt. vechi mai vârtos toate neamurile au avut sârProblema stabilirii identitãþii, individualizãrii guinþa ca sã-ºi împodobeascã stilul limbii sale,
românilor din monarhia habsburgicã nu putea sã cu osebitã ºi întocmitã cuvântare, încât putem
zice cã, prin poleirea stilului ºi deprinderea în
nu dobândeascã coloraturã politicã”.
Vezi monografia lui Keith Hitchins, Ortodoxie ºi naþionalitate. Andrei ªaguna ºi românii din Transilvania
1846-1873, Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 1995.
2 Liviu Maior, op. cit., p. 277
3 Victor V. Grecu, ªcoala Ardeleanã ºi unitatea limbii române literare, Timiºoara, Editura Facla, 1973, p.
98-100;113-135.
1

învãþãturã, s-au înãlþat firea a multor neamuri cietatea literarã din Bucureºti, înfiinþatã la 1827,
pânã la cea mai înaltã stare a nemuririi”1.
Societatea de medici ºi naturaliºti din Iaºi, 1833,
Despre aceastã iniþiativã, Dimitrie Gusti, Societatea pentru învãþãtura poporului român,
în discursul de recepþie, rostit la Academia Ro- 1839, Societatea literarã, din Bucureºti, 1843,
mânã, în ºedinþa solemnã din 10 iunie 1923, Asociaþia literarã a României, 1845, Ateneul
intitulat Fiinþa ºi menirea Academiilor, aprecia Român, Iaºi, 1860, toate prefaþând idealurile
cã „este una dintre cele mai vechi societãþi ro- ilustrei ASTRA.
mâneºti, care s-ar putea conPlãmãditã din efervessidera ca o veneratã strãbunã a
cenþa marilor idei înnoitoare ºi
Academiei”2.
a iniþiativelor ºi acþiunilor înDupã ce „Soþietatea fidrãzneþe ale generaþiei revolulosofescã” rãmãsese fãrã reþionare de la 1848 ºi din nãzultat, se iniþiazã, la 1808,
zuinþele anterioare ale lui
„Societatea pentru cultivarea
Inochentie Micu ºi ale ªcolii
limbii române”. Manifestul aArdelene4, ASTRA reprezenta
cesteia, publicat în operele lui
o sintezã superioarã a tuturor
Iosif Kemény, este, desigur,
aspiraþiilor româneºti de eanterior anului 1808 (21 amancipare, simbolizând însãºi
prilie), data când a fost tradus
unitatea socialã, naþionalã,
în ungureºte de cãtre Magyari
culturalã ºi politicã întruchipaIstván ºi aparþine lui Constantã în alcãtuirea, idealurile ºi întin Diaconovici Loga, autorul
fãptuirile ei. Asumându-ºi miGramaticii româneºti. În cusiunea împlinirii aspiraþiilor
prinsul lui, cultivarea limbii
primordiale vitale ale româniGeorge Bariþiu
devine, ca ºi la celelalte nalor transilvãneni, ASTRA a
exercitat, cum observa un istoþiuni europene, imperativul
riograf, mai bine de o jumãtate
naþional suprem, având o
de secol, prerogativele unui
dublã finalitate: „Pânã când ni
adevãrat guvern, ale unui parvor veni în ajutor ºi alte îmlament românesc, devenind un
prejurãri, trebuie sã începem
bastion al luptei pentru emancu mijlocul cel mai de frunte,
cipare ºi unitate culturalã,
cu care putem face fericirea
pentru libertate ºi unitate nanaþiei, ºi anume sã începem cu
þionalã a tuturor românilor.
cultivarea limbii noastre (s.n.,
V.V.G.) ºi prin ea cu lãþirea
Cu înfiinþarea ASTREI
tot mai mare a culturii, câºtiSibiul devine cel mai de seamã
gându-ne astfel vazã ºi mecentru cultural al românilor
rite”, prin cultivarea limbii urdin Transilvania. În acest fel,
mãrindu-se: „sã fie cât mai
Sibiul prelua, prin ASTRA, romare numãrul acelora care
lul pe care Blajul l-a îndeplinit
vorbesc limba noastrã” (s.n.,
cu atâta zel patriotic în viaþa
V.V.G.) ºi „al doilea lucru”,
culturalã, naþionalã ºi politicã
Timotei Cipariu
„rãspândirea mai intensivã a
a românilor din Transilvania
ºtiinþei”… „cultivându-ne limmai bine de un secol. Aceasta
ba ºi rãspândind ºtiinþele”3.
înlesnea legãturile cu statul naþional român moAcestor memorabile iniþiative, atestând o dern, creat la 1859.
perspectivã ºi un crez naþional, i-au urmat SoDe la înfiinþare, ASTRA, devenind o auIbidem, p. 26-29.
Radu P. Voinea, De la „Societatea Filosofeascã a neamului românesc” la „Asociaþiunea pentru Literaturã
românã ºi Cultura Poporului Român”, în vol. ASTRA - 125 de ani de la înfiinþare, sub redacþia dr. Victor V.
Grecu, Academia Românã, Societatea de ªtiinþe Filologice din România, Sibiu, 1987, p. 15-26.
3 Zenovie Pâcliºanu, O veche societate pentru cultivarea limbii române, în Revista istoricã, VII, 1921, nr. 4-6, p.
129; 131-132; citatã ºi la Adrian Marino, Iluminiºtii români ºi problema cultivãrii limbii, în Limba românã, XlII,
1964, nr. 5, p. 472 ºi Gh. Bulgãr, Momentul Eminescu în evoluþia limbii române literare, Bucureºti, Editura
Minerva, 1967, p. 15.
4 Victor V. Grecu, ªcoala Ardeleanã ºi unitatea limbii române literare, Timiºoara, Editura Facla, 1973, p. 24-54.
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tenticã „ºcoalã naþionalã”, cum o considera Oct.
C. Tãslãuanu, a constituit o instituþie naþionalã
modernã, un centru cultural naþional ce polariza
în jurul sãu toate forþele intelectuale din toate
domeniile, nu numai din Transilvania ci din
toate provinciile româneºti ºi care a coordonat
întreaga miºcare ºtiinþificã ºi cultural-naþionalã
a românilor din Transilvania. Întrunind toate
atributele unei Academii, cu un sistem organizatoric dupã modelul societãþilor academice
europene, ASTRA a îndeplinit rolul de catalizator spiritual, care a declanºat ºi a alimentat
un proces de osmozã a culturii româneºti. Totodatã, ASTRA, prin toatã activitatea ei, a promovat ºi a stimulat integrarea culturalã la nivel
european, sincronizarea cu ritmul civilizaþiei
altor þãri, cu mersul lumii moderne.1
Veritabilã Academie naþionalã, organizatã, din 1862, în trei secþiuni: filologicã, istoricã
ºi de ºtiinþe fizico-naturale, cãrora, dupã reorganizarea din 1880 ºi 1900, li se adaugã secþiunile ºcolarã, economicã ºi medicalã, ASTRA
devine centrul de iradiere a luminii, ºtiinþei si
culturii, a ideilor ºi convingerilor unioniste în
întreg spaþiul românesc ºi, totodatã, centrul spre
care au gravitat toate aºezãmintele de culturã ale
românilor supuºi monarhiei austro-ungare, cultivând legãturi strânse cu toate instituþiile similare din România. Ea a fost axa vieþii spirituale a românilor din Transilvania, prin crearea
unui sistem de structuri ºi valori capabile sã
cuprindã într-un ansamblu unitar toate forþele ºi
vetrele culturale din Transilvania, þinând o legãturã permanentã, esenþialã cu România.2
Toate înfãptuirile ASTREI, puse în slujba
idealurilor preconizate ºi din care îºi fãcuse o
profesiune de credinþã urmatã cu un devotament
patriotic exemplar, au virtutea ºi privilegiul de a
reprezenta tot atâtea merite în premierã, în majoritate pe plan naþional general românesc, care
îi definesc opera ºi îi amplificã valoarea: Biblioteca centralã, 1861, Analele Asociaþiunii,
1862, 1880, revista Transilvania, 1868-1945,
Enciclopedia Românã, 1898-1904, ªcoala civilã
de fete, 1886, Muzeul Asociaþiunii, 1905, Palatul ASTREl, 1905, Biblioteca poporalã, 1900,
Þara noastrã, 1907, Biblioteca tineretului,
1908, expoziþiile: 1862 Braºov, 1881 Sibiu, apoi
Haþeg, Hunedoara, Cugir, Brad, 1897 Mediaº,
1905 Sibiu, 1906 Bucureºti etc, serbãrile, des-
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pãrþãmintele, 1869, ºi cercurile culturale,
regionalele: ASTRA dobrogeanã, ASTRA basarabeanã, ASTRA bãnãþeanã, cursurile de
alfabetizare, bursele ºi ajutoarele pentru studii,
adunãrile generale þinute în fiecare an în altã
localitate, reprezentând o înaltã ºcoalã de educaþie naþionalã, patrioticã, plãcile comemorative
ºi monumentele istorice, semãnate pe întreg cuprinsul românesc, conferinþele ºi cursurile poporale, universitãþile populare, editarea unui impresionant numãr de lucrãri ºtiinþifice, literare ºi
de popularizare, în tiraje de masã, casele naþionale, bibliotecile, muzeele, între care Muzeul
naþional „Avram Iancu” din Vidra de Sus, 1924
etc, sunt tot atâtea mãrturii de devotament patriotic, de vrednicie româneascã pusã în slujba
înfãptuirii aspiraþiilor poporului, creaþii care îi
slãvesc astãzi, amintirea ºi opera sa de militantism naþional ºi cultural-politic. Dar marea
lor însemnãtate a constat în faptul cã, împlinite
cu preþul unor nenumãrate ºi mari sacrificii ºi
jertfe, ctitoriile ASTREI au însemnat de fapt
adevãrate cetãþi de rezistenþã prin culturã împotriva deznaþionalizãrii, cu rol decisiv în construcþia
identitãþii etnice, de luptã pentru apãrarea fiinþei
ºi drepturilor naþionale.
Însã cea mai mare operã a ASTREI, cum
s-a vãzut, prin care s-a înscris în frontul românesc
de avangardã revoluþionarã pentru înfãptuirea
idealului naþional, ºi care îi înnobileazã fapta ºi
memoria, a fost Marea Unire de la 1918, la fãurirea cãreia a trudit cu credinþã, cu tenacitate, cu
perseverenþã ºi pasiune memorabile, dãruind atâta conºtiinþã, energie ºi voinþã româneascã
într-un aport patriotic hotãrâtor. Þelul unirii politice-statale a fost declarat plenar, de la început, la
adunarea constituantã, ºi apoi reluat ºi repetat la
cea de a doua adunare generalã de la Braºov, în
1862, la Abrud, Alba Iulia, Blaj, Lugoj, Zalãu,
Satu Mare, Herculane, Beiuº etc, fiind urmat ºi
sprijinit sistematic ºi constant prin limbã, prin
literaturã, prin culturã, prin toate celelalte mijloace, pânã la înfãptuirea lui deplinã. ªi dacã la
ºirul lung de merite mai adãugãm ºi „masiva ei
continuitate”, cum aprecia Ion Chinezu, vitalitatea ei, triumfând apoteotic în renaºterea, în condiþii prielnice, perpetuarea ºi proliferarea activismului cultural-naþional, dupã 1990, obþinem
imaginea veridicã, completã a anvergurii ºi consistenþei activitãþii desfãºurate de ASTRA, a ro-

Victor V. Grecu, Identitate. Unitate. Integrare - în spectrul globalizãrii. Idealuri ale militantismului ºi
spiritualitãþii româneºti, Sibiu, Editura Bibliotecii „Astra”, 2010, p. 31-36.
2 Victor V. Grecu, Necesitatea ºi menirea Academiei în gândirea ºi preocupãrile intelectualilor din secolul trecut
privind cultivarea ºi unificarea limbii române literare, în Academia Românã, Memoriile Secþiei de ªtiinþe
Istorice, seria a IV-a, tom. VII, 1983, p. 67-86
1

lului ei uriaº în viaþa poporului român, în ediApogeul activismului cultural-politic al
ficarea perenitãþii românilor.
ASTREI, în aceastã etapã, l-a reprezentat juCtitorie a simþirii, minþii ºi voinþei ro- bileul, de anvergurã naþionalã, consacrat anivermâneºti, al cãrei adevãrat ºi mare ctitor a fost sãrii a 50 de ani de la crearea ASTREI, ce a avut
poporul român1, ASTRA a fost întruchiparea loc la Blaj, în 1911, cu peste 30.000 de partinãzuinþelor românilor de pretutindeni, soarele cipanþi, care a constituit o repetiþie generalã a
nãdejdilor lor de multe veacuri la emancipare ºi Adunãrii celei Mari, cu ºapte ani mai târziu, la 1
unitate, care a întreþinut ºi a întãrit, cu incan- Decembrie 1918, sãrbãtoare a bucuriei româdescenþa lui urcând din secoli, credinþa în drep- neºti, triumf ºi împlinire a voinþei tuturor roturile poporului la o viaþã unitã, liberã ºi suve- mânilor, pecete a perenitãþii lor. Proporþiile ºi
ranã, la valorificarea neîngrãditã ºi deplinã a programul aniversãrii de la Blaj, din 1911, învevirtuþilor sale etnice, la emanciparea civiliza- derau istoriceºte cã „demersul politico-naþional
þionalã ºi integrarea în rândul naþiunilor cu o a fost, aºadar, opera elitei intelectuale româneºti
civilizaþie înaintatã din Europa.
din Transilvania”3.
Activitatea multilateralã, desfãºuratã cu
Dupã înfãptuirea Marii Uniri, „cea mai
patos, cu tenacitate ºi elan patriotic, cu clar- mare dintre ctitoriile ASTREI”, însemnãtatea,
viziune ºi sacrificii, înregistreazã, pânã la Pri- meritele ºi rolul naþional al ASTREI au fost
mul Rãzboi Mondial realizãri inestimabile. O recunoscute de Parlamentul României Mari,
statisticã veridicã ºi grandilocventã consemnea- prin Legea nr. 2602, din 22 iunie 1921, al cãrei
zã împlinirile astriste, prin
date care consterneazã ºi
înalþã, vorbind de la sine2
Pânã la acest moment
ASTRA dispunea de 67
despãrþãminte (secþiuni)
în Transilvania, cu 13.022
membri înscriºi, care suportau financiar activitãþile ei. S-au organizat 714
adunãri culturale ale ASTREI, la care au participat
peste 150.000 de persoane.
Tot în sfera culturii au fost
întemeiate 33 de casine,
113 formaþiuni corale, 25
de societãþi feministe,
Serbãrile de la Blaj, 1911 - înaintea Sf. liturghii
toate active în promovarea
culturii ºi educaþiei. Emanciparea naþional- articol unic consacra continuitatea statutului de
politicã ºi culturalã era activ susþinutã prin cele personalitate juridicã, cu menþinerea în propri49 de publicaþii, care, prin profilul lor, ilustreazã etate a întregului patrimoniu material ºi spiritual
prioritãþile astriste: 20 dintre ele erau politice, 8 realizat pânã atunci.4
economice, 6 ecleziastice ºi de învãþãmânt, 4
În noul climat istorico-politic opera cultusociale, 4 literare, 4 satirice, 3 tehnice. Pe lângã ralã, naþional-politicã a ASTREI a cunoscut noi
încurajarea producþiei originale ardelene, aceste dimensiuni ºi perspective ce au stimulat diverinstituþii au contribuit esenþial la construcþia ºi sificarea, amploarea, consistenþa ºi oportunitafortificarea identitãþii etnice, care dobândea tot tea acþiunilor sale, amplificând valoarea lor istomai mult o coloraturã politicã, lupta pentru cul- ricã, semnificaþia lor naþionalã, cultural-politicã
turã, pentru unitatea limbii ºi culturii devenind ºi identitarã, temeiuri ºi mãrturii ale perenitãþii.
tot mai pregnant luptã politicã, lupta pentru uniActivismul naþional-cultural ºi politic al
rea românilor într-un stat naþional unitar.
ASTREI a cunoscut împliniri remarcabile, exAntonie Plãmãdealã, ASTRA - editorii ºi ctitoriile ei, în vol. ASTRA - 125 de ani de la înfiinþare, sub redacþia dr.
Victor V. Grecu, Academia Românã, Societatea de ªtiinþe Filologice din România, Sibiu, 1987, p. 52.
2 Biro ªandor, The Nationalities Problem in Transylvania 1867-1940, New York, 1992, p. 287.
3 Liviu Maior, op. cit., p. 227.
4 Dumitru Borþan, Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român - ASTRA 20 de ani de la reluarea activitãþii (l990~2010), în Rapsodia, Sibiu, VII, 2010, p.8-10.
1
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tinzându-ºi sfera de acþiune prin înfiinþarea regionalelor, ASTRA Basarabeanã (1927), Dobrogeanã (1927), Bãnãþeanã (1937), sporirea
numãrului despãrþãmintelor, ridicarea a 150 de
case de culturã orãºeneºti ºi sãteºti, realizându-se 42291 de conferinþe. Un eveniment remarcabil pentru reorientarea ºi revigorarea misionarismului Asociaþiunii a fost Congresul
Cultural al ASTREI, þinut la Sibiu în 1930. La
acestea s-au alãturat acþiuni astriste de covârºitoare însemnãtate istoricã, naþionalã, ºi culturalã, centenarul naºterii lui Avram Iancu, 1924,
cu refacerea cimitirului eroilor, de la Þebea,
bustul eroului-martir ºi placa memorialã de la
Baia de Criº, Casa Naþionalã ºi Muzeul Avram
Iancu din Vidra, Crucea de pe Muntele Gãina,
iniþierea Muzeului Unirii de la Alba Iulia, Statuia
lui Ion Raþiu la Turda (1929), Conservatorul de
muzicã „ASTRA”, la Braºov (1930) ºi la Sighet
(1935), Muzeul Regional Braºov (1934) etc.1
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***
În incandescenþa ascensionalã a jertfelor
ºi împlinirilor astriste, se produce lichidarea
brutalã, antinaþionalã, de cãtre regimul bolºevico-securisto-comunist a Asociaþiunii prin
M.C.M. nr. 399, din 14 aprilie 1950 ºi a Ordinului Ministerului de Interne nr. 47070, din 25
mai 1950, Asociaþiunea fiind dizolvatã, iar patrimoniul, mobil ºi imobil, este confiscat fãrã
titlu valabil ºi împrãºtiat administraþiior locale.
Colecþiile Muzeului Asociaþiunii, (devenit Casa
de Culturã „ªtefan Gheorghiu”!?) de artã,
istorie, naturale, etnografie etc, au fost date în
custodie Muzeului Brukenthal. Distrugerea uriaºei sale opere ºi anihilarea tuturor organismelor ºi exponenþilor ei, cu exproprierea abuzivã ºi ilegalã a patrimoniului, a însemnat o
loviturã dramaticã datã nu numai ASTREI, ci
întregului popor român, nãzuinþelor sale de
prosperitate materialã ºi spiritualã, de emancipare civilizaþionalã, o strangulare a aspiraþiilor
identitare în voinþa sincronizãrii cu ritmul civilizaþiei europene.
Dar experienþa istoricã multisecularã, idealul creºtin, tenacitatea, coeziunea naþionalã,
produse ale genofondului românilor, ale etnogenezei, continuitãþii ºi devenirii lor, conºtiinþa
unitãþii etnolingvistice, fortificate prin secole de
lupte ºi sacrificii, au triumfat în vocaþia providenþialã a perenitãþii. Idealurile libertãþii, identitãþii, unitãþii statale, emancipãrii culturale
naþionale, integrãrii civilizaþionale europene, au
1
2

Apud Dumitru Borþan, op. cit., p. 9.
Liviu Maior, op. cit., p. 227.

fuzionat ºi au construit spiritul astrist, convertit
într-un crez naþional.
Se perpetueazã, în diverse cercetãri ºi studii consacrate ASTREI, optica de a se considera
cã, odatã cu dizolvarea ei, aceasta ºi-ar fi încheiat opera misionarã de înainte mergãtoare a
acþiunilor comune, pe plan general românesc,
pentru emancipare în pas cu achiziþiile ºi înnoirile vremii, de propãºire spiritualã ºi integrare
culturalã europeanã, ceea ce nu este veridic,
viziune tributarã cunoaºterii insuficiente, parþiale a realitãþilor.
Cãci ASTRA, dupã dizolvarea ei, a lãsat
urmaºilor ºi discipolilor, astriºtilor, cea mai preþioasã revelaþie, cea mai scumpã creaþie ºi avuþie
a operei masive de emancipare economicã, socialã, educaþionalã, culturalã: misionarismul,
care, în Transilvania, avea rãdãcini îndepãrtate,
magistral ilustrate de apostolatul românist al
legendarului Badea Cârþan.
În perioada rãstignirii sale, ASTRA a deplasat fiorul ºi patosul emulaþiei propãºirii civilizaþionale în efervescenþa vieþii cotidiene a satelor
într-o imensã ºi inestimabilã operã patrioticã de
luminare, de ridicare a bunãstãrii vieþii sãtenilor
pe toate planurile, la nivelul ºi ritmurile vremii,
ale evoluþiei materiale ºi spirituale a celorlalte
popoare europene.
Aºa cum rememoreazã, nu fãrã nostalgia
ºi aleanul lor, desigur, un promotor al acestora,
„în practica sãptãmânalã de dupã sãrbãtorile de
iarnã ºi pânã la Paºti, experþi economici, agronomi, medici, etc se deplasau la sate, unde conferenþiau pe teme juridice, de sãnãtate sau din
domeniul financiar, industrial, comercial. Acest
gen de implicare… a fost, cert, un produs al
educaþiei, iar (consacrã magistral Liviu Maior!,
vorbind despre apostolatul ASTREI) misionarismul ei este o realitate incontestabilã”2 (s.n.,
V.V.G.).
Spiritul ASTREI ºi misionarismul ASTREI,
care nu au putut fi stãvilite, au proliferat, în
forme potrivite, ºi în aceastã perioadã, cuibãrite
sau împrumutând altã recuzitã, ghicind un cadru
propice ºi prolific în alte întrupãri, chiar oficializate: „Comisia pentru rãspândirea cunoºtinþelor cultural-ºtiinþifice” ºi „Luna cãrþii la
sate”(!), moºtenind ºi având aceeaºi sursã, poate
nesesizatã sau voit neobservatã de culturnicii
simbriaºi ai regimului (unii, fãrã îndoialã,
astriºti, cândva, într-un travesti temporar ºi conjunctural!), practicile ºi ritualurile astriste, sãvârºite în tainã dar cu un patos sporit.

participãrii, de nimeni crezutã, a I.P.S. Sale dr.
Antonie Plãmãdealã, Mitropolitul Ardealului,
care, ºi prin comunicarea prezentatã, a fascinat
pe participanþi. Cu o amploare ºi un program
complex ºi variat greu de imaginat, la lucrãrile
sesiunii au participat 226 de personalitãþi ºtiinþifice, didactice, culturale etc. din întreaga þarã,
precum ºi un colectiv mare de sibieni, al cãror
numãr ºi prezenþã a umplut cele 750 de locuri
ale Casei de Culturã a Sindicatelor, holurile ºi
spaþiile din jurul clãdirii, devenind o autenticã
sãrbãtoare naþionalã!, reverberaþiile emoþionale
ale ecourilor valorii cãreia mai surâd, încã, participanþilor, care au primit atunci botezul ºi duhul ASTREI...
Lucrãrile Sesiunii jubiliare naþionale au
alcãtuit un elegant volum aniversar, de 517 pagini, în ediþie de lux ºi broºatã: ASTRA
1861-1950. 125 de ani de la înfiinþare, majusculele numelui fiind redate, pe verticalã, în tricolor!... (ceea ce nu era permis decât câtorva
lucrãri politice!), volum apãrut sub redacþia
prof. univ. dr. D.H.C. Victor V. Grecu, lucrare
de referinþã care consacrã vitalitatea ºi înveºnicirea ASTREI, întrupare a perenitãþii românilor.
Volumul a cunoscut reacþii elogioase, în S.U.A.,
Canada, Franþa, Spania etc., unde a fost înmânat
cu prilejul unor prestaþii universitare ºi ºtiinþifice, înãlþând prestigiul ºi renumele ASTREI!
La aceste remarcabile izbânzi, trebuie adãugat faptul de seamã cã, în tot timpul prohibiþiei ASTREI, nu au contenit sã aparã numeroase studii ºi articole consacrate fascicolului
de iniþiative, acþiuni ºi împliniri ale ASTREI,
unele nu numai de valoare naþionalã dar ºi de
valoare internaþionalã ºi enciclopedicã, prin
care au fost informaþi cititorii asupra menirii,
rolului, misiunilor ºi împlinirilor Asociaþiunii,
sporind, cum doreau fierbinte astriºtii, prestigiul
ASTREI ºi al românilor în lume!

***
Prefacerile de dupã 1990 au declanºat,
între alte schimbãri ºi iniþiative, puzderia de
societãþi, asociaþii, reuniuni etc, multe efemere,
ori infertile, în varii domenii, în atmosfera ºi
competiþia ivirii cãrora, potrivit vechimii, prestigiului multilateral, dimensiunilor aportului
consacrat de istorie, semnificaþiei naþionale reactivarea ºi reluarea activitãþii ASTREI constituia un imperativ vital.
Meritul „impulsului iniþial”, cel care, la
începuturile creãrii sale a aparþinut lui Ilarion
Puºcariu, l-a avut Marinela Grecu, soþia semnatarului acestor rânduri ºi inegalabilul nostru
suport moral, care veghease ºi cunoºtea - in vitro
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În aceastã modalitate, la iniþiativa ºi organizarea unui harnic român, profesorul Nicolae
Gastone, împreunã cu semnatarul acestor rânduri, ºi tot la început de primãvarã!, în colective
(„brigãzi”!) alcãtuite din universitari, profesori,
învãþãtori, scriitori, artiºti, medici, agronomi,
ingineri, preoþi, alþi specialiºti etc, se deplasau
în sate, precum ºi în oraºe, la Cãmine Culturale,
unitãþi de învãþãmânt, medico-sanitare, agricole, unitãþi industriale, cluburi muncitoreºti, Case
de Culturã, unitãþi spitaliceºti, unitãþi militare,
lãcaºuri de cult etc, etc, unde se realizau expuneri, ºezãtori, uneori cu momente artistice, omagierea unor evenimente ºi momente istorice,
personalitãþi ºtiinþifice, istorice, literare, artistice, prezentãri de opere ºtiinþifice ºi literare etc
de inestimabilã valoare instructivã pluridisciplinarã ºi imprevizibile achiziþii ºi investiþii educaþionale, formative, prin care se împlinea, cu
religiozitate ºi patos, apostolatul astrist ºi se
perpetuau, onorându-se, idealurile ASTREI.
Deºi greu de imaginat pentru acea perioadã vitregã sau de surghiunire a ASTREI, ori
de-a dreptul incredibil!, punctul culminant al
perpetuãrii, al vitalitãþii spiritului astrist ºi apoteoza misionarismului ºi devotamentului slujirii
astriºtilor, l-a constituit triumful celor douã manifestãri ºtiinþifice jubiliare: Centenarul revistei
Transilvania, organizat la Sibiu, în 1968, cu
prima sesiune omagialã de comunicãri ºtiinþifice, la care au participat specialiºti din diverse
centre ºtiinþifice ºi culturale (Bucureºti, Braºov,
Cluj, Iaºi, Galaþi, Târgu Mureº, Oradea), precum ºi izbutirea editãrii unui valoros volum
aniversar. Cea de a doua, întâmpinatã cu mult
scepticism ºi despre care mulþi se îndoiau ºi nu
credeau cã ar putea fi posibilã atunci!, marea
Sesiune ºtiinþificã naþionalã jubiliarã, consacratã cinstirii celor 125 de ani de la înfiinþarea
ASTREI, care a avut loc la Sibiu ºi Sãliºte, timp
de trei zile, între 28-30 august, 1986.
Desfãºuratã sub onorantul patronaj al Secþiei de ªtiinþe Istorice a Acaderniei Române,
precum ºi al Societãþii de ªtiinþe Filologice din
România, Filiala Sibiu, conceputã ºi organizatã
meticulos de prof. univ. dr. D.H.C. Victor V.
Grecu, sesiunea a cunoscut o anvergurã ºi un
fast ieºite din comun, care au surprins atât autoritãþile oficiale cât ºi pe participanþi. Cu participarea unor reprezentanþi ai autoritãþilor oficiale, centrale ºi locale, omagierea ASTREI,
„strãbunã a Academiei” (D. Gusti) a fost oficiatã de Prezidiul Academiei, Preºedintele Radu
P. Voinea, acad. ªtefan Pascu, Cristofor I. Simionescu, Caius Iacob, Virgil Vãtãºianu, Criºan
Mircioiu, Mircea Pãcurariu, cu binecuvântarea
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- studiile ºi articolele publicate de-a lungul celor
peste 40 de ani, din 1968, când a apãrut primul
studiu aferent, incandescenþa ºi patosul preocupãrilor consacrate apostolatului astrist, care
au culminat cu marea sesiune naþionalã, a jubileului de 125 de ani, din 1986, continuate cu
stenic devotament ºi jertfire ºi dupã aceasta pânã în prezent, a sugerat ºi a îndemnat reactivarea, reluarea ºi revigorarea ASTREI.
Nutrind nerostit ºi însuºindu-mi aceastã
providenþialã iniþiativã ºi sugestie, am împãrtãºit-o devotatului colaborator al acþiunilor astriste, profesorul Nicolae Gastone, asociindu-i
cooperarea în derularea ºi împlinirea iniþiativei
întâmpinatã însufleþitor.
Ca ºi la începuturile ei, cinstind memoria
ºi faptele ctitorului ªaguna, întâiul preºedinte al
ASTREI, am încredinþat, în ianuarie 1990, o-

organizat adunarea generalã pentru reactivarea,
reluarea ºi continuarea activitãþii ASTREI, care
a sãrbãtorit recent 20 de ani de activitate, de la
reluarea ei, în climatul ºi orizonturile actualitãþii.
Dupã doi ani, responsabilitatea de preºedinte, în urma retragerii primului preºedinte
Dumitru Abrudan, datoritã noilor misiuni ºi atribuþii cu care a fost învestit, noul preºedinte a
devenit prof. univ. dr. Dumitru Acu.
De-a lungul celor douã decenii de activitate, preocupãrile ASTREI s-au concentrat asupra continuitãþii ºi îmbogãþirii traiectoriilor ºi
obiceiurilor activitãþii, dezvoltarea structurii organizatorice, adaptându-le noilor realitãþi ale
perioadei actuale, un imperativ însemnat fiind
extinderea ariei de acþiune prin cuprinderea în
sferele acesteia a românilor din afara graniþelor
þãrii, într-o primã etapã, din Basarabia, prin înfiinþarea a 11 despãrþãminte (Chiºinãu, Edineþ, Valul lui Traian, Feºtiliþa,
ªtefan Vodã, Ialoveni), cu 510 membri, ºi din Serbia, înfiinþându-se 4 despãrþãminte (Coºtei, Uzdin, Panceva,
Deliblata) cu 190 membri. În prezent
s-au creat 52 despãrþãminte în total, cu
3.795 membri.
Continuând misionarismul ºi
activismul cultural ºi naþional în fortificarea procesului identitar „au fost
realizate peste 4000 de manifestãri:
sesiuni ºtiinþifice, simpozioane, conferinþe, adunãri generale astriste, concerte, festivaluri de muzicã, concursuri ºcolare, sãrbãtorirea unor momente
de semnificaþie naþionalã, comemorãri
Din activitatea ASTREI basarabene - la inaugurarea
ºi aniversãri ale unor personalitãþi.
bibliotecii „Nicolae Iorga” în comuna Delacheu,
S-au acordat 61 de burse ºi ajutoare
judeþul Tighina, iulie 1931
elevilor ºi studenþilor, s-au organizat
(Cuvânt moldovenesc, nr. 31, vineri 24 iulie 1931)
12 tabere „Acasã la noi”, pentru elevii
din afara graniþelor þãrii, 6 universitãþi
noarea preºedinþiei acesteia I.P.S. Sale, dr. An- de varã cu participanþi din þarã ºi din afara
tonie Plãmãdealã, Mitropolitul Ardealului, pre- graniþelor. Au fost dezvelite 10 monumente ºi
ºedintele executiv, recomandat de I.P.S. Sa, s-au aºezat 19 plãci comemorative. Sub aspect
fiind Pr. prof. univ. dr. Dumitru Abrudan, pro- editorial s-au tipãrit peste 100 de cãrþi ºi 21 de
rector al Institutului Teologic „A. ªaguna”, vi- reviste astriste”1.
cepreºedinþi fiind prof. univ. dr. Victor V. Grecu
Toate aceste împliniri sunt o mãrturie a
ºi prof. univ. dr. Dumitru Acu, iar prim secretar continuãrii ºi îmbogãþirii activismului astrist, a
preocupãrii pentru diversificarea acþiunilor ºi a
prof. Nicolae Gastone.
Dupã ce am redactat Statutul ASTREI, adecvãrii lor la exigenþele mereu sporite ale
acesta, cu sprijinul prof. univ. dr. Dumitru actualitãþii ºi ale viitorului, când „arma cea mai
Abrudan, redactorul-ºef al oficiosului mitropo- de temut este informaþia”!
***
litan, a fost tipãrit, potrivit uzanþei, în eroicul,
La împlinirea a 150 de ani de la întevechiul dar neînvechitul, Telegraful român unicul ziar cu apariþie neîntreruptã din 1853, s-a meierea Asociaþiunii Transilvane pentru Lite1

Apud Dumitru Borþan, op. cit., p. 10.
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menea abuzuri ale oficialitãþilor maghiare,
ASTRA, alãturi de revista Transilvania, pe care
o edita, au reacþionat cu tact, dar cu hotãrâre ºi
demnitate, militând pentru o realã ºi deplinã
egalitate în drepturi a tuturor popoarelor, pentru
apãrarea drepturilor legitime ale naþiunii române. Lupta Asociaþiunii ºi a revistei sale pentru
revendicarea ºi apãrarea drepturilor naþionale
nu era, astfel, altceva decât acþiune politicã, politicã naþionalã, mãrturie a atitudinii ºi militantismului lor politic, aspect ignorat pânã acum,
dar de covârºitoare însemnãtate pentru cunoaºterea ºi aprecierea veridicã a orientãrii ºi
valorii activitãþii lor. În raport cu obiectivele
urmãrite ºi activitatea desfãºuratã, nu este surprinzãtor cã nici ASTRA nu a fost ocolitã de
prigoana politicii de deznaþionalizare.5 În 1895
este interzisã activitatea a 11 despãrþãminte,
dintre cele mai active, printre care Deva, Orãºtie, Alba Iulia, Cluj, pretinzându-se modificarea unor prevederi ale statutelor, tocmai a
acelora de interes naþional-cultural, anume înlocuirea termenului „poporul român”, ºi altele,
pretenþii respinse cu autoritate de conducãtorii
ASTREI, deoarece anihilau menirea de cãpetenie a acesteia, de „înaintãtoare a culturii
poporului român”. În aceastã privinþã, ASTRA,
ca ºi Academia mai târziu, a constituit, de fapt, o
ripostã datã dualismului. În condiþiile adâncirii
asupririi naþionale, faþã de abuzurile ºi îngrãdirile de tot felul, se impunea categoric o unicã
alternativã: „e un interes capital sã ne unim cu
toþii”6, cerinþã din care Octavian Goga decanteazã misiunea cea mai acutã a epocii: „întãrirea
noastrã în sens naþional”7, care trebuia sã concentreze energia ºi stãruinþele românilor în toate
direcþiile activitãþii ºi luptei lor.
Aºa cum Timotei Cipariu, la adunarea de
constituire, i-a prescris lapidar rostul cel mai de
seamã, de a fi „reazem al naþionalitãþii române”,
ASTRA ºi-a tãcut din promovarea idealului naþional o menire de prim ordin, care a cãlãuzit-o
în toate acþiunile ºi realizãrile sale, ea devenind,
cu adevãrat, un „centru al unirii românilor”.
Dezideratul unitãþii naþionale, al unificãrii politice reprezenta principala raþiune de a fi a

Transilvania, XXXII, 1901, nr. X, p. 37.
Analele Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român, 1906, nr. 1, p. 7;
1907, nr. Il, p. 22; nr. III, p. 189; nr. IV, p. 209, 213, 221; 1908, nr. II, p. 68.
Analele Asociaþiunii…, 1907, nr. II, p. 28; 1908, nr. 1, p. 2.
Transilvania, LI, 1920, nr. 111, p. 939.
Vezi Ioan N. Ciolan, Victor V. Grecu, Transilvania - ultima prigoanã maghiarã, Roma (Italia), Edizioni
Europa, 1980, p. 196; 205-206, 214; 223-224.
S., Pentru fruntaºii români din Maramureº, în Transilvania, XXXIV, 1903, nr. II, p. 90.
Octavian Goga, Raportul secretarului literar cãtrã ºedinþa plenarã a secþiunilor ºtiinþifice-literare, în Analele
Asociaþiunii…, 1908, nr. II, p. 125.
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ratura Românã ºi Cultura Poporului Român ASTRA, în 23 octombrie/4 noiembrie 1861, la
Sibiu, este necesarã evidenþierea marilor virtuþi
ale activitãþii sale, a acelor merite în premierã ºi
temeiuri ale perenitãþii care i-au conturat ºi i-au
definit rolul ºi însemnãtatea contribuþiei aduse
în lupta întregului popor român pentru emancipare social-economicã, pentru libertate, suveranitate ºi unitate naþionalã, pentru integrarea
culturalã europeanã, idealuri pe care ASTRA le
promoveazã cu religiozitate ºi devotament ºi
astãzi, odatã cu reactivarea ei, dupã 1990, prin
reluarea ºi continuarea þelurilor ºi aspiraþiilor
astriste ºi perpetuarea lor în noul climat regenerator din vremea noastrã.
În ºirul acestora, cel mai de seamã merit al
ASTREI ºi al exponenþilor acesteia, cel care îi
asigurã preþuirea în memoria posteritãþii a fost
lupta pentru dezvoltarea conºtiinþei unitãþii naþionale, pentru înfãptuirea idealului naþional al
unirii tuturor românilor într-un stat naþional
unitar.
ASTRA debuta într-o vreme când încheierea dualismului austro-ungar a inaugurat o intensificare a politicii de deznaþionalizare forþatã
ºi sistematicã, manifestatã prin refuzul oricãror
drepturi ºi libertãþi pe seama naþiunilor asuprite
din monarhie, cum au fost, printre altele, interzicerea adunãrii cercuale a învãþãtorilor din Satu
Mare1, refuzul aprobãrii înfiinþãrii reuniunii de
muzicã din Beiuº2, sau al colectei pentru deschiderea internatului de bãieþi3, de cãtre ministerul ungar de interne, pentru pretextul cã nu
s-ar încadra în prevederile statutelor Asociaþiunii, precum ºi interzicerea colectei pentru ridicarea monumentului lui Avram Iancu ºi altele,
culminând cu reprimarea brutalã a miºcãrii memorandiste ºi continuând, apoi, ºi dupã aceasta,
cu procesul intentat Cãrþii de aur, confiscarea
lucrãrii ºi amendarea autorului ei, T. V. Pãcãþian, sau faptul grãitor cã, pentru elaborarea ºi
editarea Dicþionarului numelor de localitãþi cu
populaþie româneascã din Transilvania ºi Ungaria, Nicolae Togan, unul din autorii lui, a fost
calificat în Budapesti Hirláp, din 1913, drept
„trãdãtor de patrie”4 (s.n., V.V.G.). Faþã de ase-
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ASTREI, gânditã de urzitorii acesteia Ioan
Puºcariu, Andrei ªaguna, Timotei Cipariu,
George Bariþ etc, însuºitã ºi promovatã de toþi
conducãtorii ºi exponenþii acesteia. El a fost
consacrat ca atare de Timotei Cipariu, care, sintetizând pe un plan mai vast aspiraþiile de unitate
ale românilor, îºi încheie memorabilul discurs
rostit în adunarea generalã de la Braºov, din
1862, cu îndemnul profetic: „Dee cerul ca precum toþi sîntem de un sînge, toþi ne-am îndulcit
la sînul maicei noastre cu aceleaºi cuvinte dulci,
toþi ne sîntem fraþi, oricât ne despart munþii ºi
vãile ºi oricât ne împart stãrile politice ºi confesiunile religioase, tot numai una sã fim, una
naþiune, una limbã, una literaturã. Atunci spiritul naþiunei ºi geniul roman va tinde aripile
sale peste toþi fiii lui Traian ºi-i va þine legaþi
întru legãturile pãcii, frãþietãþii ºi ale unitãþii
naþionale. Aºa sã fie în veci! Amin”1. Acelaºi
crez însufleþea ºi pe moldoveni ºi pe munteni, pe
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care Alexandru Odobescu, participant la adunarea de la Braºov, din 1862, ºi membru de
onoare al ASTREI, îl împãrtãºea în scrisorile
sale cãtre Bariþ, fãcându-se ecoul dorinþei românilor de dincolo de munþi: „Toatã inteligenþa
Principatelor, ºi mai ales toatã junimea lor, n-are
alt vis, nici altã dorinþã decît unirea în idei ºi în
lucrãri cu fraþii de peste munþi, spre a da înaintare culturii morale, curãþirii limbii ºi explorãrilor istorice în naþiunea românã… Populaþia
românã din Ardeal a pãstrat virginitatea ei în
idei ºi simþãminte; e firesc lucru ca ea sã se
asocieze cu ceea ce este încã neîntinat în populaþia dunãreanã”2. Potrivit concepþiei exponenþilor ASTREI, acest ideal trebuia urmãrit ºi sprijinit în toate domeniile, atât naþional, cât ºi
social, economic ºi cultural-politic, ce se identificã în frontul comun al luptei, pe plan general
românesc, pentru emancipare ºi unitate naþionalã, pentru integrare culturalã la nivel european.
Conºtiinþa unitãþii de neam ºi de culturã,
relevã fruntaºii ASTREI, nu era, însã, o realitate
numai a epocii respective, ci se prelungea în
trecutul îndepãrtat, când „Românii de pretutindeni au fost conºtienþi de unitatea lor culturalã ºi
cã sufleteºte întotdeauna au fost uniþi”3. La cimentarea acestei unitãþi spirituale în perspectiva
desãvârºirii ei ºi pe plan politic, statal, au contribuit marii dascãli transilvãneni, trecuþi în
Principate, apostoli ai crezului unitãþii, precum
ºi revoluþionarii de mai târziu. „Aceºtia - elogia
retrospectiv Andrei Bîrseanu - ºi alþi tovarãºi de
muncã ai lor au contribuit în mare parte la formarea României de azi ºi au cimentat pentru
totdeauna legãturile sufleteºti între românii din
toate pãrþile.”4
Produs firesc al evoluþiei istorice - aºa
cum îl caracteriza tot Andrei Bîrseanu - „idealul
nãzuinþelor noastre de un lung ºir de ani”,
moºtenit cu pietate, „împotriva tuturor piedicilor fireºti sau meºteºugite”5, este însuºit ºi
situat la temelia tuturor întreprinderilor ASTREI
ºi ale revistei Transilvania, având drept finalitate: „unitatea culturalã ºi trezirea conºtiinþei
româneºti în mase”6. Ca expresie ºi manifestare
a conºtiinþei unitãþii naþionale, acþiunea ASTREI,
închinatã acestor þeluri, trebuia sã se înfãptu-

Timotei Cipariu, Discurs rostit în Adunarea Asociaþiunii Transilvane din 1862, în Foaia pentru minte, inimã ºi
literaturã, XXV, 1862, nr. 30, p. 232.
Bãnescu, Opt scrisori ale lui Al. Odobescu, în Transilvania, LI, 1920, nr, 3, p. 369.
G. Precup, Unitatea noastrã culturalã, în Transilvania, XLI, 1910, nr. 5. p. 327.
A. Bîrseanu, Cuvînt de deschidere þinut în 5/8 sept. 1910, la adunarea generalã din Dej, în Transilvania, XLI,
1910, nr. 5, p. 315.
A. Bîrseanu, op. cit., p. 310.
Oct. C. Tãslãuanu, Cursurile Asociaþiunii, în Transilvania, XL V, 1914, nr. 4, p. 201.
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singur ideal, aºa cum sublinia Al. Ciura, apreciind începutul de secol, toate înfãptuirile
însemnau, în final, tot atâþia paºi înainte „spre
cealaltã unire care se desluºea acum tot mai clar
în minþile oamenilor”9, prin care „s-a înfãptuit
visul de veacuri al Neamului nostru, s-a dat cea
mai fireascã soluþie nãzuinþelor noastre politice”10.
Fãcând din idealul naþional piatra unghiularã a tuturor strãdaniilor ºi înfãptuirilor sale,
ASTRA a desfãºurat o activitate intensã ºi consistentã, la dimensiuni naþionale, bogat reprezentatã prin realizãri remarcabile în domeniul
social, naþional ºi cultural.
Conceputã ºi organizatã în spirit academic, ASTRA a îndeplinit, în fapt, cu cinci ani
înainte de crearea Societãþii Academice Române, rolul primei societãþi cu caracter academic
pe întreg teritoriul românesc, continuând ºi dupã
aceea menirea unei veritabile academii a Transilvaniei. Ca ºi Academia, ASTRA a fost exponentul cel mai de seamã pe plan cultural ºi naþional-politic al nãzuinþelor poporului român
privind realizarea unitãþii sale statale. Prin secþiunile sale: istoricã, filologicã, ºtiinþificã, economicã, ºcolarã, ASTRA a iniþiat ºi a stimulat
un vast program de investigaþii ºi studii de prestigiu privind vechimea, continuitatea ºi unitatea poporului român în hotarele dezvoltãrii
sale etnice, bogãþia ºi valoarea civilizaþiei sale
materiale ºi spirituale. Însãºi alcãtuirea celor
douã societãþi era o ilustrare grãitoare a realitãþii
unitãþii naþionale, pentru care nu existau bariere
geografice ori politice: membri ºi conducãtori ai
ASTREI vor fi membri ºi conducãtori ai Academiei, cum au fost T. Cipariu, G. Bariþ ºi alþii,
aºa cum membrii ºi conducãtorii acesteia vor fi
membri onorari ai Asociaþiunii, prin structura
lor ele reprezentând pe românii de pretutindeni.
La propunerea lui Bariþ ºi Cipariu au fost aleºi
membri de onoare ai ASTREI români din Principate; Al. Odobescu, C.A. Rosetti, G. Sion, N.
Ionescu, M. Kogãlniceanu, Costache Hurmuzachi, alãturi de transilvãnenii care îºi desfãºurau activitatea în celelalte provincii istorice:

*** Din problemele Asociaþiunii, în Transilvania, LI, 1920, nr. 2, p. 217.
Dr. Ioan Lupaº, Înfiinþarea Asociaþiunii ºi conducãtorii ei, în Transilvania, XLII, 1911, nr. 4, p. 334.
*** Adunarea generalã de la Baia Mare, în Analele Asociaþiunii... , 1903, nr. IV, p. 166.
A. Bîrseanu, R. Simu, Raportul general al Comitetului central al Asociaþiunii asupra lucrãrilor sale ºi a
secþiunilor acesteia în anul 1919, în Transilvania, LI, 1920, nr. 5-9, p. 548.
Dr. Ilarion Puºcariu, Onoratã adunare generalã, în Transilvania, XXXII, 1901, nr. VIII, p. 210.
A. Bîrseanu, Cãtrã cititorii foii „Transilvania”, în Transilvania, XL, 1909, nr. 1, p. 5.
A. Bîrseanu, Cuvînt de deschidere, în Transilvania, XLI, 1910, nr. 5, p. 316.
Dr. Elie Dãianu, Repriviri ºi prospecte din mijlocul unui veac, în Transilvania, XLIII, 1912, nr. 6, p. 503-504.
Redacþia, Dupã adunarea de la Alba Iulia, în Transilvania, XLIX, 1918, nr. 1-2, p. 1.
Al. Ciura, Autori ºi editori, în Transilvania, LI, 1920, nr. 1, p. 98.
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iascã nu numai „în tot corpul naþiunii din toate
þãrile locuite de români”1 (s.n., V.V.G.) ci ºi
,,prin unirea, armonia, simpatia ºi concursul tuturor românilor”2 (s.n., V.V.G.). În acest fel,
ASTRA ºi-a asumat, nu fãrã numeroase riscuri
ºi sacrificii, o fundamentalã îndatorire misionarã; „sã semene conºtiinþa unitãþii noastre naþionale ºi culturale”3, pe care a îndeplinit-o cu
un devotament patriotic exemplar.
ASTRA, împreunã cu celelalte societãþi
similare din Transilvania ºi Banat, Arad, Maramureº, din Basarabia ºi Bucovina, au militat pe
toate cãile pentru înfãptuirea unitãþii politice a
tuturor românilor. Toate convingerile, toate
strãdaniile, toate împlinirile acestor focare de
propãºire naþionalã, aveau menirea sã pregãteascã
ºi sã apropie realizarea unui nobil ideal: „cel mai
mare bine, ce am fi putut dori: Unirea politicã a
neamului nostru”4. Aºezând la baza imensei
sale opere de propãºire naþionalã acest ideal,
precum ºi prin consecvenþa slujirii lui, ASTRA
a devenit întruchiparea însãºi a ideii de unitate,
simbolizarea acestui ideal; ea era „expresiunea
unitãþii noastre naþionale”5, dupã cum o caracteriza Ilarion Puºcariu.
Þelul unificãrii politice a cãlãuzit toate
preocupãrile ºi întreaga activitate a ASTREI, a
dominat înfãptuirile din domeniul social, cultural ºi naþional; sub imperiul lui ele dobândesc
o amplã ºi solidã motivaþie ideologicã ºi un elan
nebãnuit. Toate sunt strãbãtute de fascinaþia aceluiaºi ideal, aceleiaºi þinte, aceluiaºi vis, care
sporesc pasiunea. Invocat simptomatic cu orice
prilej, el se relevã programatic ºi profetic ca
scop suprem, îndrumând toate strãdaniile: „Spre
ajungerea aceluiaºi ideal”6, însufleþind toate apelurile ºi îndemnurile: „sã nu pierdem nefolosit
nici un moment pentru a ne apropia tot mai mult
de þinta pe care o urmãrim”7, întãrind credinþa ºi
nãdejdile în realizarea lui: „noi privim întotdeauna ºi toþi spre acelaºi soare, care ne încãlzeºte viaþa, una ºi aceeaºi viaþã, spre acelaºi
soare, care ne lumineazã viitorul, unul ºi acelaºi
viitor pentru toþi…, viitorul mai fericit ce-l
aºteptãm!”8 (s.n., V.V.G.). Subordonate unui
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Aron Florian, Simion Bãrnuþiu, Damaschin Bojinca, Ioan Maiorescu, AI. Papiu Ilarian, August
Treboniu Laurian, Aron Pumnu, Petrache
Poenaru.
Realizarea idealului naþional trebuia pregãtitã ºi asiguratã prin unificarea culturii ºi a
limbii, ca mijloc de vehiculare ºi propulsie a
unei culturi unitare.
În privinþa limbii, ASTRA a promovat,
prin secþiunile ºtiinþifice-literare ºi prin revista
Transilvania, o preocupare energicã ºi sistematicã, pe temeiuri profund ºtiinþifice, pentru unificarea ºi cultivarea limbii române literare1,
vãzând în ea unul din „suporturile de cãpetenie
ale unitãþii noastre sufleteºti”2. Ea era expresia
identitãþii etno-lingvistice, factorul primordial
al procesului identitar ºi de integrare culturalã la
nivel european. Angajatã în slujba dezideratului
unificãrii politice, în viziunea promotorilor
ASTREI limba dobândeºte prestigiul de factor
politic hotãrâtor pentru triumful idealului naþional, ea fiind chematã, nesocotind graniþele, sã
contribuie, împreunã cu ceilalþi factori, la „dezvoltarea tot mai solidarã a conºtiinþei naþionale”3, la definirea identitãþii naþionale ºi integrarea europeanã. De aceea opera de unificare a
limbii avea o cardinalã semnificaþie naþionalã,
identitarã ºi politicã, proclamatã categoric de
cãtre Cornel Diaconovici, amintind de aprecierile anterioare ale lui Eminescu ºi Slavici, rostite
încã la adunarea de la Putna, în 1870: „Lucrarea
de unificare ºi îndreptare a limbei literare este
pentru noi o chestiune de deosebitã importanþã
naþionalã”4. Preocupãrile ºi lupta pentru limbã
ale ASTREI s-au desfãºurat tot timpul sub semnul acestui imperativ politic, finalitate declaratã
retrospectiv de Ion Breazu: „Am luptat apoi
pentru limbã, pentru cã am vãzut în ea temeiul
de cãpetenie al unitãþii noastre”5 naþionale.
Necesitatea unificãrii ºi cultivãrii limbii
literare nu se rezuma numai la aceastã fundamentare naþional-politicã. Interesul manifestat
satisfacerii acestor cerinþe ale limbii era deter1
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minat, apoi, ºi avea în vedere stadiul evoluþiei
celorlalte limbi ale popoarelor cu o culturã
înaintatã din Europa, cu care se comparã mereu
starea limbii noastre. Unitatea ºi cultivarea limbii depãºesc, astfel, graniþele naþionale, devin
probleme de prestigiu internaþional, fiind gândite ºi apreciate pe coordonate europene. În
aceastã viziune ele câºtigã în dimensiuni ºi
perspective; motivaþia lor primeºte noi valenþe,
vizând integrarea civi1izaþionaIã la nivel european. Din asemenea comparaþii emanau puternice îndemnuri adresate scriitorilor ºi învãþaþilor
vremii pentru unificarea ºi cultivarea limbii române literare, pentru modernizarea ºi desãvârºirea ei în perspectivã europeanã. În cuvântul
programatic rostit la adunarea de la Braºov, din
1862, A. ªaguna, prevãzând un viitor strãlucit
ASTREI, îºi exprima, încã de la începuturile
acesteia, încrederea cã realizarea acestor sarcini
avea menirea sã contribuie la ridicarea limbii
noastre „la asemenea grad de culturã cu al celorlalte limbi culte”6 din Europa.
Limba dobândeºte, în optica respectivã, o
nouã funcþie, devine un factor de integrare în
cultura celorlalte popoare civilizate europene,
fiind principalul exponent ºi constructor al procesului identitar. Pe lângã alþi factori, limbii ºi
literaturii, „adicã tot ce poate fi mai scump unui
popor” le revenea, astfel, misiunea de a-i „asigura viitorul sãu între celelalte popoare”7, ca
„popor conºtient de individualitatea sa…, în
concurenþa popoarelor cu putere de viaþã ºi cu
drept la viitor.”8
Tendinþa de raportare a stãrii limbii
noastre la stadiul altor limbi europene, de integrare a eforturilor în cadrul european este generalã. Preocupãrile pentru unificarea ºi cultivarea limbii române literare trebuiau sã asigure,
aºadar, „intrarea naþiunii noastre, cu limba sa, în
concertul popoarelor neolatine, al celor mai civilizate din Europa”9, unul din marile obiective
ºi merite prin care G. Bariþ, sintetiza semnificaþia ºi rolul ASTREI în viaþa naþionalã. Idealul

Victor V. Grecu, „Astra” ºi definitivarea ortografiei fonetice, în Limbã ºi literaturã, 1983, vol. 1, p. 5-14; Idem,
Unificarea ºi modernizarea vocabularului în preocupãrile „Astrei” ºi ale revistei „Transilvania”, în Cercetãri
de limbã ºi literaturã, II, 1983, nr. 2, p. 19-27.
I. Breazu, Sub semnul unificãrii sufleteºti, în Transilvania, 68, 1937, nr. 2, p. 44.
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trialã, Calendarele1; reprezentând un veritabil
catalizator al conºtiinþei unitãþii naþionale, al
voinþei de unitate, în paginile cãrora au fermentat ºi s-au fortificat marile aspiraþii ºi nãzuinþe de emancipare socialã, de afirmare identitarã ºi unitate naþionalã. În revista Transilvania,
apãrutã în 1868, s-au publicat valoroase izvoare
istorice, colecþii de documente, informaþii ºi studii, mãrturii ale dãinuirii ºi unitãþii noastre istorice. În paginile ei au publicat studii ºi poezii
învãþaþi ºi scriitori de peste Carpaþi: V.
Alecsandri, D. Bolintineanu, B. P. Hasdeu, I.H.
Rãdulescu, I. Ghica, Al. Odobescu, Gr. Tocilescu, C. Aricescu, N. Iorga etc, iar „Biblioteca
Asociaþiunii” a publicat scrieri de I. Creangã, C.
Negruzzi, I. Al. Brãtescu-Voineºti, V. Alecsandri, P. Ispirescu, M. Sadoveanu etc. Programul
revistei prevedea promovarea idealurilor naþionale, a dorinþei de afirmare naþionalã, a aspiraþiilor la o viaþã demnã, liberã, spre care îndeamnã încrezãtor pe cititori: „Îndemnuri vrem
sã fie ºi paginile Transilvaniei îndemnuri la viaþã conºtientã, naþionalã…, îndemnuri spre o
soartã mai bunã, pe care o meritãm, dar pe care
trebuie sã ne-o ºi ºtim câºtiga.”2 Slujind sta-

Victor V. Grecu, Idealul unitãþii naþionale în presa româneascã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996.
Pornind din nou la drum, în Transilvania, 55, 1924, nr. 1-2, p. 8.
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integrãrii culturale la nivel european adãuga o
fundamentare suplimentarã acestor preocupãri,
constituind o caracteristicã a întregii gândiri
lingvistice ºi naþional-politice transilvane.
Emanciparea poporului român prin culturã ºi unificarea acesteia în perspectiva unificãrii politice a fost energic ºi consecvent susþinutã prin valoroasele iniþiative ºi acþiuni ale
ASTREI întreprinse în acest scop, care reprezintã tot atâtea merite în premierã, incontestabile, de mare prestigiu, ºi astãzi: cursuri de
alfabetizare, conferinþe ºi prelegeri poporale,
stipendii pentru studii, pentru dezvoltarea industriei ºi agriculturii, expoziþii, muzee, colecþii
de cãrþi , broºuri, calendare, „Biblioteca poporalã”, înfiinþatã în 1891, „Biblioteca tineretului” etc, ASTRA îndeplinind rolul unei veritabile universitãþi populare f ºi contribuind la
rãspândirea cunoºtinþelor economice, de agriculturã, zootehnie, pomiculturã, igienico-sanitare, ºtiinþifice, etnografice etc, prin publicaþii ºi
scrieri adecvate pentru educarea maselor de sãteni. În domeniul învãþãmântului a înfiinþat
ªcoala civilã de fete cu internat a Asociaþiunii, a
iniþiat premii pentru cãrþi ºi manuale didactice, a
militat pentru înfiinþarea de ºcoli poporale la sate.
Accesul maselor la culturã a fost sprijinit
prin crearea, încã din anul întemeierii, 1861, a
Bibliotecii „Astra”, prima bibliotecã publicã din
Transilvania, reprezentând, deopotrivã, un tezaur al unitãþii naþionale ºi un factor al luptei
pentru unificarea politicã, bibliotecã ce funcþioneazã ºi astãzi când sãrbãtoreºte 150 de ani de
activitate neîntreruptã. În ºirul realizãrilor mari
ale ASTREI se înscrie ºi inaugurarea, în 1905, a
Muzeului Asociaþiunii, în palatul propriu al
acesteia, icoanã fidelã a istoriei ºi nãzuinþelor
noastre naþionale. Un fapt singular în cultura
noastrã, care constituie un alt merit în premierã,
reprezintã elaborarea între 1898-1904 a monumentalei lucrãri Enciclopedia românã, în trei
tomuri sub coordonarea competentã a lui Cornel
Diaconovici, antrenând 172 de colaboratori din
toate pãrþile româneºti, nume de prestigiu ale
ºtiinþei literaturii ºi culturii româneºti, autori ai
celor peste 30.000 de articole pe care le cuprinde. O operã de unitate naþionalã, ea însãºi
menitã sã contribuie la consolidarea unitãþii naþionale ºi sã o pregãteascã pe cea politicã.
La împlinirea idealului naþional o contribuþie de prim ordin au adus publicaþiile
ASTREI: Transilvania, Analele Asociaþiunii,
Foaia poporului, Þara noastrã, Revista indus-
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tornic idealul naþional, în secolul nostru, menirea programaticã a revistei era de a fi „o revistã de luptã pentru restaurarea patrimoniului
românesc în vechile lui hotare, pentru întãrirea
conºtiinþei de unitate ºi solidaritate naþionalã”1.
Aportul vast ºi hotãrâtor al ASTREI la înfãptuirea unitãþii politice s-a concretizat prin activitatea despãrþãmintelor, înfiinþate cu prilejul
adunãrii generale de la ªomcuta Mare, în 1869.
În 1918 erau 87 de despãrþãminte ºi 523 de
cercuri culturale. Bibliotecile, conferinþele ºi
cursurile, expoziþiile ºi serbãrile organizate de
cãtre despãrþãminte, în casele naþionale ºi casele
culturale edificate de ASTRA erau tot atâtea
vibrante manifestãri ale spiritului de solidaritate
naþionalã, ale dorinþei de unire a românilor de
pretutindeni într-un stat naþional unitar. Prin
mijlocirea despãrþãmintelor ASTRA îºi lãrgeºte
aria de activitate, cuprinzând Banatul, Criºana ºi
Maramureºul, cãrora li se adaugã regionalele:
Bãnãþeanã, Dobrogeanã ºi Basarabeanã se înlãtura, astfel, „un zid de despãrþire între fraþii
noºtri de acelaºi neam, setoºi de aceeaºi culturã”, semnificaþie relevatã de preºedintele Alexandru Mocioni, în cuvântarea rostitã la adunarea generalã din 1896, cu prilejul creãrii
despãrþãmântului Lugoj al ASTREI, arãtând cã,
prin aceasta, „Asociaþiunea noastrã se dezbracã
de caracterul ei provincial ºi proclamã principiul solidaritãþii naþionale pe teren cultural”.
În seria bogatã a acþiunilor realizate de
ASTRA, însufleþite de crezul unirii politice ºi
consacrate acestuia, de cea mai mare însemnãtate au fost adunãrile generale. Organizate ºi
desfãºurate în fiecare an tot în altã localitate, la
propunerea lui Bariþ, aºa cum le concepuserã
Puºcariu ºi ªaguna, adunãrile generale anuale
ale ASTREI au însemnat adevãrate congrese
naþionale, cum a fost ºi Congresul Cultural din
1930, care au semãnat pretutindeni ºi au fortificat credinþa în triumful idealului naþional, mobilizând pe toþi românii, sub stindardul acestuia,
în lupta generalã ºi comunã pentru înfãptuirea
lui. Ele au constituit mari manifestaþii naþionale,
învãþãtoare de ideal naþional, cum spunea Iorga
despre Lazãr, momente înãlþãtoare de educaþie
patrioticã, naþionalã, la care au participat, de-a
lungul anilor, aproape toþi fruntaºii vieþii culturale, ºtiinþifice ºi naþional-politice din toate
þinuturile locuite de români, realitate ce oferã o
imagine sugestivã a emoþionantei unitãþi de cuget ºi simþire pe care aceste adunãri o consolidau
în fapt. Ca la un adevãrat forum naþional, la
1

aceste adunãri veneau românii de pretutindeni,
ilustrând ataºamentul ºi adeziunea de care
ASTRA se bucura în întregul popor român. Cu
prilejul înfiinþãrii despãrþãmântului Beiuº, Iosif
Vulcan consemna, în Familia, consternat: „atâta
lume româneascã nu s-a mai întâlnit la Beiuº”.
Memorabile au rãmas adunãrile generale de la
Sibiu, din 1905, cu prilejul inaugurãrii palatului
ºi Muzeului Asociaþiunii ºi cea de la Blaj, din
1911, la împlinirea a 50 de ani ai ASTREI. La
jubileul de la Blaj, alãturi de cei peste 130.000
de oameni veniþi la magnifica adunare de pe
Câmpia Libertãþii, care amintea pe cea din vremea revoluþiei, au participat, de dincolo de
munþi, scriitorii: I. L. Caragiale, ªt. O. Iosif,
Victor Eftimiu, G. Coºbuc ºi oamenii de ºtiinþã,
istorici, filologi, geografi, N. Iorga, Al.
Lapedatu, Ion Bianu, Sextil Puºcariu, Gh. M.
Murgoci, S. Mehedinþi, Ion T. Ghica, Ion Pillat
ºi mulþi alþii. Serbãrile de la Blaj, la care Aurel
Vlaicu a adus cu aeroplanul sãu salutul românimii întregi, au reeditat mãreaþa adunare de la
1848 ºi au fost, totodatã, repetiþia generalã a
Marii Adunãri de la Alba Iulia ºi a actului mãreþ
petrecut ºapte ani mai târziu. La împlinirea
acestuia au participat numeroºi astriºti, în frunte
cu Gheorghe Pop de Bãseºti ºi Silviu Dragomir,
secretarul Adunãrii care a consfinþit Unirea cea
Mare.
Idealul unirii tuturor românilor într-un stat
naþional unitar a fost promovat, însã, ºi slujit cu
nemãrginit devotament patriotic ºi perseverenþã
de cãtre toþi preºedinþii ASTREI, fiind firul roºu
care i-a cãlãuzit în toate întreprinderile lor, inspirând ºi dominând toate acþiunile ºi activitãþile
acesteia, de la înfiinþare: Andrei ªaguna, Vasile
Ladislau-Pop, Iacob Bologa, Timotei Cipariu,
George Bariþ, Ion Micu-Moldovan, Alexandru
Mocioni, Iosif Sterca ªuluþiu, Andrei Bîrseanu,
Vasile Goldiº. Toþi aceºtia au fãcut din idealul
naþional piatra unghiularã a întregii existenþe ºi
meniri a ASTREI, þelul suprem al tuturor strãdaniilor ºi înfãptuirilor sale.
Dupã realizarea visului multisecular prin
Unirea cea Mare, acesta va rãmâne idealul solidaritãþii naþionale ºi va continua sã lumineze
întreaga activitate a ASTREI, ca primordialã
misiune a acesteia, preconizatã de preºedintele
Vasile Goldiº: „Am credinþa cã ea nu ºi-a pierdut rostul în noul stat românesc. Ci mai vârtos
socotesc cã are nobila misiune sã serveascã încã
mai intensiv idealul solidaritãþii naþionale. O
cred moºtenitoarea duhului de la Alba Iulia,

Gh. Moga, N. Bãilã, Raportul general al Comitetului Central al Asociaþiunii, în Transilvania, 72, 1931,
Supliment, p. 5.
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politicã a românilor transilvãneni, ca ºi a tuturor
românilor, G. Bariþ defineºte lapidar marea însemnãtate a ASTREI în viaþa naþionalã, constând
tocmai în contribuþia ºi lupta ei pentru triumful
idealului naþional: „De nu ar fi fãcut nimic
Românii în 1860 spre dezvoltarea ºi consolidarea
vieþii lor naþionale, posteritatea le-ar fi datoare cu
recunoºtinþã pentru înfiinþarea Asociaþiunii”4.
Acest merit esenþial ºi definitor al ASTREI,
insuficient relevat pânã în prezent, îi contureazã
rolul ºi contribuþia sa la împlinirea marilor imperative ale istoriei naþionale, îi sporesc ºi îi
consacrã definitiv însemnãtatea în viaþa poporului
român, în temeinicirea perenitãþii românilor.
La acest merit primordial se adaugã, celelalte contribuþii fundamentale ale ASTREI, reprezentând, la rândul lor, tot atâtea merite în
premierã, întrupãri ºi temeiuri ale vocaþiei perenitãþii românilor.5
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dupã cum fusese în Ungaria moºtenitoarea idealurilor lui Avram Iancu.”1
Prin activitatea sa vastã ºi îndelungatã,
pusã, cu un devotament patriotic exemplar, de la
înfiinþare ºi pânã astãzi, în slujba înfãptuirii idealului naþional, ASTRA a reprezentat, aºa
cum o definea Oct. C. Tãslãuanu în preajma
Unirii celei Mari, „o adevãratã ºcoalã naþionalã.”2 În existenþa ei fremãtãtoare, toate acþiunile
ASTREI, de o covârºitoare înrâurire patrioticã,
s-au desfãºurat sub semnul dezideratului unitãþii
naþionale ºi politice. Sintetizând însemnãtatea
aportului decisiv al ASTREI în aceastã privinþã,
istoricul Ioan Lupaº, vorbind despre ªaguna,
arãta cã lupta pentru înfãptuirea idealului naþional a reprezentat virtutea supremã a ASTREI:
„aceasta alcãtuieºte însuºirea ei de cãpetenie ºi
cea mai scumpã”3. Apreciind rolul covârºitor al
ASTREI în viaþa socialã, culturalã ºi naþional-
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ªtefan Pascu, Un rol esenþial în propagarea culturii naþionale, în Contemporanul, 1986, nr. 38 (2079), p. 9.
Oct. C. Tãslãuanu, Cãtrã cetitori, în Transilvania, XLV, 1914, nr. 1, p. 2.
Dr. Ioan Lupaº, Andrei ªaguna ºi Asociaþiunea, în Transilvania, 54, 1923 nr. 6-7.
G. Bariþiu, Pãrþi alese din istoria Transilvaniei, vol. 111.
Care vor fi relevate în partea a doua a studiului respectiv, în tomul urmãtor.
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limbã ºi culturã prin biblioteci
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ºa cum pe bunã dreptate apreciazã
cercetãtorul Ion Muºlea „Românii
din Transilvania nu au avut parte de
mãnãstiri vechi ºi bogate, ca acelea ale Moldovei ºi Munteniei – adevãrate cetãþi culturale –
în care cãlugãri sârguitori au adunat manuscrise
ºi bucoavne, alcãtuind astfel cele mai vechi biblioteci româneºti despre care avem cunoºtinþã.”1
Cu sublinierea suplimentarã cã ºi mãnãstirile pe
care le-am fi putut avea drept vetre ºi focare de
culturã au fost distruse de cei strãini de neam ºi
lege, de cei ce voiau sã-i þinã pe români în
întuneric, pentru a-i putea stãpâni mai uºor. ªi
n-au avut parte transilvãnenii nici de voievozi
sau boieri luminaþi ºi bogaþi precum Constantin
Mavrocordat, Constantin Brâncoveanu, Miron
Costin, Stolnicul Constantin Cantacuzino,
Costache Conachi ºi alþii, care „ºi-au fãcut o
mândrie din adunarea unui cât mai mare numãr
din operele clasicilor ºi din cãrþile epocii lor.”2
Fiind mereu sub stãpânire strãinã (principi, regi, împãraþi, grofi, juzi, notari, miniºtri
º.a.), fiind mereu desconsideraþi ºi decãzuþi din
drepturi politice, sociale, culturale, de la care se
puteau înfrupta doar ungurii, secuii ºi saºii, românii s-au luptat din greu spre a strãpunge aranjamentele asupritoare ºi a-ºi face loc ºi rost cãtre
lumina ce vine din cãrþi. Astfel, pe lângã cea mai
veche ºcoalã a românilor ardeleni, Biserica
Sfântului Nicolae din ªcheii Braºovului a funcþionat ºi cea mai veche bibliotecã a unei instituþii
româneºti ardelene, dupã cum certificã „izvodul” cu cãrþile ei, care începe în anul 1684, iar în
anul 1753 întâlnim un catalog complet.3
Între anii 1727-1747 se constituie Biblioteca Blajului. Aici, alãturi de cãrþi religioase, întâlnim ºi lucrãri de filosofie, cãrþi de
autori clasici latini ºi greci, manuscrise diferite.
În anul 1754 se semnaleazã cã biblioteca are ºi
un bibliotecar. „Cel mai mare bibliofil al nostru”,
pãrintele Timotei Cipariu, fruntaº astrist, face o
1
2
3

Palatul ASTRA din Sibiu

donaþie impresionantã bibliotecii, care funcþioneazã ca o instituþie universitarã, ce atinge încã
înainte de Marea Unire peste 50.000 volume.
Alte biblioteci importante sunt în acea perioadã: Biblioteca Episcopiei române unite din
Oradea (1775), bibliotecile ºcolilor confesionale (gimnazii, licee, preparandii) din Beiuº,
Arad, Sibiu, Braºov, Caransebeº, Nãsãud, Brad
ºi Gherla.
Asociaþiunea transilvanã pentru literatura
românã ºi cultura poporului român a avut încã
de la întemeiere un rol deosebit în ceea ce priveºte rãspândirea culturii la românii ardeleni.
Cartea ºi biblioteca au ocupat un loc privilegiat
între mijloacele specifice de propagandã culturalã a ASTREI. Alãturi de instituþiile ºcolare
(„ºcoli tot mai bune ºi mai româneºti” – N.
Iorga, la jubileul din 1911 al ASTREI), biblioteca ºi cartea au fost considerate cele mai im-

Ion Muºlea, Contribuþiuni la cunoaºterea bibliotecilor româneºti ale oraºelor din Transilvania, Cluj, 1935, p. 3
Idem, p. 21
Candid C. Muºlea, Biserica Sf. Nicolae din ªcheii Braºovului, vol.I, Braºov, Institutul de Arte Grafice ASTRA,
1943

ºtiinþifice, precum ºi a rechisitelor asociaþiunii.”3
Se poate vedea cã aºa stãteau lucrurile din
faptul cã, odatã cu înfiinþarea Asociaþiunii, în
anul 1861, ia fiinþã ºi biblioteca, având ca prim
bibliotecar pe Visarion Roman (teolog, profesor, învãþãtor, redactor la Telegraful Român,
iniþiator, creator ºi director al Bãncii „Albina”).
El a fost ales cu 61 de voturi dintre 10 candidaþi,
listã foarte onorabilã în care întâlnim nume cu
greutate ºi cu rezonanþã în cultura ardeleanã a
vremii: dr. Pavel Vasici, Zaharia Boiu, Ioan
Popescu... „Biblioteca” însemna, ce-i drept, un
simplu dulap pentru cãrþi, aºezat într-o camerã
ce servea totodatã ca arhivã ºi cancelarie pentru
Asociaþiune, în sediul Seminarului Diecezan. Ea
a început prin „donaþiuni”, primele sume alocate
pentru cumpãrarea de cãrþi venind în urma Adunãrii Generale de la Braºov din 1862.
Aceeaºi adunare a hotãrât înfiinþarea unei
comisii în vederea selecþionãrii cãrþilor „româneºti mai de mare preþ ºi de neapãratã necesitate” ce vor fi cumpãrate, cu T. Cipariu –
preºedinte, iar G. Bariþiu, G. Munteanu, I. Antonelli, membri ºi a însãrcinat comisia cu contactarea academiilor ºi societãþilor literare din
Budapesta ºi Viena pentru a face schimb de
publicaþii. Tot în anul 1862 vicepreºedintele T.
Cipariu subliniazã necesitatea organizãrii unei
biblioteci vechi româneºti, cu cãrþi de pânã la
anul 1700, care sã constituie tezaurul limbii româneºti din care „sã se extragã tot ce pare demn
ºi apt spre îndreptare limbii româneºti”.4 Totodatã, T. Cipariu solicitã guvernului de la Viena
aprobarea pentru a importa cãrþi româneºti din
Principatele Române „în folosul bibliotecii”,
care trebuie sã fie „cât se poate mai completã de
cãrþi româneºti”.5
Cele mai importante prime donaþii au fost
fãcute de cãtre Timotei Cipariu, mereu perseverent pentru înzestrarea bibliotecii, care, dupã
cum susþine Nicolae Iorga, deþinea „cea mai
mare ºi mai scumpã bibliotecã pe care a avut-o
vreodatã un român” în Transilvania, dar ºi de:
medicul Nicolae Stoia, Ion Pinciu, Moise Panga
din Orlat (165 lucrãri în limba germanã) ºi Samuel
Filtsch, librar din Sibiu, care promite „sã dãruiascã
pe viitor toate lucrãrile editate de librãria sa”.

Transilvania, nr. 3-4/1945, p. 38
V. Curticãpeanu, Întemeierea societãþii ASTRA ºi rolul ei în cultura poporului român din Studii, 1861, XIV,
nr.6, p. 1457
3 Actele privitoare la urzirea ºi înfiinþarea Asociaþiunei transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului
român, Sibiu, 1862, p. 98
4 Idem, p. 124
5 Ion Domºa, Biblioteca Centralã a Asociaþiunii (ASTRA). Istoric – dezvoltare – perspective, Sibiu, Tipografia
Astra culturalã, 1945, p. 5
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portante mijloace de culturalizare, în favoarea
limbii, naþiei ºi emancipãrii generale a poporului român din Transilvania. Importanþa pe
care ASTRA a dat-o „instituþiei cãrþii” ca promotor al progresului cultural este datã ºi de
faptul cã prima entitate distinctã creatã, odatã
chiar cu înfiinþarea Asociaþiunii, este biblioteca
sa centralã.
Iatã ce spunea preºedintele Andrei ªaguna
la închiderea sesiunii din 7 noiembrie 1861: „Sã
ne mai întâlnim la masa mamei noastre comune;
sã ne îndulcim de limba, de naþionalitatea ºi de
toate câte sunt ale românului. Luaþi seama în ce
momente ºi în care epocã vieþuim. Popoarele
mai înainte au putut trãi fãrã literaturã, iar astãzi
aºa ceva este curat peste putinþã.” O spunea cel
care în tot timpul arhieriei sale a îmbogãþit literatura noastrã cu numeroase „cãrþi scolastice ºi
bisericeºti”, compuse sau traduse de Dânsul,
ceea ce îi dãdea „dreptul” sã provoace ºi pe alþii
sã facã asemenea gesturi.
ASTRA a pus astfel în centrul atenþiei
încã de la început limba, literatura, cartea ºi
lectura cãrþii, atât la sate, prin „bibliotecile poporale”, cât ºi la nivel de despãrþãminte, unde, în
timp, s-au înfiinþat biblioteci astriste ºi, ca un
corolar al tuturor, o bibliotecã „centralã” la Sibiu, care, chiar dacã a început modest, a ajuns în
timp la un numãr impresionant de volume, la
încãperi speciale destinate utilizatorilor, lucrãtori profesioniºti ºi prima salã de lecturã publicã
a românilor ardeleni, deschisã fãrã întrerupere
din 1893 ºi pânã azi.
De fapt, alcãtuirea, susþinerea ºi dezvoltarea Bibliotecii Centrale „ASTRA” este una
din marile biruinþe ale Asociaþiunii, fiind consideratã „o frânturã din lupta pentru culturã,
progres ºi libertate culturalã a românilor transilvãneni”.1
În proiectele de statut s-a pus de la început
problema organizãrii unei biblioteci, deoarece
aceasta „era consideratã pe drept cuvânt de oamenii luminaþi din fruntea Asociaþiei ca punct
de rãspândire a cãrþii ºi focar de culturã, alãturi
de ºcoalã.”2 De altfel, Statutele Asociaþiunii
menþioneazã la paragraful 17 cã „bibliotecarul
îngrijeºte de înregistrarea opurilor ºi obiectelor
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În anul 1863 s-au mai primit donaþii de
cãrþi de la Alesandru Papiu Ilarian, George Bariþiu, Ioan Puºcariu, August Treboniu Laurian ºi
poetul George Tãutu din Moldova. În raportul
anual despre biblioteci din 1863, Visarion Roman face menþiunea: „Ceea ce avem e încã
foarte puþin ºi neînsemnat pe lângã aceea cum ar
trebui sã fie o bibliotecã ºi colecþiunile unei
Asociaþiuni ca a noastrã”.1
Despre reviste, din aceleaºi surse aflãm cã
au intrat în fondul bibliotecii Telegraful Român,
Aurora Românã, Amicul ªcoalei ºi Organul Pedagogic. În lipsa unui organ de presã propriu,
Asociaþiunea se folosea de publicaþiile româneºti din Sibiu pentru a-ºi face publice activitãþile ºi opiniile. Aceastã combinaþie era facilitatã ºi de faptul cã bibliotecarul V. Roman era
redactor ºi la Amicul ºcoalei ºi la Telegraful
Român, care, astfel, vor reflecta ºi evenimentele
principale din viaþa ASTREI. În paginile celor
douã reviste bibliotecarul duce o
luptã tenace în chestiunea ridicãrii
cenzurii pentru cãrþile româneºti
importate în Transilvania. „Doritor
de luminarea poporului” V. Roman
hotãrãºte sã adauge „mãcar cât cel
mai mic grãunte de nisip la edificiul
culturei lui” ºi aceasta prin tot ce se
poate face de cãtre un „amic al
poporului”, care cunoaºte rolul imens
ce-l au „cãrþile române dincoace”.
Preocupat de creºterea fondului
bibliotecii, V. Roman nu pierde nici o
ocazie pentru a face invitaþii diferitelor persoane cunoscute spre donare
de cãrþi, dar ºi pentru a mulþumi „onorabililor domni” care „parte la provocarea mea, parte din singurul îndemn al D-lor,
avurã bunãtate a dãrui pe seama bibliotecii.”2
Cu câteva numere mai târziu, la 5 mai
1863, bibliotecarul ºi ziaristul V. Roman începe
sã publice „Catalogul cãrþilor ASTREI”, primul
catalog al bibliotecii, acþiune despre care îºi
informeazã ºi cititorii de la revista Amicul ºcoalei
printr-un articol publicat în nr. 18/1863, p.142.
În anul 1864 s-au achiziþionat primele
cãrþi, iar din 1865 se primesc lucrãri de la Academia de ªtiinþe din Viena, acþiune ce va continua pânã dupã anul 1890.
Din anul 1865 cãrþile încep sã fie solicitate
spre consultare de diferite persoane. Nicolae
Cristea, profesor de teologie ºi redactor la Telegraful Român preia biblioteca de la V. Roman.
1
2

Protocolul adunãrii... þinutã în Blaj în 1863, p. 86
Telegraful Român, nr.3/1863, p. 60-61

Se mai primesc donaþii de la Sava Popovici
Barcianu, Petru Bodila, Zaharia Boiu, Dimitrie
Marcu (notar în Sãliºte, care a dãruit prin testament 44 opere).
Remarcãm faptul cã în 1867 biblioteca a
primit un nou dulap! Numãrul cãrþilor se ridica
la 378, în limbile germanã, românã, latinã ºi
maghiarã. Noi donatori: I. Nemeºiu (avocat, 72
cãrþi istorice) ºi I. Bechniþiu (avocat din Viena).
La periodice se semnaleazã intrãri noi: Familia,
Foaia Societãþii din Bucovina, Magazinul pedagogic, Ateneul Român, Gazeta Transilvaniei,
Convorbiri literare º.a. . Primele donaþii de documente sunt fãcute de cãtre Petre Maniu, consilier de finanþe.
Din anul 1868 încep sã soseascã donaþii de
la Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice
din Bucureºti ºi Biblioteca Centralã din Iaºi.
Mai vechea dorinþã a lui Visarion Roman, de a
se alcãtui un regulament al bibliotecii, se îm-

plineºte la Adunarea Generalã din 1869. Acest
regulament marcheazã caracterul public al bibliotecii ºi stabileºte detaliile de relaþii dintre
bibliotecã, cititori ºi bibliotecar. De asemenea,
se hotãrãºte ºi remunerarea bibliotecarului-arhivar, decizie care se va pune în aplicare însã
mai târziu din lipsã de fonduri.
Din acelaºi an 1868, revista Transilvania,
oficios ºi cronicã a activitãþilor Asociaþiunii, a
reflectat permanent ºi dezvoltarea bibliotecii
centrale sibiene ºi, pe parcurs, ºi a celorlalte
biblioteci publice, a bibliotecilor ºi colecþiilor
poporale, întreaga activitate de rãspândire ºi
folosire a „luminii din cãrþi” întru „luminarea
poporului”. Prin articole dedicate, descriptive
sau analitice, prin ºtiri laconice, acolade sau
circumscrieri mai dezvoltate, în paginile Tran-

Imagini din Biblioteca Asociaþiunii

aranjãrii sistematice a cãrþilor ºi mai procurã
pentru depozit încã douã dulapuri. Ion Maxim
grupeazã în depozit cãrþile pe 19 clase: 1. Agriculturã ºi industrie. 2. Arheologie ºi antichitãþi.
3. Arhitecturã ºi artã. 4. Bibliografie, biografie,
memorii. 5. Economie naþionalã, politicã ºi statisticã. 6. Geografie ºi cunoºtinþe topografice. 7.
Gramaticã ºi cãrþi de cetire. 8. Istorie naturalã. 9.
Istorie universalã ºi particularã. 10. Jurisprudenþã ºi legislaþie. 11. Lexicoane. 12. Literaturã.
13. Matematicã. 14. Medicinã. 15. Pedagogie ºi
instrucþiune publicã. 16. Teologie. 17. Numismaticã. 18 Manuscrise ºi documente publice.
19. Periodice.
Din 1872 devine bibliotecar Ioan Creþu,
vice-notar comitatens. El conduce cu conºti1

Transilvania, nr.17 – 18/1874, p. 203

inciozitate ºi dãruire biblioteca pânã în 1877. În
1873 ASTRA participã la Expoziþia universalã
de la Viena cu ºase volume legate cuprinzând
„Adunãrile”, „Statutele, regulamentul ºi lista
membrilor” ºi revista Transilvania (1868 –
1871). La sfârºitul expoziþiei lucrãrile au fost
dãruite Societãþii România Junã din Viena. În
raportul prezentat Adunãrii Generale din 1874
cu privire la starea fondurilor, bibliotecarul I.
Creþu face o descriere generalã încurajatoare:
„...în totalitatea sa biblioteca... reprezintã opere
din toate ramurile de cunoºtinþe vechi ºi nouã,
teoretice ºi practice ºi posedã prin urmare baza
necesarã care este ºi trebuie sã fie începutul
pentru orice bibliotecã, care are sã reprezinte
ºtiinþele clasice ºi moderne în dezvoltarea lor
cronologicã.”1
Printre noii donatori întâlnim: Mihail Kogãlniceanu, Friederic Engberg, anticar din
Sibiu, Academia Românã ºi Societatea
geograficã italianã. Periodicele au
fost completate de cãtre I. Creþu ºi
legate în „fascicole” sau „volume” .
Revista Transilvania nr. 9 din 1875
scoate în evidenþã modul de
întregire a fondurilor bibliotecii
centrale prin schimbul de publicaþii
dintre ASTRA ºi instituþii prestigioase, literare ºi ºtiinþifice (academii,
universitãþi, biblioteci centrale universitare, biblioteci naþionale, ministere, institute de cercetare º.a.).
Din 1877 este ales ca bibliotecar Nicolae Petra Petrescu. Acesta
a realizat publicarea catalogului Bibliotecii ASTRA atât în revista
Transilvania, cât ºi în broºura
tipãritã pentru acest scop (66 pagini) ºi a pus la
punct „catalogul alfabetic”. Se extind ºi relaþiile
internaþionale ale bibliotecii: L. V. Fischer din
Erlau - Bavaria, Émile Picot din Franþa,
Universitatea din Christiania – Norvegia (care
confirmã primirea revistei Transilvania).
S-au cumpãrat în anii 1878 - 1879 ºi câteva cãrþi româneºti de valoare pentru a completa „tezaurul” bibliotecii cu opere ale marilor
scriitori români: V. Alecsandri, D. Bolintineanu, C. Negruzzi, T. Maiorescu, Al. Odobescu
º.a., acþiune posibilã datoritã ridicãrii alocaþiei
bugetare pentru achiziþia de cãrþi de la 60 la 100
fl., la insistenþele consecvente ale bibliotecarului. La 20 de ani de la înfiinþarea bibliotecii,
N. Petra Petrescu prezintã conducerii Asociaþiunii ºi structura fondurilor de publicaþii:
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silvaniei au fost urmãrite: creºterea fondurilor,
orientarea profilurilor, sistemul de organizare,
tradiþiile profesionale, principiile respectate,
concepþiile implementate, noile iniþiative, modul de conducere, colaborãrile interinstituþionale etc.
Un articol anonim, dar, dupã stil, se pare
cã îi aparþinea lui G. Bariþiu, publicat în anul
1870 în Transilvania (p.62) în care se anunþã
„starea bibliotecilor din Transilvania”, a determinat pe de o parte ca mai multe persoane sã
facã donaþii de carte ºi, pe de altã parte, a generat
o mai bunã atitudine a liderilor faþã de biblioteca
Asociaþiunii.
În anul 1870 este ales bibliotecar Ioan
Maxim, învãþãtor pentru limba românã la gimnaziul evanghelic din Sibiu, rãmas celebru
pentru faptul cã a renunþat la salariul sãu pentru
a îmbogãþi fondul de cãrþi al bibliotecii. Acesta
reuºeºte sã facã ordine în bibliotecã în sensul
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32,2% în limba românã, 32,7% în limba germanã, 25,9% în latinã, 4,67% în maghiarã ºi
restul în alte limbi (italianã, greacã, olandezã,
spaniolã º.a.). Tipãriturile transilvãnene reprezintã 26,5%, cele din România 14,71%, din
Austro-Ungaria 11,46%, din Germania 11,69%,
din Franþa 3,43%, restul din alte þãri. Din statistici rezulta cã, deºi numai o treime din fondurile bibliotecii o constituiau cãrþile în limba
românã, iar cãrþile tipãrite în Transilvania ºi
România 41%, totuºi 51,6% din lucrãri sunt fie

scrise în limba românã, fie scrise în alte limbi de
autori români, fie sunt cãrþi realizate de autori
strãini, dar cu referire la români.
În anul 1883 (bibliotecar Ioan Criºan –
doctor în filosofie) biblioteca s-a mutat într-o
casã cumpãratã în acest scop de ASTRA. Ea
dispunea de 1861 opere în 3506 volume. Se
primesc cãrþi ºi din partea Bibliotecilor Naþionale din Florenþa ºi Roma, Bibliotecii Universitãþii din Cernãuþi, Academiei din Budapesta,
precum ºi donaþii de la Iosif ªterca ªuluþiu, dr.
Aureliu ªterca ªuluþiu, G. Meitani din Bucureºti
ºi Iacob Bologa (prin testament).
Dupã Ioan Criºan ºi apoi Petru ªpan, profesor ºi publicist (bibliotecar ºi arhivar timp de
un an) biblioteca este preluatã de Nicolae Togan, protopop greco-catolic din Sibiu. Lui i-a
revenit cinstea ºi ocazia fericitã de a organiza
fondul de cãrþi în anul 1904 în clãdirea în care
biblioteca ASTRA funcþioneazã ºi astãzi. În
timpul îndelungat cât a funcþionat ca bibliotecar
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N. Togan biblioteca a înregistrat multe donaþii:
Hermina Sentz, Ana Mangiuca (donaþia bibliotecii soþului ei Simeon Mangiuca, membru al
Academiei Române, constând în 728 volume),
Ana Hodoº, Ana Moga.
La 17 august 1893 este aprobat un nou
Regulament de organizare ºi funcþionare, cuprinzând 12 paragrafe, care aratã caracterul
public al bibliotecii, al cãrui „cabinet de lecturã”
va fi deschis cel puþin 2 zile pe sãptãmânã ºi se
primeºte donaþie de la fostul preºedinte George
Bariþiu (510 volume ºi 563 broºuri). Biblioteca
este condusã de cãtre o comisie formatã din
Zaharia Boiu, Corneliu Diaconovici ºi Nicolae
Togan. În august 1894 bibliotecarul N. Togan
anunþã alcãtuirea noului catalog, care se tipãreºte în 1895 în 500 de exemplare ºi care, ulterior, este trimis tuturor autoritãþilor, colaboratorilor ºi partenerilor Asociaþiunii.
Fondul bibliotecii numãra 3232 opere în
7389 volume, 5521 broºuri ºi 15 hãrþi. Acest
fond a fost împãrþit în 13 secþiuni: 1. Teologie
(179 titluri). 2. Filosofie (42). 3. Pedagogie (56).
4. Limbã, literaturã, artã (891). 5. Istorie ºi geografie (541). 6. Istoria specialã a românilor
(251). 7. ªtiinþe naturale. 8. Matematicã ºi geometrie (28). 9. Medicinã (133). 10 ªtiinþe juridice ºi politice (358). 11. Economie, industrie,
comerþ (105). 12. Diverse (492). 13. Foi periodice.
Consecutiv expedierii catalogului a sporit
mult schimbul de publicaþii. Prin N. Togan, Asociaþiunea a solicitat românilor din toate teritoriile româneºti sã contribuie la completarea
colecþiilor de ziare ºi reviste „a cãrei necesitate
pentru istoria literaturii române ºi ... pentru istoria noastrã culturalã pe zi ce trece devine mai
indispensabilã”. Ce efect a avut acest apel de
suflet „cãtre toþi binevoitorii ºi sprijinitorii cauzei noastre culturale” se poate vedea cercetând
ºirul de colecþii de care dispune astãzi Biblioteca ASTRA din Sibiu: prima revistã literarã
ardeleanã Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã din Braºov (1838 – 1865), primul sãptãmânal ardelean Gazeta Transilvaniei (1838 –
1944), prima gazetã sibianã Telegraful Român
(din 1853 ºi pânã astãzi), primul cotidian din
Ardeal, Tribuna, fondat de Ioan Slavici (1884 –
1903), revista cu cea mai îndelungatã apariþie,
Transilvania (1868 – 1946), cea mai cunoscutã
revistã culturalã ardeleanã, Familia (1865 –
1906) ºi multe altele (n.n. – publicaþiile au fost
citate în aceastã ordine dupã menþiunile fãcute
de Lidia Bãncescu în studiul „Revista Transilvania – cronicã a dezvoltãrii Bibliotecii
ASTRA din Sibiu”, apãrut în volumul „Cen-

vor trebui „îngrijite”, cãci orice deteriorare se va
„recompensa”.
În consecinþã, biblioteconomic vorbind,
regulamentul cuprinde un ansamblu de idei coerent ºi unitar, care include principii ºi norme de
organizare clare, cu detalieri privind selecþia,
profilarea ºi întregirea fondului de publicaþii, cu
o evidenþã contabilã ºi statisticã modernã a fondurilor ºi activitãþii, cu elemente precise privind
tehnica de împrumut, dar ºi referitor la pãstrarea, siguranþa ºi igiena tipãriturilor. Este, aºadar, vorba de o concepþie biblioteconomicã unitarã ºi de nivel european, ceea ce dã Bibliotecii
Centrale ASTRA încã de atunci un certificat de
modernitate.
În anul 1901 preºedintele Andrei Bârseanu, constatând ca pe o realitate îmbucurãtoare
„lãþirea gustului pentru citit”, dã unele îndreptãri concrete care sã punã în luminã corectã
Hotãrârea ASTREI din mai 1899 de „editare a
unei Biblioteci poporale” (n.n. – o serie de cãrþi
considerate foarte utile, bine triate ºi selectate
de cãtre o comisie de specialitate, care va întocmi un „raport literar” înainte de a fi încredinþate
tiparului).
La invitaþia Societãþii culturale „Principele Carol”, Biblioteca ASTRA a participat la
Târgul de carte din Florenþa cu un exemplar din
Enciclopedia Românã, câteva numere din revista Transilvania, lucrarea lui Vasile Alecsandri Poezii populare ale Românilor, 40 de broºuri
„mai bine tipãrite” din cele trei serii ale „Bibliotecii poporale a Asociaþiunii” ºi altele.
O circularã transmisã cãtre cele 96 despãrþãminte ºi cãtre cele peste 2000 de agenturi
fixeazã cu precizie uimitoare toate detaliile
operative de lucru ale structurilor astriste. Iatã
un pasaj revelator din acest document:
„1. Sã aranjaþi prelegeri poporale...
2. Cu ocazia prelegerilor sã înfiinþaþi în
fiecare comunã... câte o bibliotecã poporalã.
Spre acest scop comitetul central, la cerere, vã
pune gratuit la dispoziþie cãrþi potrivite ºi îndrumãrile necesare.
Bibliotecile poporale sã fie þinute în evidenþã ºi cãrþile sã se sporeascã ºi citeascã cu
toatã stãruinþa.
Un bun serviciu ni se va face dacã bibliotecarii vor nota exact numele ºi numãrul cititorilor, ca sã se poatã vedea la ce sunt bune
jertfele ce se fac cu înfiinþarea bibliotecilor”.
În 1904 cãrþile Bibliotecii ASTRA sunt
mutate ºi aranjate dupã criterii de specialitate în
noile spaþii din Muzeul Asociaþiunii, inaugurat
în 1905 ca Palat al ASTREI, construit, cum
spunea C. Diaconovici, secretarul general al A-
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tenarul revistei Transilvania”, Biblioteca
ASTRA Sibiu, 1969).
O realizare deosebitã, deºi de foarte scurtã
duratã, a fost înþelegerea realizatã cu tipografiile
româneºti din Transilvania pentru trimiterea în
mod gratuit a unui exemplar din tipãriturile lor
cãtre Biblioteca ASTRA din Sibiu.
O altã realizare deosebitã este remarcatã
de cãtre revista Transilvania (nr.3/1896, p. 82),
care relateazã cã „duminicã, 14 ianuarie, în comuna Feldioara, Despãrþãmântul Braºov a inaugurat prima bibliotecã ambulantã (subl. n.) ºi a
predat-o în folosinþã poporului”. Revista publicã „Instrucþiunile pentru administrarea bibliotecii”, unde sunt detaliate procedurile de
schimbare a cãrþilor pentru a trece pe rând prin
toate cele 22 de comune ale despãrþãmântului.
În nr. 6 din acelaºi an, dr. Elie Dãianu
laudã colecþia „Biblioteca pentru toþi” apãrutã la
Editura lui Carol Müller din Bucureºti, sub
coordonarea literarã a lui D. Stãncescu. Seria
cuprindea deja 60 de volume, din care nu lipseau
Gr. Alexandrescu, Ion Creangã, D. Zamfirescu,
Al. Vlahuþã, I. L. Caragiale. Autorul apreciazã
cã aceste cãrþi sunt ºi ieftine ºi bune, ceea ce face
posibilã „procurarea cãrþilor ºi pentru straturile
mai largi sau mai sãrace ale poporului”.
Începând cu 1897 s-au purtat discuþii cu
privire la un nou sediu pentru Biblioteca
ASTRA, sau, cum susþinea C. Diaconovici, „sã
avem de grijã” pentru ca „singura bibliotecã
publicã din þara întreagã” sã aibã condiþii de
dezvoltare, spre a putea gãzdui „pentru posteritate monumentele renaºterii ºi începuturilor
noastre culturale” ºi sã devinã de fapt „marea
bibliotecã publicã naþionalã”.
În partea oficialã de la finalul anului 1899
a revistei Transilvania este publicat Proiectul de
regulament pentru înfiinþarea ºi administrarea
bibliotecilor poporale. În comunele cu peste
2000 de locuitori se preciza cã trebuie sã funcþioneze biblioteci poporale stabile, cu sediu ºi
dotãri proprii. În celelalte comune vor activa
bibliotecile poporale ambulante (extinzând
astfel la nivele „naþionale” iniþiativa Despãrþãmântului Braºov), al cãror sediu este stabilit în
incinta unde funcþioneazã conducerea despãrþãmântului. Se precizeazã cã, în principiu, bibliotecile poporale „stau sub imediata îngrijire a
agenturilor comunale”, notarul agenturii fiind ºi
bibliotecar. Se va þine un inventar strict, cu
registru pentru colecþiile bibliotecii. Bibliotecile
poporale vor fi deschise duminica de la ora 11 la
12 ºi vor împrumuta „numai câte o carte” pe
termen de maximum douã sãptãmâni. Cãrþile
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sociaþiunii „Pentru a putea adãposti pentru posteritate monumentele renaºterii ºi începuturile
noastre culturale” ºi pentru ca „singura bibliotecã publicã din þara întreagã” (Austro-Ungaria
– n.n.), având de acum asigurate cele mai bune
condiþii de dezvoltare, sã devinã, de fapt, „marea Bibliotecã publicã naþionalã” sau, altfel
spus, „Biblioteca naþionalã româneascã a Transilvaniei”. Cu toate aceste „binecuvântãri”, datoritã atenþiei mai mari acordate Muzeului în
aceastã perioadã, vreme de câþiva ani problemele bibliotecii centrale vor aluneca pe planul al
doilea al preocupãrilor prioritare ale Asociaþiunii.
În schimb, se constatã în programele
ASTREI o revigorare a „bibliotecilor poporale”.
În Raportul general al Comitetului Central al
Asociaþiunii cãtre Adunarea Generalã, convocatã la Sibiu pentru 19 ºi 20 august 1905, se
apreciazã cã bibliotecile poporale sunt „cele
dintâi mijloace menite sã rãspândeascã cultura
în popor”. Vorbind despre aceste „forme de luminã”, raportul enumerã ºi cele mai importante
despãrþãminte care s-au implicat pe aceastã linie: Timiºoara (20 biblioteci), Braºov (17) apoi
Blaj, Bistriþa, Cluj, Sãtmar-Ugocea, în total 115
biblioteci. Despãrþãmântul Cluj este remarcat ºi
pentru faptul cã, printr-o donaþie consistentã primitã de la dr. Amos Frâncu „s-au pus bazele
unei biblioteci cu cabinet de lecturã central
pentru tinerime”. Raportul mai menþioneazã cã
s-au distribuit gratuit mai bine de 800 de exemplare din primele cãrþi apãrute în „Biblioteca
poporalã a Asociaþiunii”, iar la prelegerile populare au început sã se foloseascã „de ajutor”
aparate de proiecþie.
În anul 1908 sarcinile de bibliotecar la
ASTRA sunt preluate de secretarul literar Octavian Goga, suplinit adesea de Octavian C. Tãslãuanu, care începuse sã aranjeze Muzeul.
În anii 1910 – 1911 ajunge bibliotecar
Ioan Banciu, care dã instituþiei o organizare
nouã ºi modernã, dupã sistemul Academiei Române de la Bucureºti, cu secþii de manuscrise ºi
periodice ºi aranjarea în depozit a cãrþilor dupã
dimensiunea lor, iar catalogarea pe fiºe, cu 20 de
specialitãþi.
Din 1913, sub prevederile unui nou regulament, biblioteca este deschisã zilnic între orele
17-19. Donaþii importante s-au primit de asemenea de la A. T. Marienescu (circa 700 volume), Petru Borlovan (146 volume), T. V. Pãcãþian (peste 300 volume, dar ºi numeroase alte
1

Transilvania, nr. 7-8/1922, p. 445-478

documente). La sfârºitul anului 1918 biblioteca
deþinea 18.024 opere în 22.158 volume.
Dupã Marea Unire „problemele” vizeazã
o ºi mai accentuatã dezvoltare. În revista Transilvania (1920, p.221) în articolul „Din problemele Asociaþiunii” Ioan Georgescu scria:
„Biblioteca Centralã trebuie sã fie cea mai bogatã bibliotecã româneascã dupã a Academiei
Române. Ea trebuie sã conþinã nu numai tot ce a
apãrut ºi apare în româneºte ºi în alte limbi
strãine despre Români, ci ºi productele literare
ºi ºtiinþifice mai de seamã ale altor neamuri,
pentru ca literaþii ºi savanþii noºtri sã le poatã
avea cu uºurinþã.”
Cu ocazia Adunãrii Generale de la Oradea
din 17 - 18 octombrie 1920 se stabileºte cã, în
linii mari, Asociaþiunea trebuie sã fie tot mai
mult „o societate de popularizare ºtiinþificã ºi
literarã, o societate cu scopul de a ridica nivelul
cultural al maselor largi þãrãneºti” prin biblioteci, publicaþii, conferinþe ºi celelalte modalitãþi
practice. Tot cu aceeaºi ocazie se propune înfiinþarea mai multor „consilii pentru domeniile
de lucru”. Enumerarea începe cu „consiliul bibliotecilor” ºi continuã cu consiliile: „muzeelor”,
„Caselor Naþionale”, „conferinþelor”, „expoziþiilor”, „publicaþiilor”, „cooperaþiei”, „artistic” ºi
„propagandei”.
În Transilvania nr. 5 din anul 1921 (numãr dedicat memoriei lui Tudor Vladimirescu)
se cuprind ºi informaþii noi despre biblioteci în
raza de activitate a ASTREI – „cea mai veche
însoþire culturalã la Românii de pretutindeni”.
Pentru a coordona mai bine activitãþile în acest
domeniu prioritar s-au constituit fonduri distincte pentru fiecare tip de „cheltuieli”. Astfel
„Fondul George Coºbuc” este folosit pentru
dezvoltarea bibliotecii centrale ASTRA,
„Fondul Simion Bãrnuþiu” pentru bibliotecile
regionale, „Fondul Vasile Stroescu” pentru bibliotecile sãteºti, „Fondul Alexandru Ioan
Cuza” pentru colectarea de bani necesari în vederea instruirii analfabeþilor, iar „Fondul Nicolae Iorga” pentru propaganda culturalã româneascã în þarã ºi strãinãtate. Emblema sub
care se face aceastã reconfigurare de eforturi ale
Asociaþiunii pentru biblioteci ºi alte activitãþi
anexe este „Cartea – una dintre cele mai mari
puteri ale lumii”.
Raportul general aferent anului 19211 cuprinde detalieri despre tipãriturile realizate la
nivelul asociaþiei, mai ales despre broºuri cuprinzând „cunoºtinþe folositoare” ºi „în fiecare
an un calendar”, editate cu „menirea de a înfiinþa
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Transilvania, nr.7-8/1922, p. 451
Transilvania, nr.7-8/1928, p. 680
Transilvania, nr.12/1928, p. 1024

1924 numãrul acestora ajunge la 3425, cifrã care
în medie se va pãstra ºi în anii urmãtori. Astfel,
prin Biblioteca Centralã, Asociaþiunea a reuºit
sã trezeascã ºi sã întreþinã „gustul pentru citit”,
punând la îndemânã utilizatorilor bogatul sãu
patrimoniu, atât de dificil de adunat ºi atât de
preþios.
Din 1925 Biblioteca ASTRA din Sibiu a
primit spaþii suplimentare, funcþionând cu 4 camere la parter pentru cãrþi ºi ziare, 2 sãli de
lecturã ºi un depozit la subsol. Sala de lecturã a
fost dotatã cu dulapuri moderne.
În aceastã perioadã întâlnim ºi preocupãri
mai serioase pentru distribuþia materialelor realizate de cãtre ASTRA, biblioteca sa ºi „Biblioteca poporalã a Asociaþiunii”. La ºedinþa
secþiunilor ºtiinþifico-literare þinutã la Cluj în 16
iunie 1928, cu participarea cãrturarilor astriºti:
I. Lupaº, G. Bogdan Duicã, E. Racoviþã, I.
Agârbiceanu, Iuliu Haþieganu (n.n. – ce gabarit
intelectual avea aceastã structurã de lucru a
ASTREI!) se propune „un autobuz al cãrþii”,
care sã cutreiere „târgurile sãptãmânale ºi comunele mai mari”.2 La propunerea lui Emil Racoviþã s-a stabilit ca aceste cãrþi sã nu se mai
distribuie gratuit pentru cã „gratuitatea e o piedicã în desfacerea cãrþii”, oamenii neºtiind sã
preþuiascã decât „ceea ce cumpãrã”. În acelaºi
an ºi tot la Cluj s-a hotãrât înfiinþarea unui „Oficiu de difuzare” a publicaþiilor astriste, care a
început sã funcþioneze din 1 septembrie 1928,
pe strada Memorandului nr. 22, sub coordonarea
lui Graþian C. Mãrcuº.
În nr. 12 din decembrie 1928 al revistei
Transilvania, gãsim aprecieri foarte pertinente
despre „mersul bibliotecilor”. Se considerã cã
biblioteca de tip astrist este „un organism viu,
dar cu o condiþie: sã ºtim s-o facem sã trãiascã.
A depozita volume în rafturi încã nu înseamnã
cã þi-ai atins scopul; cel mult ai format un muzeu
de cãrþi, dar nu o bibliotecã”.3 Este o subliniere
excepþionalã, care denotã o gândire modernã
despre „fiziologia unei biblioteci”. Dacã la început biblioteca a însemnat pentru ASTRA „colectarea cãrþilor”, acum accentul se pune pe „circulaþia cãrþii”, cãci cartea nu aduce folos prin
sine, ca stocare, ca depozit, ca frumuseþe de raft
ºi în rafturi, ci doar prin utilizare, prin lecturã,
prin studiu, prin efectele în planul cunoaºterii a
informaþiilor din carte.
ªi sistemul de servire a cititorilor este avut
în vedere de cãtre diriguitorii astriºti. Cãci a-
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din ele biblioteci poporale în satele ºi oraºele
noastre, de a le distribui gratuit în anumite ocazii ºi a le rãspândi ºi pe cale de abonament”. Cu
aceste „cãrticele” s-au pus bazele bibliotecilor
poporale „date în grija agenturilor”. La 6 mai
1922, cu ocazia sfinþirii bisericii ortodoxe din
Sf. Gheorghe, „s-au dãruit pentru distribuire poporului” de cãtre Înalt Prea Sfinþitul dr. Nicolae
Bãlan, mitropolitul Ardealului, 595 cãrþi ºi calendare editate în scopul „luminãrii poporului”.
Tot în anul 1922 Prea Sfinþia Sa dr. Iuliu Hossu,
episcopul Gherlei, „cu ocazia vizitelor sale canonice” face ºi propagandã culturalã „înfiinþând
pe unde trece agenturi ale Asociaþiunii ºi plasând în fiecare din ele câte o bibliotecã”. „În
anul anterior, aratã raportul, dr. Iuliu Hossu a
înfiinþat 81 astfel de agenturi ºi 80 de biblioteci,
între aceste ºi în 5 comune rãmase afarã de
graniþele þãrii noastre (în Ceho-Slovacia)”1 (n.n.
credem cã e vorba despre satele româneºti situate în Maramureºul din dreapta Tisei „abandonate” de România printr-o regretabilã eroare
diplomaticã ºi militarã!).
ASTRA ºi biblioteca sa centralã rãspund
unei „chemãri de suflet” ºi trimit în 1922 o
donaþie de cãrþi ºi reviste pentru biblioteca publicã din Focºani ºi pentru 20 de biblioteci rurale din Vrancea.
În acelaºi an 1922, Asociaþiunea a fãcut
un apel de suflet cãtre toate editurile, autorii de
cãrþi, colecþionarii ºi publicul („cel mai mare
cititor al României”) sã trimitã d-lui dr. H. Jarnik,
directorul Bibliotecii Naþionale din Brno (Cehoslovacia) cãrþi de filologie româneascã (istorie literarã, folclor), o colecþie de texte literare,
lucrãri din ºtiinþele complementare ale filologiei, tipãrituri vechi din secolele al XVI-lea ºi al
XVII-lea. De asemenea, Asociaþiunea a trimis
renumitului romanist, prieten al ASTREI ºi al
românilor, colecþia completã a revistei Transilvania.
Începând cu anul 1923, în baza legii depozitului legal, colecþiile Bibliotecii Centrale
ASTRA cresc vertiginos. În plus, Ioan Banciu
adunã la Sibiu ºi colecþiile diferitelor asociaþii
desfiinþate, conform dispoziþiilor Consiliului
Dirigent. Se semnaleazã ºi câteva donaþii importante: Aurelia Albini (116 volume), Matei
Voileanu (225 volume), T. Crivãþ (490 volume),
Catinca Bârseanu (2296 volume). Creºte ºi numãrul utilizatorilor bibliotecii. Dacã în 1919
biblioteca a fost „cercetatã” de 1500 cititori, în
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tunci când intrã într-o bibliotecã, utilizatorul
„trebuie sã gãseascã singur ºi în cel mai scurt
timp posibil cartea pe care o cautã”.
Mai mult decât atât, printre alte veºti bune
din domeniu, aflãm din raportul despre biblioteci cã la biblioteca despãrþãmântului din Braºov al ASTREI a fost adoptat „sistemul de catalogare ºi clasificare zecimal, pe autori,
specialitãþi ºi cronologic (pe fiºe)”. O altã informaþie „grea” ne aduce la cunoºtinþã cã a fost
achiziþionatã biblioteca „Anticariatul Ardealul”
din Cluj, „proprietatea d-lui prof. univ. dr. Sextil
Puºcariu (6000 volume). Iar având în vedere
numãrul de dublete ºi triplete se intenþioneazã
efectuarea de schimburi, cu particulari sau cu
alte biblioteci”.
La biblioteca centralã, dupã Ioan Banciu a
funcþionat ca bibliotecar timp de un an, profesorul pensionar Victor Lazãr, apoi a intrat pe
rol secretarul literar Horia Petra-Petrescu, fiul
fostului bibliotecar cu acelaºi nume. Acesta a
realizat o reinventariere prin fiºare a bibliotecii,
iar la momentul redeschiderii – 1 noiembrie
1930 – biblioteca avea un fond format din
53.011 volume, 36.415 broºuri, almanahuri,
calendare, anuare, 1.000 volume reviste, 1.004
volume ziare ºi 840 cliºee.
Despre cãrturarul ºi bibliotecarul Horia
Petra Petrescu (HPP în cele mai multe semnãturi
ale articolelor sale) se cuvine sã facem câteva
menþiuni corolative suplimentare. Doctor în litere la Leipzig cu o tezã despre I.L.Caragiale,
traducãtor, publicist de marcã, om de o deosebitã ºi elevatã culturã, dar ºi cu multã delicateþe publicã ºi aleasã modestie, H.P.Petrescu a
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servit cu conºtiinciozitate Biblioteca Centralã
ASTRA, ºi, în plus, i-a lãsat moºtenire ºi cele
peste 10.000 volume ale sale ºi toatã arhiva
personalã, inclusiv cea moºtenitã de la tatãl sãu,
între care o valoroasã „colecþie de corespondenþã” cu mari personalitãþi culturale: I. L. Caragiale, Cezar Petrescu, G. Ibrãileanu, I. Bianu, I.
Lupaº, cu folcloristul Urban Jarnik ºi profesorul
Gustav Weigand al cãrui student a fost.
Activitatea sa de bibliotecar a fost prefaþatã de cea de publicist ºi cercetãtor, animator
ºi conferenþiar. Calendarele Amicul poporului
iniþiate de primul bibliotecar al ASTREI, Visarion Roman, în 1862 ºi editate apoi de alþi
cãrturari, printre care ºi de Nicolae Petra
Petrescu au fost continuate de H. P. Petrescu.
Dintre articolele publicate remarcãm pe
cele care militau pentru „rãspândirea cãrþilor în
popor” (în Românul, 1911), pentru „literatura
bunã” (idem), pentru respectarea unor principii
clare atunci „când se redacteazã o bibliotecã
româneascã” (Transilvania, 1925), pentru aºezarea corectã a lui Eminescu în literaturã (idem).
Numindu-l „reprezentant al geniului românesc
în concert european” H. P. Petrescu considera cã
nestematele poeziei eminesciene „vor strãluci
câtã vreme va dãinui limba româneascã”.
A scris articole numeroase ºi valoroase ºi
a susþinut multe conferinþe publice cu tematicã
specialã dedicatã bibliotecilor ºi instrumentelor
de lucru ale bibliotecarilor, în care pune probleme de o mare modernitate ºi actualitate cum
ar fi: „cum este citit materialul împrumutat”,
„cum sondeazã bibliotecarul mentalitatea clienþilor lui”, „cum îi îndeamnã pe cei fãrã sistem în
lecturã”, „care sunt foloasele inovaþiilor din biblioteci”, „cum se organizeazã o bibliotecã”,
„cum se conduce biblioteca” ºi multe alte chestiuni majore pentru viaþa complexã a unei instituþii de informare, cunoaºtere ºi formare, pe
care ASTRA o cultiva cu atâta interes cultural ºi
generozitate instituþionalã.
La Congresul Cultural al ASTREI din
1930, fostul bibliotecar Victor Lazãr, care funcþionase timp de 13 ani ºi la Biblioteca Academiei Române, a prezentat un referat care, prin
problemele ridicate, în stil profesional, a rãmas
ca document valoros pentru domeniul bibliotecilor. Cu aceeaºi ocazie festivã, excelentul public prezent a putut afla câte ceva din „bogãþiile
bibliotecii centrale a ASTREI”, fiind remarcate
mai ales manuscrisele ºi scrisorile de la: M.
Eminescu, V. Alecsandri, Al. Vlahuþã, I. L. Caragiale, T. Cipariu, B. P. Hasdeu, V. A. Urechia,
Alex. Mocioni, T. Maiorescu, I. Slavici, Iacob
Negruzzi, D. Zamfirescu, G. Bariþiu, Ioan Pop-

omului pe lume, ca cetãþean, bãrbat, tatã ºi cap
de familie, ostaº, mamã iubitoare, gospodinã
etc. Nu sunt scãpate din listã ca foarte necesare
nici cãrþile despre sãnãtatea trupeascã ºi sufleteascã, de educaþie fizicã, de „cunoºtinþe folositoare” din toate domeniile ºi în legãturã cu
„toate îndeletnicirile poporului nostru”. În acest
fel, prin bibliotecã ºi lecturã vor fi deprinse
limbajele specifice pentru agriculturã, zootehnie, apiculturã, aviculturã, pomiculturã, cooperaþie, economie, finanþe, bãnci...
Sã fie folosite cu prioritate cãrþile „împodobite” cu ilustraþii ºi desene din domeniul
respectiv, se mai menþioneazã în raport. Altfel
spus, o iconografie pe mãsura temei ºi la nivelul
subiectului vizat ca lector. Se fac aprecieri ºi cu
privire la calitatea tiparului care trebuie „sã fie
bun, paginile curate”, scrisul nu prea mãrunt,
„hârtie albã, bunã”, compactarea cãrþilor reuºitã
ºi rezistentã. ªi, în final, îndemnul la lucru „harnic” pentru a face „sã pãtrundã scriitorii buni în
sufletul naþional” ºi cãrþile bune în biblioteci,
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Reteganul, Ilarie Chendi, ªt. O. Iosif º.a. Este
foarte preþioasã, de asemenea, corespondenþa lui
Iosif Vulcan cu oameni de culturã din Transilvania ºi România ºi corespondenþa lui
Nicolae Petra Petrescu ºi Horia Petra Petrescu
cu I. L. Caragiale (26 scrisori ºi 2 manuscrise).
La 1 iunie 1931 Biblioteca ASTRA din
Sibiu primeºte în vizitã pe dr. Hertwig Jarnik,
decan al Facultãþii de Litere de la Universitatea
din Brno, fost director al Bibliotecii Naþionale
din Brno, fiul marelui romanist ºi „astrist” dr. Jan
Urban Jarnik, împreunã cu 15 studenþi filologi.
În Raportul general ce s-a prezentat la
Braºov în septembrie 1933 se fac aprecieri pertinente ºi oportune cu privire la „Cartea poporalã”. Dacã în perioadele anterioare ale
ASTREI aceste cãrþi au fost principalele
mijloace de „învãþare a limbii, de cultivare a
graiului, de încântare sufleteascã”, de aici înainte acestea trebuie sã fie „mijloc de creºtere a
puterilor intelectuale ºi morale ale cetãþeanului...”. Fãcând o analizã a cãrþilor din „bibliotecile poporale” se constatã cã cele mai bune ºi
mai atractive s-au dovedit a fi cãrþile cu caracter
coerent ºi care „pot fi citite cu voce tare” sau pot
fi ulterior povestite („Alexandria”, „Genoveva”,
„Arghir ºi Elena”, „Esopia”, „Epistoliile” º.a.).
Cititorii au agreat, dupã cum rezultã din datele
transmise dinspre despãrþãminte, cãrþile care
evocã personaje istorice naþionale sau cele
despre vieþile sfinþilor. Au mare cãutare ºi colecþiile de „cele mai frumoase poezii poporale”
(lirice ºi epice), dar ºi culegerile de balade
(Alecsandri, Bolintineanu, Coºbuc), fabulele lui
Donici ºi Alexandrescu, poveºtile ºi amintirile
lui Creangã, Neculce ºi „colecþiile de basme,
colinzi, bocete”. Referitor la aºa-zisele „cãrþi
pentru þãrani” sau uneori botezate „cunoºtinþe
folositoare”, analiza din raport face o trimitere
interesantã din registrul de fineþe ºi detaliu: „Cititorul þãran simte imediat când ceva s-a scris
anume pentru el de cãtre nepricepuþi: cu dulcegãrii ºi expresii copilãreºti, chipurile pentru a
înþelege el, ºi se simte jignit. O astfel de carte nu
prinde la popor”.
E bine – constatã materialul de analizã
asupra bibliotecilor ºi editurilor – sã se tipãreascã ºi sã se cumpere ºi cãrþi despre istoria
vecinilor noºtri „cât mai literaturizate, scrise cât
mai frumos”, dar ºi cãrþi de geografie, despre
frumuseþile patriei ºi pãmântului, cãrþi de cãlãtorie ºi despre cãlãtorii. Nu trebuie sã lipseascã
nici din biblioteci ºi nici din librãrii „cãrþile de
credinþã”, despre doctrina ºi morala creºtinã,
cãrþi care fac o bunã educaþie „moral-cetãþeneascã”, din care sã se poatã înþelege rostul

31

spre folosul „bunei-sporiri” în cultura poporului.
Tot cu privire la „bibliotecile poporale”
am gãsit cu bucurie „decalogul bibliotecarului”
redactat de cãtre Ion Agârbiceanu în 1933, din
care, prescurtat, prezentãm câteva idei:
„Biblioteca poporalã va fi aºezatã la ºcoalã, în dulapuri proprii ºi pusã sub conducerea
învãþãtorului celui mai plin de interes pentru
cãrþi”. Bibliotecarul va trebui sã cunoascã toate
cãrþile ºi le va prezenta elevilor pe rând („cuprinsul, însemnãtatea, frumuseþea”) sau adulþilor
la serbãri. „El va împãrþi cãrþi cel puþin o datã pe
sãptãmânã ºi va informa ºi cu privire la cãrþile
noi. Va citi pãrþi alese din cãrþi cu prilejul serbãrilor ºcolare. De la elevii care împrumutã cãrþi
va cere un rezumat în scris, care se va controla,
eventual se va putea citi în ora de bibliotecã”.
Peste un an (conform revistei Transilvania nr.3/1934, p. 138), Ion Agârbiceanu revine cu noi „îndrumãri” la chestiunea „bibli-
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oteci poporale”. Primul lucru la care atrage
atenþia scriitorul astrist este necesitatea de a
face o selecþie în fondul de carte al fiecãrei
biblioteci, deoarece s-au observat în ultimii ani
cã între cãrþile primite ca donaþii sunt ºi din
acelea „nepotrivite cu priceperea ºi gustul cititorului þãran”. E bine ca în bibliotecã sã fie
„nelipsite” operele clasice ale literaturii române, cãci „sub raportul limbii nu mai avem
cititori la sate, mai ales în generaþiile tinere,
care sã întâmpine greutãþi mari” în citirea lucrãrilor lui Negruzzi, Alexandrescu, Odobescu,
Bãlcescu, Bolintineanu, Eminescu, Coºbuc, Slavici, Zamfirescu etc. Agârbiceanu insistã pe
colecþiile de „poveºti ºi poezii poporale”, care
nu trebuie sã lipseascã din nici o bibliotecã
sãteascã. Biblioteca satului trebuie sã fie aºezatã în localul cel mai accesibil pentru toþi
locuitorii, iar cãrþile sã fie „þinute în dulapuri
cu geamuri de sticlã”, pentru a putea deveni un
punct de atracþie ºi de interes. Bibliotecarul are
sarcinã specialã din a face ca biblioteca sã fie
cunoscutã de toþi cetãþenii, iar „preotul (tre-
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buie) sã citeascã, o datã pe lunã, în bisericã,
numele tuturor acelora care au împrumutat ºi
au citit din biblioteca poporalã”.
Dupã Dictatul de la Viena, Biblioteca
Centralã ASTRA a început colaborarea cu Biblioteca Universitãþii din Cluj, mutatã în refugiu
la Sibiu. Cu ajutorul specialiºtilor clujeni s-a
realizat catalogul pe autori ºi a fost fiºatã arhiva
ºi sectorul de carte româneascã veche. A fost
realizat ºi un protocol de colaborare în vederea
împrumutului de cãrþi cãtre studenþi. În 1943
sala catalogului a fost transformatã în depozit ºi
amenajatã cu un nou mobilier. Raportul din
1944 aratã cã biblioteca dispune de 97.577 cãrþi
ºi 4.525 colecþii de reviste ºi ziare.
Dupã 1944 Biblioteca ASTRA s-a încadrat în sistemul bibliotecilor publice de stat,
fiind apreciatã permanent, în ciuda valurilor politice ce au urmat, pentru valorile sale patrimoniale. În paralel cu achiziþia de carte nouã,
colectivul bibliotecii a cãutat sã completeze
„fondul de tezaur” cu alte „producþiuni” de carte
veche româneascã sau strãinã, cu documente ºi
manuscrise, cu produse culturale tipãrite în diferite pãrþi ale lumii cu referire la istoria culturalã a Ardealului ºi care constituie astãzi Fondul Transilvanica.
Concluzia din 1945 (dintr-un articol semnat de Ioan Domºa, Transilvania nr.3-4/1945,
p.58) este cã Asociaþiunea s-a ocupat prioritar
de biblioteci pentru popor, de lectura poporului
ºi „ºi-a alcãtuit ºi susþinut biblioteca (Centralã
ASTRA – n.n.) prin daniile ºi obolul poporului...”.
În consecinþã, la rându-i, Biblioteca Centralã
trebuie sã punã aceste danii „în condiþii cât mai
bune în slujba cultivãrii poporului românesc.”
Ceea ce, de fapt, prin Asociaþiune, Biblioteca ASTRA din Sibiu a fãcut tot timpul,
fiind un factor deosebit de important, activ ºi
dinamic în edificarea progresului cultural al românilor transilvãneni prin limbã românã ºi carte
româneascã. Ceea ce, prin Asociaþiune, au fãcut
toate aºezãmintele culturale ce ºi-au zis ºi îºi
mai zic simplu „biblioteci”.
Cãci este foarte limpede pentru istoria culturii româneºti cã una dintre cele mai însemnate
direcþii ale acþiunii generale a ASTREI a constituit-o activitatea de rãspândire a cãrþii în popor. Chiar Biblioteca ASTRA a izvorât din profunda conºtiinþã a fondatorilor societãþii cu
privire la rolul unei astfel de instituþii în alcãtuirea unui patrimoniu al tezaurului scris încorporat în carte, în strângerea, pãstrarea ºi valorificarea cãrþilor ºi a documentelor privitoare la
limba, cultura ºi istoria poporului român.

SEPTEMBRIE 2011

33

Visarion Roman
ºi prima bibliotecã a Asociaþiunii
Valentina ROTARU
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n eveniment de o deosebitã impor- „sã dãruiascã pe viitor toate lucrãrile editate de
tanþã ºi semnificaþie în viaþa ro- librãria sa”.
mânilor transilvãneni l-a reprezentat
În raportul anual despre biblioteci din
întemeierea, la Sibiu, a Asociaþiunii transilvane 1863, Visarion Roman face menþiunea: „Ceea
pentru literatura românã ºi cultura poporului ce avem e încã foarte puþin ºi neînsemnat pe
român (ASTRA), în zilele de 23-26 octombrie/ lângã aceea cum ar trebui sã fie o bibliotecã ºi
4-7 noiembrie 1861. Odatã cu constituirea Aso- colecþiunile unei Asociaþiuni ca a noastrã”.
ciaþiunii, lua fiinþã ºi Biblioteca ASTRA, care
În calitate de bibliotecar, Visarion Roman
numãra, pentru început, 195 de volume. Primul a desfãºurat o intensã activitate pentru acumusediu al acesteia a fost o camerã în clãdirea larea unui cât mai mare fond de publicaþii ºi cãrþi
Seminarului Diecezan (str. Cisnãdiei, nr. 7 - azi necesare bibliotecii, al cãrei prim organizator a
N. Bãlcescu).
fost. Prin referate prezentate comitetului, a proVisarion Roman s-a numãrat printre mem- pus ca acesta sã cearã guvernului ridicarea probrii fondatori ai Asociaþiunii
hibiþiei importului de cãrþi din
ASTRA, fiind ºi primul ei
România. Episcopul Andrei
bibliotecar-arhivar pânã în
ªaguna a intervenit la guvern
1868. El a fost ales cu 61 de
ºi a obþinut aprobarea necevoturi, dintre 10 candidaþi,
sarã în acest scop.
listã foarte onorabilã în care
Visarion Roman, proîntâlnim nume cu greutate ºi
fesor, editor de reviste,
cu rezonanþã în cultura ardemembru fondator al Instituleanã a vremii: dr. Pavel
tului de credit ºi economii
Vasici, Zaharia Boiu, Ioan
„Albina” din Sibiu, membru
Popescu.
corespondent al Societãþii
„Biblioteca” însemna,
Academice Române din
de fapt, un simplu dulap de
1877, a reuºit sã constituie
cãrþi, aºezat într-o camerã ce
primele colecþii ale biblioservea totodatã ca arhivã ºi
tecii prin apelul la donaþii ºi
cancelarie pentru Asociaþiula schimburile interinstitune. În Adunarea generalã de
þionale de publicaþii, dupã
la Braºov (1862), s-a instituit
care reuºeºte sã facã ºi un
un fond de 100 de florini
prim catalog al bibliotecii,
pentru achiziþionarea de cãrþi,
chiar dacã s-a dovedit a fi o
Visarion Roman (1833-1885)
din dorinþa de a dezvolta cât
simplã listã de publicaþii înmai mult fondul bibliotecii, pe lângã donaþiile tocmitã în ordinea cronologicã a intrãrii acesdeja prevãzute. Lucrãrile care urmau a fi tora în bibliotecã; prima sistematizare a publicumpãrate erau selectate de o comisie al cãrei caþiilor, în 15 clase, este realizatã tot de cãtre el.
preºedinte s-a hotãrât a fi Timotei Cipariu.
Preocupat de creºterea fondului biblioteCele mai importante prime donaþii au fost cii, Visarion Roman nu pierde nicio ocazie
fãcute bibliotecii de cãtre Timotei Cipariu, me- pentru a face invitaþii diferitelor persoane cureu perseverent pentru înzestrarea bibliotecii, noscute sã doneze cãrþi, dar ºi pentru a mulþumi
care, dupã cum susþine Nicolae Iorga, deþinea „onorabililor domni” care „parte la provocarea
„cea mai mare ºi mai scumpã bibliotecã pe care mea, parte din singurul îndemn al D-lor, avurã
a avut-o vreodatã un român” în Transilvania, dar bunãtatea de a dãrui pe seama bibliotecii”.
Pentru a stimula donaþiile ºi a face cuºi de: medicul Nicolae Stoia, Ion Pinciu, Moise
Panga din Orlat (165 lucrãri în limba germanã) noscutã biblioteca ºi colecþiile sale, Visarion
ºi Samuel Filtsch, librar din Sibiu, care promitea Roman, primul bibliotecar al ASTREI, publicã,
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începând cu data de 5 mai 1863, în coloanele
revistei Amicul ºcoalei, primele liste de creºtere
a colecþiilor sub titlul „Catalogul cãrþilor Bibliotecii Asociaþiunii transilvane pentru literaturã românã ºi cultura poporului român”.
Când s-a ocupat cu organizarea bibliotecii
„Asociaþiunii” din funcþia de bibliotecar-arhivar, a avut posibilitatea sã citeascã ºi sã studieze
cãrþi de tot felul, recent apãrute, în care se tratau
problemele care-l interesau în activitatea sa educativã atât de variatã. Pentru a fi în pas cu timpul, pentru a cunoaºte progresele realizate în
educaþie ºi învãþãmânt, Visarion Roman, pe lângã lectura operelor de specialitate apãrute, a
urmãrit necontenit ºi presa pedagogicã contemporanã, în care se dezbãteau tot felul de probleme de educaþie, învãþãmânt, pregãtire profesionalã a învãþãtorilor etc. Din aceastã
perioadã dateazã colecþii complete la periodicele: Telegraful român, Aurora românã, Amicul
ªcoalei, Organul pedagogic. Anul 1864 este
anul în care se fac primele achiziþii de carte, iar
din 1865 pânã în 1890, Academia de ºtiinþe din
Viena (contactatã anterior) contribuie statornic
la întregirea colecþiilor bibliotecii.
În 1867 biblioteca primeºte un raft nou,
având în vedere cã numãrul cãrþilor se ridica

deja la 378, în limbile germanã, românã, latinã ºi
maghiarã. La periodice se semnaleazã intrãri
noi: Familia, Foaia Societãþii din Bucovina,
Magazinul Pedagogic, Ateneul Român, Gazeta
Transilvaniei, Convorbiri literare.
Din anul 1868 încep sã soseascã donaþii de
la Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice
din Bucureºti ºi Biblioteca Centralã din Iaºi.
Visarion Roman ºi-a îndeplinit cu conºtiinciozitate misiunea de bibliotecar al ASTREI pânã
în anul 1868, când a intrat ca inspector achizitor
la societatea de asigurãri „Transilvania”.
Mai vechea dorinþã a lui Visarion Roman,
de a se alcãtui un regulament al bibliotecii, se
împlineºte la Adunarea Generalã din 1869.
Acest regulament marcheazã caracterul public
al bibliotecii ºi stabileºte detaliile de relaþii
dintre bibliotecã, cititor ºi bibliotecar.
Prezent în toate activitãþile culturale, iniþiate ºi realizate de „Asociaþiunea transilvanã
pentru literatura ºi cultura poporului român”, în
calitate de bibliotecar, arhivar, membru fondator ºi membru în comitet, el a contribuit cu
prisosinþã la ridicarea prestigiului primei ºi celei
mai importante instituþii culturale a naþiunii române din Transilvania – ASTRA.

În zilele de 16-19 septembrie la Blaj va avea loc

Jubileul ASTRA 150 de ani
Spiritul astrist se impune în conºtiinþa moralã a tuturor celor
avem datoria moralã de a respecta, aºa cum spunea Vasile Goldiº,
„cel mai sfânt principiu pe care trebuie sã-l apere Asociaþiunea
ASTRA ºi anume solidaritatea noastrã naþionalã desãvârºitã –
comoara cea mai scumpã”. Despãrþãmântul ASTRA Blaj a fost ºi
rãmâne o prezenþã activã în viaþa culturalã ºi spiritualã din întreaga
zonã, prin toate acþiunile sale, inclusiv Editura ºi Revista pe care le
susþine, prin modelele exemplare pe care le-a impus în conºtiinþa
generaþiilor. Pilda ºi testamentul înaintaºilor sunt actuale. Ei au
scris, au luptat ºi s-au rugat ca neamul nostru sã dãinuie în veac.
Despãrþãmântul blãjean are ºansa, dar ºi dulcea povarã, de a continua ºi îmbogãþi zestrea spiritualã lãsatã moºtenire.
Sã nu uitãm rolul ºi însemnãtatea Asociaþiunii în istoria poporului român pânã la Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918 ºi contribuþia esenþialã astãzi la rãspândirea ºi promovarea
culturii naþionale în rândul tinerilor ºi a românilor în general. Toate evenimentele realizate de
conducerea centralã ºi de Despãrþãmintele Astrei vor fi dedicate împlinirii celor 150 de ani de
existenþã a ASTREI iar Despãrþãmântul „Timotei Cipariu” Blaj va desfãºura un program
coerent pe parcursul întregului an 2011, care va culmina cu organizarea la Blaj a jubileului
ASTRA 150 de ani, în zilele de 16-19 septembrie 2011.
Prof. Silvia POP
Preºedinte Despãrþãmântul „Timotei Cipariu” Blaj
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O istorie a sufletului nãsãudean - ASTRA
Menuþ MAXIMINIAN
Etnolog, scriitor
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þãmântul Nãsãudean al ASTRA, vine sã
întãreascã cele afirmate de noi, identitatea diversitãþii valorii, prin aducerea în faþa noastrã a
truditorilor pe tãrâmul culturii populare, printr-un
demers unic, gigant, copleºitor ºi cu rezultate care
se vor vedea ºi peste sute de ani. De acum, acest
dicþionar va deveni o carte de cãpãtâi pentru cei
care vor sã cunoascã istoria spiritualitãþii melea-

Tânãr nãsãudean purtând
faimosul clop cu pene de pãun

gurilor bravilor þãrani zugrãviþi în opera lui Liviu
Rebreanu ºi George Coºbuc, douã repere ale tot
ceea ce înseamnã Nãsãud.
Ansamblurile nãsãudene au prezentat
de-a lungul existenþei lor, ºi prezintã ºi astãzi,
momente de înaltã virtuozitate, prin care sunt
transmise caracteristici ale artei tradiþionale autentice, prilej pentru publicul spectator de a se
reîntâlni cu tradiþiile, obiceiurile, portul ºi dansul popular. Sunt valorificate ºi promovate aspecte esenþiale ale culturii populare prin piese
muzicale instrumentale ºi vocale, suite coregrafice. Este o mare responsabilitate de a
transmite mai departe bogãþiile folclorice care
reprezintã identitatea noastrã. Pentru cã suntem
într-o erã a informatizãrii, trebuie sã o folosim
pentru a beneficia de toate mijloacele pe care ni
le oferã prin a cerceta, a conserva ºi a transmite
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e ar fi românul fãrã matricea culturalã? Ce ar fi nãsãudeanul fãrã
cultura tradiþionalã, fãrã spiritualitatea care se oglindeºte în sufletul þãranului
precum nemurirea în apele repezi ale Someºului, Sãlãuþei ºi Þibleºului? Cultura noastrã
musteºte de semnificaþii în cadrul ºtiinþelor sociale, ºi mai ales, în sociologie, psihologie ºi
antropologie socialã. Se manifestã o extensie
semanticã importantã, care pãstreazã diferite
nuanþe ale transmiterii sociale. A avea culturã
este identic cu a fi educat, a-þi cunoaºte rãdãcinile, identitatea, civilizaþia fiind un termen
care se aplicã la modele culturale caracterizate
prin heterogenitate organicã ºi o structurã socialã complexã. Cultura ºi civilizaþia sunt oglindite în diferite opere ºi creaþii tehnologice ºi
estetice, dezvoltate gradat ºi progresiv, cu anumite caracteristici individuale care reprezintã un
anumit popor, o anumitã entitate.
Putem vorbi de culturã superioarã ºi culturã inferioarã cu referire atât la culturi/civilizaþii diferite, cât ºi la produse diferite ale aceleiaºi culturi/civilizaþii. Termeni ca patrimoniu
cultural, istoric sau artistic folosiþi de instituþiile
publice sau private care administreazã „cultura”
subliniazã aceastã concepþie a culturii ca produs
de rang superior. A vorbi de culturã popularã
înseamnã recunoaºterea ºi atribuirea capacitãþii
de a genera culturã þãranilor ºi claselor populare.
Patrimoniul Cultural înþelege cultura în complexitatea sa definind-o ca organizarea socialã a
diferitelor forme de viaþã ale ºi în cadrul grupurilor umane adicã, organizarea diversitãþii
culturale. Ceea ce înseamnã de fapt cã nu doar
grupurile umane sunt diferite, dar existã diferenþe, diversitate, ºi în cadrul unui anumit grup.
Din aceastã perspectivã nu trebuie sã considerãm omogenitatea ca un element caracteristic
principal al culturii. Aceastã omogenitate este
un lucru exprimat de membrii grupurilor umane,
dar ea se manifestã ca diversitate atunci când
aceºti membri acþioneazã ºi se comportã într-un
anumit fel.
Dicþionarul Culturii ºi Civilizaþiei Populare a Þãrii Nãsãudului, realizat de Despãr-

FAMILIA ROMÂNÃ

ASTRA - 150

36
mai departe tezaurul folcloric. Tradiþia trebuie
sã reprezinte pentru noi firul ce ne leagã de
pãmântul natal, de acel „colþ de lume” în care
pãrinþii, bunii ºi strãbunii ne-au modelat personalitatea fãcându-ne „oameni dintre oameni”.
Folclorul nãsãudean reprezintã sufletul,
sensibilitatea, spiritul creativ ºi dragostea pentru
vatra strãbunã, iar noi avem datoria moralã sã
pãstrãm aceastã avuþie, sã o valorificãm ºi sã
sedimentãm în sufletul copiilor dragostea pentru
folclor. Din acest punct de vedere, în opinia mea,
dacã am înfiinþa câte un ansamblu folcloric în
fiecare localitate, ar fi un lucru al binecuvântãrii.
Avem multe probleme, rebuturi ºi kitschuri pe care le ºtim, le intuim ºi uite aºa, suntem
nevoiþi sã le purtãm în cârcã. Dar lucrurile au
început sã meargã pe fãgaºul cel bun, graþie unor
sufletiºti, animatori ai culturii populare, graþie
unor instituþii de profil. ASTRA se distinge prin
promovarea valorii, fiind un motor a tot ceea ce
înseamnã autentic ºi calitate. Avem valori incontestabile, avem talente deosebite, care ar trebui susþinute ºi ocrotite la nivel de stat, pentru cã
sunt valori naþionale. Nu este bine când artiºtii ,
cântãreþii noºtri se zbat, încercând cu disperare
sã se descurce numai pe cont propriu. De regulã,
cei talentaþi sunt timizi ºi intrã foarte greu în circuit. Prin acest dicþionar valorile vor prinde aripi, fiind cunoscute în toate zãrile.
Veþi descoperi cã pasiunea ºi talentul cu
care reprezentanþii ansamblurilor nãsãudene au
preluat ºi modelat patrimoniul folcloric românesc reprezintã fundamentul interesului ºi plãcerii cu care aceºtia sunt primiþi oriunde în lume.
Ponderea repertoriului este deþinutã de dansuri,
cântece ºi elemente tradiþionale someºene, întrucât Nãsãudul ºi Someºul a cãrui apã trece pe
aici ca brazda plugarului în pãmântul dãtãtor de
roadã, este matricea în care folclorul tradiþional
ºi-a pãstrat intactã vigoarea ºi autenticitatea.
Dansurile sunt puse în scenã de cãtre coregrafi
cu o grijã constantã pentru menþinerea originalitãþii repertoriului. Organizaþi în diferite formaþii - „în grup” sau „în perechi”, dansatorii
evolueazã în faþa publicului, prezentându-se fie
cu ample desfãºurãri de ritmuri vivace în ”învârtite”, fie cu miºcãri uºoare - pline de graþie în
”de-a lungul”.
O istorie a sufletului românesc. O istorie a
acelui suflet care plânge, sperã, se bucurã. Zeci
ºi zeci de muzicanþi care, în zeci de ani, au
veselit nu doar spaþiul cultural românesc. O poveste de dragoste care a uimit cerul, pentru cã
minunaþii rapsozi sunt mereu cu privirile îndreptate cãtre un Someº al bucuriei, care transcede tot ce este terestru. De unde atâta dragoste?
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De unde atâta talent? De unde atâta dãruire? De
unde atâta risipã de frumuseþe ºi altruism? Toate
se leagã în jurul acestor oameni de o frumuseþe
spiritualã desãvârºitã. Sunt onorat pentru cã am
ocazia sã-i ”aplaud”. Mã bucur cã mi-au þinut,
de zeci de ori, lacrima în cumpãnã. Cei prezenþi în
acest capitol lecuiesc sufletele..., iar acum au intrat
în legendã ca ambasadorii spiritului nãsãudean...
Muzica… De la tradiþionalul trio - vioarã,
braci ºi gordunã - la tarafuri, ansambluri sau
orchestre, cu toþii, ”ceteraºii” noºtri au rãmas
consecvenþi înþelesului dat folclorului, ºi anume
cã este un loc de întâlnire al generaþiilor, într-un
spaþiu aflat la confluenþa durerii cu bucuria unor
suflete generoase, pornite din vremuri imemoriale ºi poposite, când ºi când, la ºezãtori sau
sãrbãtori.
Festivalurile sunt adevãrate sãrbãtori ale
cântecului ºi dansului popular, o explozie de
originalitate ºi tradiþii, pãstrate din generaþie în
generaþie ºi transmise mai departe prin intermediul artei spectacolului. Sub marea umbrelã a
folclorului s-au legat de-a lungul timpului prietenii durabile care nu þin cont de relaþii sociale ºi
opinii politice. Oamenii îndrãgesc folclorul, bun
spiritual de preþ, îl recepteazã bucuroºi, cu exuberanþã, pasiune, patimã, dornici de autenticitate, interpretare adecvatã, varietate ºi culoare,
creaþia popularã constituind un inepuizabil izvor de inspiraþie. Discuþiile, vizitele, spectacolele, paradele au însemnat de fiecare datã un
rãgaz acordat deschiderii cãtre modul de a fi al
celuilalt, tocmai pentru o mai bunã identificare a
fiecãruia. Astfel de festivaluri reprezintã pentru
judeþul Bistriþa-Nãsãud ocazii prin care putem
demonstra cã suntem europeni.
În ceea ce priveºte viitorul, îmi place sã mã
gândesc cã aºa cum muzica lui Ciprian Porumbescu, de pildã, a supravieþuit dispariþiei lumii în
care a trãit ºi creat, tot aºa ºi muzicile tradiþionale
vor supravieþui diverselor prefaceri ale lumii.
Cântecul, jocul ºi portul adunate pe scenele cãminelor culturale aruncã punþi peste cugete, croind poteci pe care gândul se opreºte
îndelung, cãzut pradã frumosului. Pentru cã frumosul respirã în fiecare doinã, baladã, joc, cãmeºã sau nãframã, ºi, altoit pe autenticitate, se
întoarce fremãtând de înþelesuri pe care ochiul ºi
inima le descifreazã, bucurându-se. ªi bucuria
este mare, atât de mare, încât numai robul adevãrat al frumosului artistic o realizeazã pe
de-a-ntregul, plecându-se în faþa mãreþiei sale.
De aceea trebuie cinstitã ºi perpetuatã emanaþia
cugetãrii folclorice, întorcând-o generos cãtre
cei ce se apleacã spre folclor, în multitudinea
transformãrilor sale.
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Despãrþãmântul Nãsãud al Astrei
în anii interbelici
ale Astrei, o seamã de cãrturari nãsãudeni vor fi
cooptaþi în componenþa acestora, ca membri activi sau corespondenþi: Virgil ªotropa, Al.
Þiplea, Al. Ciplea, Augustin Bena, Vasile Bichigean, Ioan Pãcurariu º.a.
Din obiºnuita statisticã anualã a Astrei, pe
1925, se reþine cã despãrþãmântul nãsãudean îºi
desfãºura activitatea în 35 de comune, având 33
de agenturi ºi tot atâtea biblioteci sãteºti.
Referitor la structura organizatoricã, în
perioada interbelicã, astriºtii de la Nãsãud au
organizat trei adunãri generale de alegeri. În
cele din 1923 si 1928 a fost ales preºedinte Ioan
Pãcurariu, iar la adunarea din 1934 preºedinþia
i-a revenit lui Iuliu Moisil.
Sursele financiare sunt modeste: pe de o
parte, cotizaþiile, pe de alta, subvenþiile. Nu o
datã comitetul face apel la Societatea de exploatare a pãdurilor Bistriþa, Banca „Aurora” din
Nãsãud, Primãria Nãsãudului ºi primãriile comunelor din raza despãrþãmântului.
În cadrul cultural al despãrþãmântului prelegerile ºi conferinþele ocupau un loc important,
fiind principalele modalitãþi de contact cu masele, de dialog, de instruire ºi educare. Actul
Unirii de la 1 Decembrie 1918 a constituit preocuparea majorã a conferenþiarilor. An dupã an,
cãrturarii au vorbit oamenilor simpli ºi intelectualilor despre însemnãtatea acestui moment
istoric. Celelalte aspecte din domeniul istoric
abordate aveau în vedere etnogeneza poporului
român sau fapte memorabile din istoria neamului.
În domeniul educaþiei cetãþeneºti, problemele dezbãtute reflectã interesul ºi nevoia de
acomodare, de integrare în ritmul naþional; se
vorbeºte oamenilor despre respectul faþã de legile statului, despre rolul ºi locul unor categorii
sociale în viaþa politicã a þãrii, despre muncã,
dreptate, cinste º.a.
Artele ºi învãþãmântul au fost statornic
analizate. Se þin prelegeri ºi conferinþe pe teme
ce pornesc de la valorile folclorului românesc
pânã la personalitãþi proeminente ale culturii
noastre: Coºbuc, Alecsandri, Creangã; din isto-
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espãrþãmântul Nãsãud al Astrei a
avut un traseu exemplar în cele
douã decenii de dupã Marea Unire.
În scrisoarea de confirmare a primirii raportului
Despãrþãmântului Nãsãud asupra activitãþii pe
anul 1919, preºedintele de la Sibiu, Andrei Bârseanu, conchidea:
„Despãrþãmântul D-voastrã totdeauna a
fost între despãrþãmintele fruntaºe ºi suntem siguri cã ºi în viitor va stãrui sã-ºi pãstreze acest
loc de onoare, prin activitatea intensivã în mijlocul poporului nostru.” (V. Arhivele Statului din
Nãsãud, Fond Astra, p.II, D.39, fila 1)
Aprecierea mãgulitoare ºi imboldul pe
mãsurã erau potrivite pentru a stârni energiile
spirituale ale nãsãudenilor în aceastã direcþie.
De altfel, ei îºi respectã renumele: din proprie
iniþiativã, se þin în raza comunelor grãnicereºti
încã din decembrie 1918 prelegeri despre însemnãtatea Marii Uniri ºi îndatoririle poporului
pentru viitor.
Pe 22 iunie 1919 se þine prima adunare
postbelicã, la Salva, în bisericã, sub preºedinþia
profesorului Ioan Pãcurariu. O clipã emoþionantã, marcatã printr-un moment de reculegere,
a fost când s-a amintit de moartea lui George
Coºbuc, consideratã cea mai grea pierdere a
plaiurilor ardeleneºti din aceastã zonã ºi a
acestor vremuri.
În 1920, despãrþãmântul avea un numãr
meritoriu de membri – 176 (21 membri fondatori, 77 membri pe viaþã, 78 membri activi).
Acest an aduce ºi un spor de acþiuni, mai cu
seamã cã de la comitetul central de la Sibiu se
trimit instrucþiuni, circulare în vederea reorganizãrii eficiente ºi în timp util a tuturor despãrþãmintelor. Adunarea generalã, pe anul 1920,
nãsãudenii o þin la Rodna, unde participã un
numãr apreciabil de cãrturari ºi þãrãnime. Cu
acest prilej Ioan Pãcurariu a conferenþiat despre
primejdiile trecute ale românilor ºi ameninþãrile
socio-politice ale prezentului, iar dr. Al. Ciplea
þine o cuvântare „Despre bolºevism ºi pocãitism”.
Nu e mai puþin important sã amintim cã,
reorganizându-se ºi secþiile cultural-ºtiinþifice
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ria muzicii se conferenþiazã despre Beethoven ºi
Enescu; din literatura universalã despre Aristofan, Horaþiu, romantismul francez ori poezia
simbolistã. Nu rãmân în afara preocupãrilor, fireºte, probleme de religie, se combat superstiþiile. În spiritul timpului, se interpreteazã evenimente internaþionale ºi implicaþiile lor politice
si naþionale.
Mai ales în acþiunile itinerante, popasul
echipelor de conferenþiari în satele grãnicereºti
sau maramureºene, sãrbãtorile naþionale erau
însoþite de manifestãri artistic-coregrafice (coruri, echipe de jocuri populare, trupe de teatru,
ºezãtori literare, recitãri), la care participau sute
de þãrani îmbrãcaþi în portul popular.
Cine erau conferenþiarii? Pentru prelegerile de la sate se apela la cadre didactice ale
ºcolilor din Nãsãud, la învãþãtorii comunelor,
preoþi sau studenþi veniþi în vacanþe. Pentru conferinþele þinute la Nãsãud se pregãteau cei mai
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durata a patru zile (sept. 1936) „Congresul cãminelor culturale din judeþul Nãsãud” prezidat
de sociologul Henri H. Stahl ºi sub patronajul de
onoare al octogenarului Iuliu Moisil.
Despãrþãmântul Nãsãud n-ar fi putut exista fãrã o colaborare strânsã cu ºcoala, sub multiple aspecte: mare parte din membrii comitetului
erau dascãli (mai cu seamã de la Liceul „George
Coºbuc” ºi ªcoala Normalã), majoritatea conferenþiarilor erau oameni de la catedrã; multe acþiuni culturale se realizau cu aportul nemijlocit al
ºcolii, al elevilor (prin reprezentaþii de teatru, de
clamãri, coruri, jocuri populare), locul de desfãºurare a unor spectacole sau a ºedinþelor de
comitet, a adunãrilor generale, erau localurile
ºcolilor. De altfel, unul din obiectivele majore
ale Astrei îl constituia sprijinul pentru dezvoltarea învãþãmântului românesc.
Se organizeazã excursii de popularizare
culturalã. Mai întâi în Maramureº: Vasile Bichigean, Emil Domide, Al. Ciplea ºi
Mihail Lipan (însoþiþi de elevi ai
liceului), fac popasuri în comune de
pe Iza ºi Viºeu, þinând prelegeri pe
teme economice, religioase ºi despre
rolul Astrei în climatul cultural ºi
politic al momentul respectiv. Cu
aceleaºi intenþii, vor strãbate în anul
urmãtor sate de la poalele Munþilor
Cãlimani.
Printre mijloacele de propagandã modernã, începând cu 1937,
vor adopta cinematograful ºi expunerea de diapozitive. Spre exemplu,
la 2 iulie 1938 Centenarul pictorului
Nicolae Grigorescu prilejuieºte NãBustul lui George Coºbuc, operã a sculptorului
Corneliu Medrea, în faþa liceului din Nãsãud
sãudului o manifestare în cadrul cãreia Iuliu Moisil îºi însoþeºte expudistinºi dascãli din zonã ori erau invitaþi uni- nerea „cu proiecþiuni luminoase dupã cele mai
versitari de la Cluj ºi Bucureºti.
însemnate opere ale artistului”. (Arh, St. N.,
Una dintre colaborãrile cele mai fructu- fond Astra, P II, D 46)
oase cu alte asociaþii ºi organizaþii a fost cea pe
Evenimentul care va prilejui poate macare o realizeazã despãrþãmântul cu Extensiunea nifestarea de vârf a despãrþãmântului în perioauniversitarã – Cluj. Încã în primul an de acti- da interbelicã este dezvelirea bustului poetului
vitate al acesteia, vin la Nãsãud (1925) doi con- George Coºbuc. Anuarul liceului nãsãudean, an
ferenþiari: Fl. ªtefãnescu-Goangã (secretar ºcolar 1925-26, îi dedicã numeroase pagini. Încã
general al Extensiunii), care va expune despre în 1914 se luase hotãrârea „sã se facã paºii de
alegerea carierei, iar V. Stanciu va vorbi despre lipsã” pentru a i se dedica un bust de bronz „în
aurul României. Universitari clujeni vor veni ºi semn de admiraþie ºi recunoºtinþã.” S-a luat leîn anii urmãtori: Sextil Puºcariu (1927), Silviu gãtura, la Bucureºti, cu sculptorul Corneliu MeDragomir, ªtefan Bezdechi, Th. Capidan ºi C. drea care, la rândul lui, va beneficia de acceptul
Marinescu (1929); în 1936 conferenþiazã la lui Coºbuc de a-i poza. Dezvelirea bustului ar fi
Nãsãud Ioan Colfescu ºi V. Mihordean.
urmat sã aibã loc în august 1914, numai cã în
Colaborarea cu alte organizaþii culturale iulie al aceluiaºi an izbucnea Primul Rãzboi
ia ºi aspectul unor acþiuni organizate în comun. Mondial. Hotãrât sã fie dezvelit bustul în 1921,
De pildã, în comuna Leºu se desfãºoarã, pe nici de data aceasta nu a fost posibil, cãci oraºul
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Mitropolitul Ardealului Andrei ªaguna primul preºedinte al ASTREI
Drd. Stelian GOMBOª
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itropolitul Andrei ªaguna a Profesor Mircea Pãcurariu a subliniat cã prin
fost un bãrbat aproape extra- Statutul organic, el a dat „cea mai democraticã
ordinar, trimis de Providenþa organizare a bisericii”, drept care fost consacrat
Divinã pentru fericirea poporului sãu; cã el a drept „cel mai de seamã organizator ºi legiuitor
fost un Moise, pentru cã ºi el, ca ºi acela, a bisericesc din perioada modernã a istoriei, mai
eliberat poporul sãu, conducându-l în pãmântul ales dacã luãm în calcul ºi lucrãrile sale de Drept
autonomiei ºi independenþei; ºi el, ca ºi acela, canonic, unele traduse în limbile latinã, rusã ºi
dãdu poporului sãu tablegreacã.”
le legii: Statutul organic;
Implicat ºi în viaþa
ºi, în fine, lovi în piatrã ºi
naþional-politicã, Mitrodãdu apã cereascã popopolitul Andrei ªaguna a
rului sãu: ºtiinþã, luminã,
participat la revoluþia roculturã. Despre un astfel
mâneascã din Ardeal, dede bãrbat, pe drept cuvenind „capul neîncoronat”
vânt, se poate zice cã el,
al românilor din Transilpururi va strãluci ca un luvania. A fost copreºedinte
ceafãr pe orizontul biseal Adunãrii naþionale de
ricii ºi naþiunii române.”
la Blaj, care a formulat
Aºa îºi încheia Nicolae
acea „petiþie naþionalã”
Popea discursul de recu 16 articole reprezencepþie, prezentat în 13/26
tând principalele revendimartie anul 1900, dedicat
cãri româneºti, între care
vieþii ºi activitãþii arhiepisrecunoaºterea românilor
copului ºi mitropolitului
„ca naþiune de sine stãortodox al Transilvaniei,
tãtoare” ºi desfiinþarea ioAndrei baron de ªaguna
bãgiei. „Pe bunã dreptate,
(1808-1873).
sublinia Pãrintele Profesor
Andrei ªaguna s-a
Mircea Pãcurariu într-o anãscut la Miskolþ, în Unlocuþiune a sa, cã MitroMitropolitul Andrei ªaguna
garia, într-o familie de
politul Andrei ªaguna a
macedo-români din Balcani, a urmat ºcoala fost considerat diplomatul revoluþiei româneºti
gimnazialã la Miºcolþ, apoi studii de drept ºi din Ardeal, dupã cum Simion Bãrnuþiu era confilozofie la Pesta ºi teologice la Vârºeþ. La vârsta siderat teoreticianul sau ideologul ei, iar Avram
de 25 de ani îmbracã haina monahalã la Iancu comandantul de oºti populare româneºti.”
mãnãstirea de la Hopovo. În anul 1846 a fost Dupã revoluþie, Mitropolitul Andrei a continuat
numit vicar al Episcopiei Ardealului iar, în 18 lupta pentru drepturile românilor, îndeplinind
aprilie 1848, în plinã revoluþie, era numit Mi- diferite funcþii, reuºind sã „uneascã în mâna sa
tropolit al Transilvaniei. Cum afirma Acade- cârja de ierarh cu sceptrul unui adevãrat conmicianul Dan Berindei: a fost „o mare perso- ducãtor politic”. Pentru toate, istoricul amerinalitate a naþiei româneºti, un conducãtor can Keith Hitchns a scris despre el ca „ultimul
înþelept, mãsurat, plin de echilibru, al românilor dintre marii ierarhi conducãtori politici”.
ardeleni în momente care nu au fost deloc uÎnþelegându-ºi ºi asumându-ºi cu exemºoare pentru el…un purtãtor de cuvânt al na- plarã rãspundere misiunea, Mitropolitul Andrei
þiunii române”. Într-o amplã ºi nuanþatã analizã ªaguna a fost ºi un misionar al culturii româa activitãþii mitropolitului ªaguna, Pãrintele neºti, convins de importanþa emancipãrii româ-

prezinte revendicãrile româneºti împãratului.
Dupã 1860 a fost membru în Senatul imperial
din Viena, în anii 1863-1865 deputat în Dieta
Transilvaniei, copreºedinte al Conferinþei naþionale-politice a românilor de la Sibiu (1861) ºi al
Congresului naþional al românilor de la Alba
Iulia (1863). În anul 1871 a fost ales membru de
onoare al Academiei Române.
Cu alte cuvinte, întreaga sa operã a fost
pusã în slujba emancipãrii culturale ºi sociale a
poporului pentru care a pãstorit, fiind pentru
românii transilvãneni ceea ce fusese doar cu
puþin timp înainte Samuel von Brukenthal
pentru comunitatea sãseascã: amândoi rãmân în
memoria europeanã ca întemeietori de instituþii,
personalitãþi enciclopedice, deschise valorilor
umaniste. Organizarea acestei importante aniversãri româneºti, aici ºi acum, este proba cea
mai elocventã cã nimic nu este mai profund universal decât a lucra pentru propãºirea spiritualã,
culturalã, socialã ºi politicã a propriului neam ºi
a patriei.
Totodatã, Mitropolitul Andrei ªaguna era
un om al rugãciunii, era mereu prezent la slujbele din modesta sa catedralã, nu numai la Liturghie, ci ºi la Utrenie ºi la Vecernie, îi urmãrea
pe studenþii teologi care cântau la stranã ºi de
multe ori îi îndrepta atunci când greºeau. Contemporanii ºtiau cã era un om al rugãciunii, în
fiecare dimineaþã îºi fãcea pravila lui cãlugãreascã, respecta cu stricteþe toate posturile rânduite de Bisericã.
A murit la 16-28 iunie anul 1873 ºi, potrivit dorinþei sale testamentare, a fost înmormântat lângã biserica mare din Rãºinari, unde el
slujise de multe ori, „fãrã pompã, fãrã muzicã ºi
fãrã predicã”, prohodit de un singur preot, duhovnicul sãu, ieromonahul Gherman Bogdan.
Cu toate acestea, la înmormântarea lui au participat mii de români veniþi din toate pãrþile Ardealului, au venit trenuri speciale, mai ales de la
Braºov. Întreaga agonisealã a vieþii a lãsat-o
prin testament Arhiepiscopiei Sibiului.
Dupã câþiva ani de la moartea Mitropolitului Andrei ªaguna, Ioan Slavici scria cã
„astãzi chiar, ºi creºtinii ortodocºi din Ardeal îl
socotesc între sfinþi”. La scurt timp dupã moarte
s-a creat un cult pentru Andrei ªaguna. Pe vremuri, în multe case þãrãneºti din Ardeal, chipul
lui ªaguna era pus lângã icoane. Era considerat
un adevãrat sfânt, ca unul care a contribuit la
renaºterea vieþii naþionale, politice, culturale ºi
spirituale a românilor transilvãneni.
Iar promisiunile, argumentele invocate,
demersurile ºi reuºita ori succesul ÎPS Dr. Pãrinte Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului,
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nilor prin culturã pentru care a iniþiat acþiuni ce-l
fac de vrednicã cinstire pentru neamul sãu.
Amintim dintre acestea: înfiinþarea „Tipografiei
diecezane”, a ziarului Telegraful Român, „Gazetã politicã, industrialã, comercialã ºi literarã”
cu apariþie neîntreruptã pânã astãzi, editarea a
numeroase cãrþi ºi manuale, reeditarea Bibliei
de la Sibiu ºi rolul decisiv în înfiinþarea „Asociaþiunii transilvane pentru literatura ºi cultura
poporului român din Transilvania” (Astra). Tot
Mitropolitului Andrei ªaguna i se datoreazã organizarea ºi îndrumarea învãþãmântului românesc de toate gradele, pus sub ocrotirea bisericii,
reorganizarea Institutului teologic-pedagogic
din Sibiu precum ºi numeroase „fundaþiuni”
prin care se acordau burse de studii pentru elevii
ºi studenþii mai sãraci. Ca „mare preot” al Bisericii sale, cum a mai fost numit, s-a remarcat
ca un vrednic slujitor al altarului bisericii, fiind
considerat cel mai bun cuvântãtor bisericesc din
sec. XIX. Membrii Societãþii Academice Române, apreciind întreaga sa muncã l-au ales, la
7 septembrie anul 1871, ca membru de onoare.
Drept urmare, viaþa ºi opera Mitropolitului Andrei ªaguna stã sub semnul unei personalitãþi de dimensiuni europene prin formaþie,
prin misiunea pastoralã, prin ampla sa dedicare
educãrii ºi culturalizãrii poporului român din
Transilvania cât ºi prin participarea sa la
miºcarea paºoptistã. Ca episcop, a militat pentru
restaurarea vechii Mitropolii a Transilvaniei iar
dupã reînfiinþarea Mitropoliei a elaborat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din
Transilvania dupã care s-a condus Biserica transilvãneanã pânã în anul 1925 ºi care a stat
totodatã la baza principiilor de organizare ºi
funcþionare a Bisericii Ortodoxe Române. Ca
rezultat al trudei sale, în Arhiepiscopia Sibiului
existau aproape 800 de ºcoli „poporale”, un liceu cu 8 clase la Braºov cu ºcoalã realã-comercialã, un gimnaziu cu 4 clase la Brad. Au
fost editate peste 25 de manuale ºcolare, iar la
Sibiu în anul 1853 a înfiinþat un Institut teologic-pedagogic, cu douã secþii teologice ºi una
pedagogicã, a tipãrit o serie de manuale didactice ºi a trimis numeroºi tineri la universitãþi din
Austria ºi Germania, cu burse oferite din fondurile ºi fundaþiile create de el.
Aºadar, a fost primul preºedinte al „Asociaþiei transilvane pentru literatura românã ºi
cultura poporului român” (Astra), a iniþiat în
anul 1853, dupã cum am spus ºi mai sus, ziarul
Telegraful Român, care apare pânã astãzi, fãrã
întrerupere. A fost Preºedinte al Marii Adunãri
Naþionale româneºti de pe Câmpia Libertãþii de
la Blaj din 3/15 mai 1848, fiind delegat sã
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au urmãrit întotdeauna, cu sârguinþã, cursul vieþii
Mitropolitului ªaguna - o viaþã de sfinþenie de la
„Andrei cel mare la Andrei cel Sfânt”, care
deopotrivã a stat „sub semnele timpului ºi ale

duhului”, considerând cã acum a fost vremea ºi
timpul ori ceasul ca Mitropolitul Andrei ªaguna
sã fie canonizat – argumentaþie bine întemeiatã
ºi puternic fundamentatã.

ASTRA ºi Liga Culturalã.
O încercare de unificare
Prof. univ. dr. Petre ÞURLEA
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eseori s-a scris despre tendinþele
regionaliste din România interbelicã, tendinþe existente în toate domeniile, mai ales în cel politic. Mai puþin
cunoscute sunt tendinþele regionaliste în plan
cultural. Nu erau expresia unor idei separatiste,
ci doar a dorinþei de pãstrare a individualitãþii,
expresia temerii de subordonarea faþã de o lume
bucureºteanã consideratã a fi superficialã, dedatã doar politicianismului, lume spre care transilvãnenii priveau cu o anumitã superioritate.
Dorinþa de înfrângere a regionalismului
s-a manifestat permanent ºi a avut mulþi adepþi
printre marile personalitãþi ale culturii româneºti, de o parte ºi de alta a Carpaþilor. Între
acestea era ºi Nicolae Iorga, unanim preþuit
pentru rolul sãu major în crearea României Mari
- i se spunea „Apostolul Neamului” - , ºi, de
aceea, având un cuvânt ascultat. Bazându-se
tocmai pe acest lucru, istoricul a încercat sã

Nicolae Iorga (1871-1940)

înlãture regionalismul cel puþin în domeniul culturii naþionale. În aceastã direcþie, cea mai importantã acþiune, în anii imediat urmãtori Marii
Adunãri de la Alba Iulia, a fost încercarea de
unire sau mãcar de federalizare a principalelor
asociaþii cultural-naþionale: ASTRA ºi Liga

Culturalã; prima acþionând în Transilvania ºi
Banat, a doua mai ales în vechiul Regat. Iorga
credea cã o culturã unitarã, armonioasã, bazã a
solidaritãþii naþionale, este chezãºia depãºirii tuturor greutãþilor. ªi, unitatea culturii putea fi
atinsã dacã exista o coordonare unicã în acest
plan, sau cel puþin o coordonare a direcþiilor de
acþiune ale diverselor organizaþii.
Dupã ce a fost mai mult de zece ani animator principal al Ligii Culturale, Nicolae Iorga a
ajuns preºedinte al ei în 1919. Chiar din momentul alegerii sale, a încercat sã ºteargã imaginea Ligii ca reprezentantã doar a Vechiului
Regat; dorea ca activitatea ei sã se refere la
întreaga Þarã, întâlnindu-se cu activitatea altor
organizaþii cultural-naþionale din provinciile unite, fuzionând cu acestea. În raportul pe care l-a
þinut la Congresul din 1919, gãsim precizarea:
„E necesar sã se apeleze în aceastã operã naþionalã la toate asociaþiile româneºti de peste
hotare [hotarele Vechiului Regat], cu care nu
trebuie sã conlucrãm numai, ci trebuie sã ne
federãm cu ele, începând cu cea mai puternicã,
mai activã ºi mai merituoasã, «Asociaþia Transilvãneanã»” (Neamul Românesc din 2 iunie
1919). Multe personalitãþi de peste Carpaþi gândeau la fel. Pe 10 iunie 1919, imediat dupã ce
istoricul fusese ales în fruntea Ligii Culturale,
A. Imbroane ºi C. Popovici, conducãtori ai Ligii
Bãnãþene - amintind cã Liga Culturalã luptase
„pentru drepturile integrale ale românismului” solicitau reunirea eforturilor celor douã organizaþii, pentru împlinirea idealului românilor
transdanubieni, prin câºtigarea Banatului, [de la
Conferinþa de Pace] în întregime”. (Scrisori
cãtre N. Iorga, ed. de Petre Þurlea, vol.VI / 1, p.
9l) Aceeaºi cerere unificatoare venea ºi din Bucovina; de aici, Romul Cândea - adept al lui
Nicolae Iorga dinaintea primului rãzboi mondial, participant la Cursurile de Varã ale acestuia
de la Vãlenii de Munte, viitor profesor uni-

centrul dezbaterilor fiind tot recunoaºterea Unirii ºi corelarea activitãþii tuturor organizaþiilor
cultural-naþionale, pentru atingerea acestui deziderat. Era propusã o federaþie, congresiºtii au
aprobat. (N, Iorga, Memorii, vol. II, p.209.) A
doua zi, pe 1 iunie 1919, istoricul va citi o
Moþiune în problema Banatului, ce urma a fi
trimisã Aliaþilor. Concomitent, la Cluj era înfiinþatã o Ligã pentru Dezrobirea Românilor
Subjugaþi; viza Banatul, Criºana, pe românii din
Peninsula Balcanicã ºi pe cei de peste Nistru.
Iorga a fost ales ca preºedinte de onoare. (Românul, Arad, 8 iunie 1919.)
Pentru a asigura o viitoare unificare a organizaþiilor cultural-naþionale, la ºedinþa Conducerii Ligii Culturale din 21 mai 1919 s-a hotãrât ca serbãrile ce trebuiau sã urmeze dupã
încheierea Congresului Ligii (conform tradiþiei)
sã se amâne, pentru a fi þinute odatã cu acelea ale
ASTREI. (ANIC, fond Liga Culturalã, dosar 5,
f. 3.) Dupã Congres, la 7 iunie, s-a hotãrât participarea la serbãrile ASTREI, proiectate pentru
luna august. Cum, la acestea se anunþase ºi participarea Societãþii pentru Cultura ºi Literatura
Româneascã din Cernãuþi ºi a Societãþii „B.P.
Hasdeu” din Chiºinãu, momentul ar fi fost foarte favorabil formãrii unei organizaþii unice, cu
beneficii pentru România Mare. Liga hotãrî ºi
cele douã subiecte pe care preºedintele sãu urma
sã le trateze la Sibiu, amândouã simbolice
pentru ideea unitãþii: Mihai Viteazul ºi Dinastia.
ASTRA, însã, îºi va amâna întrunirea pentru
ianuarie 1920; o nouã hotãrâre a Conducerii
Ligii, din 1 ianuarie 1920, reconfirma participarea acesteia. (Idem, f. 12.)
Dorinþa lui Nicolae Iorga de unificare nu
se va realiza. Momentul de clarificare a intenþiilor ardelenilor a venit chiar în timpul serbãrilor ASTREI de la Sibiu, la care istoricul a
participat cu întreaga Conducere a Ligii Culturale ºi cu trupa de teatru a acesteia (care va
prezenta piesa sa Un Domn pribeag). Istoricul a
cerut, la tribuna Adunãrii, „muncã unitã”, contestând ideea cã ºi-ar dori conducerea viitoarei
societãþi.: „Vom fi primii la muncã ºi cei din
urmã la pretenþii.” Deºi a fost primit cu vii
aplauze iar preºedintele ASTREI, Andrei Bârseanu, l-a tratat foarte curtenitor, unificarea nu
s-a înfãptuit. Ca un vãdit gest de compensaþie, a
doua zi, la propunerea lui Constantin Bucºan vechi participant la Cursurile de Varã - Nicolae
Iorga a fost ales membru de onoare al ASTREI.
S-a creat ºi un Fond cultural care sã-i poarte
numele, în care în prima zi se ºi strânseserã
104.000 coroane. „Chestia federalizãrii cu Liga
Culturalã, doritã de întreaga Adunare Generalã,
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versitar la Cluj, Sibiu, Cernãuþi, Bucureºti -,
scria: „Liga trebuie sã fie societatea care cuprinde pe toþi românii. A fi membru al Ligii este
pentru noi toþi [ ... ] o datorie de onoare. ªi
datoriile de onoare se împlinesc, nu se discutã.”
(Glasul Bucovinei, 16 mai 1919) Din „Secuime”, zona cea mai periclitatã a românismului,
datoritã politicii perseverente de maghiarizare, i
se scria lui Nicolae Iorga de la întrunirea pentru
reorganizarea Despãrþãmântului Treiscaune al
ASTREI, la 30 septembrie 1919; preºedintele
Despãrþãmântului, protopopul Aurel Nistor - ºi
el participant la Cursurile de Varã de la Vãlenii
de Munte - se angaja: „Vom merge înainte pe
calea indicatã de dumneavoastrã”. (Neamul Românesc, 4 octombrie 1919; Ion Lãcãtuºu, Identitate ºi culturã la românii din Secuime, 1995,
p.217.) Iorga îi rãspundea: „Mai mare bucurie
nu pot avea decât vãzând cum cultura noastrã
pretutindeni creºte puterile Neamului în Þara
mãritã, nici mai mare mândrie decât cã am fost
printre cei cari, la munca noastrã comunã, s-au
trezit odatã cu zorile.” (Scrisori cãtre N. Iorga,
vol.VI / 1, p.154-155.)
La propunerea lui Nicolae Iorga, în ºedinþa conducerii Ligii Culturale din 21 mai 1919
s-a hotãrât sã se participe la manifestaþiile
pentru Banat din 25 mai. (ANIC, fond Liga
Culturalã, dosar 5, f.3.) Se încerca astfel extinderea patronajului cultural-naþional ºi în noile
provincii. Faptul era benefic, având în vedere ºi
situaþia încã incertã a graniþei de vest ºi cunoscutele curente favorabile Ungariei sau Serbiei de la Conferinþa de Pace. Informat asupra
acestora, de la Paris de cãtre Alexandru Lapedatu (consilier al Delegaþiei României (Scrisori cãtre N. Iorga, vol. VI / 1, p. 68-69), va
acþiona pentru lãmurirea opiniei publice occidentale ºi pentru solidarizarea românilor în vederea obþinerii unei frontiere normale. Va declanºa o luare de poziþie fermã a Academiei
Române, în ºedinþa acesteia din 29 mai 1919.
Împreunã cu Ioan Bianu ºi Gheorghe Þiþeica,
alcãtuieºte textul unei intervenþii telegrafice pe
lângã academiile þãrilor aliate ºi neutre, pentru
recunoaºterea integralã a drepturilor românilor.
La 31 mai va avea loc la Academie o întrunire
publicã, la care Iorga a vorbit despre Drepturile
noastre istorice ºi etnice; prezentându-le, constata justeþea cererilor româneºti.: „Academia
Românã supune ºi conºtiinþei lumii întregi
aceste constatãri, cari nu pot fi tãgãduite, ºi
aceste concluzii, cari nu pot fi infirmate. (AAR,
s.II, t.XXXIX, 1916-1919, partea administrativã ºi dezbaterile, p.304-305, 313-319.) În
aceeaºi zi începea Congresul Ligii Culturale, în
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a fost lãsatã în grija Comitetului Central, unde a
fost invitat sã convoace un Congres al tuturor
societãþilor având acelaºi scop cultural. De asemenea, s-a hotãrât stabilirea unui plan unitar de
activitate ºi s-a emis ideea þinerii unui Congres
la Mãnãstirea Dealului.” (Neamul Românesc, 22
ºi 23 ianuarie 1920.)
Era clar cã liderii ASTREI au amânat unirea sau federalizarea pentru cã nu le doreau.
Astfel s-a ajuns ca ºi în perioada interbelicã,
deºi dispãruserã graniþele politice dintre provinciile româneºti, sã se pãstreze regionalismul
în activitatea societãþilor cultural- naþionale. Liga va încerca în continuare sã-l depãºeascã, dar
cu succese minime.
Se va încerca, fãrã prea mare entuziasm, o
ultimã tentativã de unificare în 1922, când, dupã
moartea lui Andrei Bârseanu s-a fãcut propunerea alegerii lui Nicolae Iorga ºi în fruntea
ASTREI. Partizanii regionalismului vor avea,
însã, câºtig de cauzã, ocolind ºi amânând o hotãrâre decisivã. Unul dintre partizanii fuziunii,
Octavian Goga, îi scria istoricului la 13 noiembrie 1922, de la Ciucea: „Mã întorc de la
Sibiu, de la Adunarea Generalã a Asociaþiei,
unde am susþinut ideea de care v-am vorbit la
Alba Iulia. [În octombrie avusese loc la Alba
Iulia ceremonia Încoronãrii Regelui Ferdinand
ºi a Reginei Maria, moment la care principalii
lideri politici ardeleni, în frunte cu Iuliu Maniu,
refuzaserã sã participe, sub motive politice; gestul a fost interpretat, însã, ca o expresie a regionalismului]. Cu multã satisfacþie trebuie sã vã
mãrturisesc cã propunerea de a sfãrâma graniþele culturale a avut un puternic ecou ºi lumea
cãrturãreascã din Ardeal, venitã în numãr neobiºnuit de mare la Adunare, s-a declarat împotriva tendinþelor regionaliste. Fireºte, argumentul hotãrâtor pentru aceastã însufleþire le-a
dat prestigiul d-voastrã, care, dincolo de orice
categorii politice a raliat lumea in jurul ideii.
Adversarii s-au zbãtut mult ca sã ne zãdãrniceascã planul. Întâi au lansat candidatura mitropolitului Suciu, care s-a retras, fiind astãzi foarte
scãzute acþiunile uniþilor în Ardeal dupã demonstraþia de la Încoronare. Mai târziu s-au
rãzgândit, ºi-au venit cu luminoasa figurã culturalã a lui Vasile Goldiº. Pentru reuºitã n-au
cruþat nimic, ca în bãtãliile electorale: intrigi,
scandal etc. În urmã, când s-au convins cã nu pot
izbândi cu niciun preþ, d. Valeriu Braniºte a
fãcut propunerea ca, în semn de doliu pentru
Andrei Bârseanu, Adunarea sã pãstreze vacantã
[funcþia de preºedinte] pânã la anul... În faþa
pietãþii pentru mort, noi n-am mai forþat lucrurile. [...] Eu, înlãturând o meschinã socotealã
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Vasile Goldiº (1862-1934)

de partid, care se plãnuise pe spinarea bietei
Asociaþii, am devenit obiectul multor injurii ºi
trivialitãþi. Ce e ciudat, tot mie îmi aruncã adversarii ºi ponosul de-a fi adus politica în Asociaþie... Ca ºi când admirabilul lor candidat numai de opere literare s-ar fi þinut toatã viaþa.
Oricâte supãrãri, însã, s-ar prãvãli asupra mea,
sunt foarte mulþumit cã am cruþat Ardealul de o
nouã ruºine, ºi-am afirmat o idee foarte necesarã
astãzi, când pierzându-ºi cumpãtul o seamã de
celebritãþi ale politicii noastre au acoperit de
insulte Þara Româneascã. Dacã aceastã apãrare
naþionalã, pe care o încerc eu aici - dincolo de
hotarele tuturor partidelor - este, cum zic dânºii...
politicã, eu trebuie sã spun cã voi face înainte
politica asta ...” (BAR, Corespondenþa N. Iorga,
vol.301, f. 148-149.) În 1923 va fi ales preºedinte al ASTREI Vasile Goldiº.
Tacit, s-a înþeles cã fiecare asociaþie urma
sã-ºi ducã propria activitate în regiunile unde
acþionase ºi pânã atunci; regionalismul învinsese. Cu toatã aceastã înþelegere tacitã, ASTRA
va încerca sã-ºi înfiinþeze organizaþii ºi în Vechiul Regat. Faptul era înregistrat cu o anumitã
supãrare în ºedinþa Comitetului Central al Ligii
Culturale din 24 noiembrie 1922 ºi, s-a telegrafiat la Sibiu cã, „în acest caz, sau aceste secþii
se vor alipi Ligii Culturale, sau Liga Culturalã
capãtã dreptul de a face secþii în Transilvania.”
(ANIC, fond Liga Culturalã, dosar 5, f.31.) Ulterior va lua fiinþã ºi în Bucureºti un despãrþãmânt al ASTREI. Nu s-a ajuns, însã la o rupturã deplinã între cele douã asociaþii. Uneori
participau, chiar, la acþiuni comune. În mai 1923
se hotãra o asemenea acþiune, în cadrul serbãrilor Caselor Naþionale din comuna Leordeni,
judeþul Muscel. (Idem, f.53.) Alteori, lipsa de

1927 la Târgu Mureº; în 1926 la Blaj; în 1929 la
Cluj. (Idem, f.67; dosar 35, f.124, 127-140; dosar 38, f.14. BAR, Corespondenþa N. Iorga, vol.
331/2, f.324-327; vol.334, f.57; vol.340/1,
f.42-43. Despre încercarea de unire a Ligii Culturale cu ASTRA vezi ºi Pamfil Matei, Astra.
l861-1950, 1986, p. 64.) În Basarabia, atât Liga
Culturalã, cât ºi ASTRA, îºi vor deschide secþii,
care vor colabora strâns; Despãrþãmântul
ASTREI va înfiinþa mai multe biblioteci sãteºti
pe malul Nistrului cãrora le va da numele lui
Nicolae Iorga. (Vezi ºi Neamul Românesc din
30 iulie 1931.)
Nicolae Iorga ºi-a arãtat în mai multe rânduri, în public, mâhnirea pentru insuccesul acþiunii sale de unificare a asociaþiilor cultural-naþionale. În raportul prezentat la Congresul Ligii
Culturale din 4-6 mai 1924, spunea: Adeziunile
la ideile Ligii Culturale, primite de la ASTRA,
de la Societatea Macedo-Românã, de la Casele
Naþionale ºi alte organizaþii „au rãmas pânã
astãzi - o spun fãrã a voi sã jignesc pe nimeni - o
simplã formã.” (Congresul Ligii Culturale de la
Suceava 4-6 mai 1924, p.5.) Nereuºita lui Nicolae Iorga a reprezentat un succes al adepþilor
regionalismului ºi a împiedicat, într-o anumitã
mãsurã, deplina armonizare a României Mari.
Mâna întinsã de Liga Culturalã a fost respinsã
de ASTRA. (Vezi ºi Petre Þurlea, Nicolae Iorga
la Vãlenii de Munte, 2008, p.254-261.)

Complexul Naþional Muzeal ASTRA Sibiu
Muzeul ASTRA, cea mai importantã instituþie fondatã de Asociaþiunea Transilvanã
pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român, a fost inaugurat în 19 august 1905.
El s-a nãscut din dorinþa românilor ardeleni de a-ºi defini propria identitate etnoculturalã, în
conglomeratul etnic al Imperiul Austro-Ungar ºi pe fondul emancipãrii culturale a tuturor
popoarelor din centrul ºi sud-estul Europei, având ca model muzeele deja constituite ale
saºilor, ungurilor ºi secuilor.
Cel mai aºteptat eveniment al zilei de 19 august a fost vernisajul „Expoziþiei etnografice ºi istorico-culturale” care a marcat inaugurarea solemnã a Muzeului „Asociaþiunii”.
Momentul a fost considerat de contemporani ca „cea mai splendidã sãrbãtoare culturalã ce
au ajuns-o pânã acum românii din þãrile Coroanei ungare”. Au fost prezenþi liderii Asociaþiunii, delegaþii despãrþãmintelor, conducãtorii bisericilor din Transilvania, intelectuali,
conaþionali germani, reprezentanþi ai românilor din Bucovina, oaspeþi din România, ziariºti
de la principalele publicaþii din România ºi din Ardeal, dar mai ales þãrani veniþi într-un
numãr impresionant de mare pentru a participa la serbãrile de la Sibiu.
În perioada de dupã unire (1918-1919), muzeul a cunoscut o dezvoltare impetuoasã
devenind, dupã Muzeul Brukenthal, cel mai valoros ºi important muzeu al Ardealului.
Începând cu anul 1963, cercetarea ºtiinþificã întreprinsã de specialiºtii muzeului s-a
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unitate rãzbãtea în public: în 1924, Liga refuza
sã participe la conferinþele ASTREI de la Ateneu, sub motivul cã cel care urma sã conferenþieze, preotul Ioan Lupaº, avusese pãreri jignitoare, în Parlament, despre þãrãnime. (Idem,
f.57.) Pânã la urmã, s-a stabilit o relaþie constantã, dar lipsitã de entuziasm, ceea ce face ca
telegrama Conducerii ASTREI din mai 1925,
prin care mulþumea Ligii „pentru solicitudinea
arãtatã totdeauna”, sã poatã fi interpretatã mai
mult ca un gest de curtoazie rece, decât ca unul
de prietenie. (Idem, f.69.) De mai multe ori,
Liga Culturalã îºi va desfãºura congresele peste
Carpaþi. În 1925 va avea unul la Timiºoara; în
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desfãºurat prin expediþii pentru depistarea în teren a monumentelor etnografice cu valoare documentaristoricã sau tehnicã ce urmau a fi
transferate în Dumbrava Sibiului.
S-au identificat: joagãrul din Gura
Râului (Sibiu), moara din Dãbâca (Hunedoara), uleiniþa de la Orãºti- oara
(Hunedoara) ºi piua din Rod (Sibiu).
Tot în anul 1963 s-au achiziþionat primele nouã monumente: moara plutitoare din Lucãceºti, piua cu teasc de
la Orãºtioara, joagãrul hidraulic de la
Gura Râului, piua de la Tãlmãcel,
moara de mânã de la Bumbuieºti,
teascul cu berbeci de la Racoviþa, podul plutitor de la Porceºti (Turnul Roºu). În perioada
1963-1964 a fost reconstituit primul monument transferat în muzeu: moara cu aducþie
inferioarã (Dãbâca) din þinutul Pãdurenilor Hunedoarei, un monument datat 1848, de mare
valoare etnograficã. În anii urmãtori au mai fost reconstruite: teascul de boºtinã din Sebeº,
moara de la Munteni, joagãrul cu roatã micã de la Gura Râului, piua cu vâltoare de la Rod,
uleiniþa din Grind (în anul 1964), moara cu ciuturã de la Arcani, teascul din Racoviþa, casa
podarului ºi moara plutitoare din Lucãceºti (în anul 1965).
La 17 octombrie 1967 Muzeul Tehnicii Populare a fost inaugurat oficial pentru
publicul larg.
În 17 februarie 1990 Primãria Municipiului Sibiu a adoptat decizia (aprobatã ºi de
Ministerul Culturii, prin ministrul Andrei Pleºu) înfiinþãrii Muzeului Civilizaþiei Populare
Tradiþionale din România, ca instituþie de sine stãtãtoare, cu personalitate juridicã proprie,
prin desprinderea din cadrul Complexului Muzeal Brukenthal.În anul 2001, a luat fiinþã
Complexul Naþional Muzeal „ASTRA”, cu cea mai vastã structurã etnomuzealã din România,
tratând, distinct, specificul culturii populare româneºti, sãseºti ºi a celei a rromilor, (în fazã
de proiect), în cadrul Muzeului Civilizaþiei Tradiþionale Populare „ASTRA”, Muzeului Civilizaþiei Transilvane „ASTRA”, Muzeului de Etnografie Sãseascã „Emil Sigerus”, Muzeului
Culturii ºi Civilizaþiei Rromilor (proiect), iar a popoarelor extraeuropene în cadrul Muzeului
de Etnografie Universalã „Franz Binder”.
ASTRA Film este centru de documentare, cercetare antropologicã ºi educaþie vizualã
film antropologic. Misiunea ASTRA FILM este educarea ºi cultivarea comunitãþii în spiritul
toleranþei ºi înþelegerii diversitãþii lumii în care trãim, cu ajutorul filmului, cel mai puternic
mediu de comunicare. Inaugurat în 1993, ASTRA Film Festival este primul festival de film
documentar din România ºi a devenit, dupã 10 ediþii, cel mai important festival de film
dedicat documentarului creativ din toatã regiunea central ºi est Europeanã. Centrul de
Informare ºi Documentare în Etnologie „Cornel Irimie” cuprinde o bibliotecã specializatã ºi o secþie de graficã.
Succesele obþinute de Complexul Naþional Muzeal „ASTRA”, datorate proiectelor ºi manifestãrilor culturale pe care le-a organizat, consensual
cu cele mai originale ºi inovatoare
direcþii pe plan mondial ale activitãþii
muzeale de profil, au fost rãsplãtite,
de-a lungul timpului, cu numeroase
premii naþionale ºi internaþionale.
Sursa: www.muzeulastra.ro
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Spiritul Astrei în Maramureºul istoric
Despãrþãmântul ASTRA de la Sighet
Prof. Ioana PETREUª
„Cultura unui popor, fiind treapta pe care el înainteazã în viaþa socialã ºi politicã, poate sã aducã legi pentru
egala îndreptãþire a românului cu celelalte naþiuni; dacã însã nu vom poseda calitatea cerutã, nu vom putea
câºtiga influenþa politicã, care dupã atâtea secole i s-ar cuveni sãrmanului român” - Petru Mihalyi

A
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binetul de limba românã, profesorul remarca cã
prin aºezãrile maramureºene s-au înfiinþat despãrþãminte ºi agenturi care funcþionau dupã programul ASTREI. Cu sprijinul acestora s-au
înfiinþat ºcoli ºi biblioteci sãteºti, au avut loc
cursuri practice pentru creºterea pomilor dupã
reguli mai eficiente. S-au þinut adevãrate prelegeri populare pentru cunoaºterea limbii române,
a istoriei, a folclorului, obiceiurilor strãbune, a
arhitecturii tradiþionale, a portului popular º.a.
Toate acestea pentru trezirea conºtiinþei naþionale.
Asociaþiunea ASTRA, a cãrei înfiinþare se
cerea, a croit drumuri spirituale
pentru ieºirea Maramureºului
din izolare, dar ºi de afirmare a
acestui spaþiu cu destin istoric
întemeietor în istoria românilor.
ªi nu numai. Sã nu uitãm cã, din
motive politico-istorice, ASTRA
a pãtruns în Maramureºul istoric prin ultimii ani ai secolului
XIX. În comitatul maramureºean a luat fiinþã în acelaºi an cu
ASTRA (1861) Asociaþiunea
pentru Cultura Poporului Român din Maramureº, instituþie
care a pus bazele Preparandiei
(liceului pedagogic) în frunte cu
Palatul cultural din Sighetu Marmaþiei
profesorul Ion Buºiþia ºi care îºi
figuri de marcã ºi adevãrate modele pentru acel propunea sã fie „azilul limbii, lumina minþii ºi
timp al renaºterii naþionale dar ºi pentru gene- fântâna culturii noastre”. Asociaþiunea maramuraþiile care au urmat. Regretatul profesor Ioan reºenilor cu sediul în casa Mihalyi, preºedinte
Vancea, un astrist al timpurilor noastre, mi-a Petru Mihalyi, s-a ocupat în special de
luminat calea spre cunoaºterea personalitãþilor înfiinþarea unor ºcoli româneºti pentru afirmamaramureºene devotate ridicãrii culturale ºi e- rea identitãþii ºi culturii naþionale într-un conconomice a poporului român din Maramureº. text multi-etnic ºi multi-confesional. Cu toatã
Aºa am început sã îi am aproape pe dr. Ioan nobleþea misiunii ei istorice, orgoliul maramuMihaly de Apºa, Vasile Chindriº ºi Vasile Ilea reºenilor s-a dovedit prin rezistenþa Asociaþiunii
din Maramureºul voievodal. Dar ºi pe George lor faþã de asaltul tot mai insistent al ASTREI
Pop de Bãseºti ºi Vasile Lucaciu. În adevãrate sibiene cu care dupã unii istorici s-a unificat în
prelegeri ad-hoc în sala profesoralã ori în ca- anul 1903. Prof. dr. Valeriu Achim, analizând
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sociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român (ASTRA) rãmâne
pentru români în vuietul vremii fermentul de
emancipare culturalã ºi naþionalã, fiind totodatã
curentul care a pregãtit, prin idei ºi acþiuni concrete, Marea Unire. Din a doua jumãtate a secolului XIX iniþiativele ASTREI au iradiat în
toate þinuturile româneºti, iar Maramureºul nu
s-a lãsat mai prejos, racordându-se ºi el la emulaþia culturalã a acestui curent. Intelectualii maramureºeni s-au aflat în primele rânduri, fiind
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acea stare de fapt, scrie cã în ºedinþa Comitetului
Asociaþiunii din 4 august 1911 s-a dat citire unei
scrisori semnatã de Andrei Bârsan, preºedintele
ASTREI sibiene, prin care se cerea înfiinþarea
unui despãrþãmânt la Sighet. Din cauza rezistenþei vicarului Tit Bud, primul despãrþãmânt în
Maramureº va lua fiinþã la Viºeu, unde influenþa
bãtrânului vicar era mai redusã. Astfel, în 20 august 1911 ia fiinþã la Viºeu de Sus Despãrþãmântul ASTRA Viºeu-Iza, avându-l în frunte
pe Emil Bran. Pânã la izbucnirea rãzboiului, în
1914, activitatea Despãrþãmântului a fost remarcabilã, iar în plin rãzboi, mulþi astriºti au
sprijinit familiile celor înrolaþi în armatã.
Despãrþãmântul ASTRA de la Sighet s-a
înfiinþat la 25 februarie 1914, cu sprijinul academicianului Ioan Mihaly de Apºa ºi a unui
grup de tineri, avându-l ca animator pe Vasile
Chindriº din Ieud. Despãrþãmântul sighetean a
avut de trecut multe piedici din partea autoritãþilor austro-ungare. Pãtrunderea spiritului
ASTREI în Maramureºul istoric cu sprijinul
preoþilor ºi învãþãtorilor a creat condiþiile necesare în lupta pentru unitatea politicã înfãptuitã la
1 Decembrie 1918. Meritul ASTREI este acela
cã a pãtruns în satele maramureºene, contribuind la înfiinþarea de ºcoli româneºti ºi biblioteci populare pentru promovarea identitãþii
naþionale. În anul 1922 Despãrþãmântul Sighet
includea 35 de comune, douã dintre ele fiind
peste Tisa, la Slatina ºi Apºa de Jos, fiecare
având câte o bibliotecã dotatã cu cãrþi ce proveneau din donaþii de la sediul central din Sibiu.
Numãrul volumelor era între 100 ºi 200.
Sub conducerea dr. Vasile Ilea, Despãrþãmântul Sighet al ASTREI a cunoscut acþiuni
de notorietate cum ar fi: înfiinþarea Conservatorului de dicþiune ºi muzicã ASTRA (funcþiona în
Palatul Cultural din Sighet ºi avea clase de teorie, canto ºi pian), activitatea Corului ASTREI
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care a susþinut concerte în þarã ºi strãinãtate ori
cursul de dirijori ºi conducãtori sportivi. În aceastã perioadã s-a ridicat o pleiadã de intelectuali – simbolul lor fiind învãþãtorul ºi preotul – care au întreþinut cultul slovei româneºti
printr-un patriotism autentic. Aceºtia au ridicat
obiceiurile ºi portul la ranguri înalte. Îi numim
pe câþiva dintre ei: Gavrilã Mihalyi, Ioan Iurca,
Mihail ªerban, Simion Balea, Alexandru Cuza
Anderco, dr. Grigore Iuga, Ioan Marina, Mihai
Botoº ºi alþii care ar trebui sã primeascã când va
veni vremea câte o stea pe o alee sigheteanã a
celebritãþilor, dupã modelul Walk of Fame de la
Hollywood. Tot atunci s-au cules nestemate ale
folclorului maramureºean aparþinând lui Al. Þiplea, Ion Bârlea ºi Tit Bud ºi s-au identificat
verigile pierdute din lanþul neîntrerupt al tradiþiilor noastre cãrturãreºti. Preotul Ion Bârlea a
cules texte împreunã cu Tiberiu Brediceanu ºi
Béla Bartók, a fost alãturi de Tache Papahagi ºi
a susþinut publicaþia de la Sighet Gazeta Maramurãºanã. Despre cartea sa Balade, colinde ºi
bocete din Maramureº au scris Ovid Densuºianu ºi Nicolae Iorga. O parte dintre cei amintiþi
mai sus l-au întâmpinat la sosirea în spaþiul voievodal pe istoricul Nicolae Iorga, savantul fãcând un popas de neuitat la intrarea în Maramureº
în Casa Anderco din Borºa.
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Prin activitatea ei, ASTRA a deschis Maramureºul spre lume, atrãgând atenþia multora
spre locul unde s-au îndreptat cândva gândurile
lui Mihai Eminescu.
Privind retrospectiv, dupã 150 de ani de la
înfiinþare, putem spune cã obiectivele ASTREI
impresioneazã ºi acum, prin viziunea modernã,
evidenþiind ideea de progres naþional, încadrând
aspiraþiile românilor spre prosperitate economicã, socialã ºi culturalã ºi pãstrând în permanenþã legãtura cu românii din teritoriile extra-carpatice. Se mai poate adãuga ºi faptul cã
oricine putea deveni membru al Asociaþiunii,
„fãrã de deosebire de naþionalitate ºi religie”.
Prin înfiinþarea de biblioteci, muzee, ºcoli, or-
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ganizarea de expoziþii naþionale, participarea
românilor la expoziþii internaþionale, publicarea de reviste naþionale, tipãrirea de cãrþi, înfiinþarea de tipografii, organizarea de simpozioane,
conferinþe, comemorãri, concursuri, acordarea
de burse ºcolare, expoziþii industriale, agricole,
etnografice, ºi alte activitãþi de educare ºi culturalizare a maselor, ASTRA a fost în perioada
1861-1950 una dintre cele mai bine organizate
instituþii româneºti. Pãstrând proporþiile, spiri tul ASTREI este necesar chiar ºi în vremurile noastre în condiþiile procesului de
globalizare mondialã pentru a ne pãstra ºi
promova reperele naþionale. Desigur, preluat
în forme adecvate.

ASTRA maramureºeanã

Despãrþãmântul Viºeu-Iza
afirmarea unei conºtiinþe de neam. Cei care au
susþinut ºi girat o asemenea miºcare de
conºtiinþe au fost preoþii ºi ceilalþi intelectuali,
tot mai numeroºi dupã 1850: avocaþii în primul
rând, economiºtii, inginerii, învãþãtorii ºi profesorii. ªcoliþi în înaltele instituþii ale imperiului, ei se întorc acasã pentru a înfiinþa ºi aici
aºezãmintele culturale de trebuinþã chiar ºi
pentru o populaþie majoritar analfabetã (la 1910
în comunele româneºti ºtiau carte 10-17% locuitori). Tocmai aceste instituþii erau cele mai
uºor de înfiinþat de cãtre români împotriva unei
legislaþii maghiare naþionaliste ºi restrictive.
La 1860 majoritatea funcþiilor publice din
comitat aparþin românilor. Acesta a fost momentul folosit pentru a trece la înfãptuirea unui
program cultural minimal pentru români. Noul
comite Iosif Man propune, în decembrie 1860,
înfiinþarea unei asociaþiuni a maramureºenilor,
care sã aibã un liceu pedagogic ºi un internat.
Aceste lucruri se vor concretiza odatã cu înfiinþarea Asociaþiunii pentru cultura poporului
român din Maramureº (5 februarie 1861). În
acelaºi an, dar în 23-26 oct./4-7 nov. 1861 la
Sibiu, se puneau bazele Asociaþiunii transilvane
pentru literatura românã ºi cultura poporului
român (Astra).
Se pare cã pricini religioase ºi orgoliile
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eacul al XIX-lea, pe lângã alte denumiri pe care le-a primit, este socotit ºi epoca societãþilor secrete
(francmasoni de toate felurile, carbonari etc),
dar ºi a celor cu caracter naþional(ist). ªi cum
din acest context european românii nu aveau
cum sã se abstragã, nu mai este de mirare câte
asemenea structuri au apãrut (ºi) în contextul
trezirii conºtiinþei naþionale la români (Frãþia,
Astra, Asociaþiunea pentru cultura poporului
român din Maramureº, Junimea º.a.).
La jumãtatea veacului al XIX-lea Maramureºul românesc era un comitat maghiar ºi sub
aspect confesional era greco-catolic (românii ºi
ucrainenii); minoritãþile maghiarã ºi germanã
erau calvine, unitariene, respectiv luterane, iar
cea iudaicã, în continuã expansiune demograficã în aceste locuri, era o comunitate închisã.
Românii mai erau majoritari doar la sud de Tisa
(în comitat, la 1900, erau 24,21% români;
majoritari erau ucrainenii 46,39%). Aceiaºi români – ca ºi ucrainenii de fapt – erau extrem de
sãraci (69% trãiau dintr-o agriculturã de subzistenþã), dar continuau sã-ºi afirme originile
nobile, susþinute de diplomele de înnobilare ale
regilor maghiari. Totuºi veacul XIX aduce pentru
români depãºirea timidã a unui regionalism „nemeºesc”, aproape fãrã acoperire materialã ºi

ASTRA - 150

Marian Nicolae TOMI
Vicepreºedinte al Despãrþãmântului Viºeu-Iza
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personale ale lui Emil Bran, preot în Dragomireºti, au dat semnalul înfiinþãrii Astrei în Maramureº. Dar, toate sunt vânare de vânt. Important este faptul cã la 1911 Astra a pãtruns ºi în
Maramureº, prin înfiinþarea Despãrþãmântului
Viºeu-Iza.
La 20 august 1911, dr. Gavrilã Iuga, avocat din Viºeu de Sus, a obþinut aprobarea pentru
þinerea adunãrii de constituire a despãrþãmântului Astrei. În prezenþa lui Octavian Tãzlãuanu,
adunarea a aprobat înfiinþarea despãrþãmântului
ºi i-a desemnat pe Emil Bran ca preºedinte ºi pe
Gv. Iuga ca vicepreºedinte. Apoi o delegaþie
maramureºeanã a participat la manifestãrile jubileului Astrei (Blaj). Activitãþile Astrei au cuprins conferinþe, întâlniri cu specialiºti ºi lideri
ai Astrei centrale etc. Pânã la izbucnirea rãzboiului, în ciuda mizeriilor „ce i le-a fãcut administraþia” maghiarã, despãrþãmântul „meritã
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confesional nu s-au produs schimbãri importante – dintre funcþionarii, militarii, poliþiºtii,
grãnicerii º.a. se constituie comunitatea ortodoxã – fapt ce a asigurat o continuitate actului de
consolidare naþionalã ºi culturalã a unei regiuni
atât de izolate. Statul român a fãcut eforturi
demne de reþinut în aceastã direcþie, deºi insuficiente faþã de realitãþile triste ale acelor ani,
pentru dezvoltarea învãþãmântului mai ales. Sãrãcia endemicã a fãcut ca prea puþini coconi
maramureºeni sã urmeze mai mult de patru clase
primare (la 1930 abia 37,63 % dintre cei de peste
7 ani ºtiau sã scrie ºi sã citeascã). Schimbãri
spectaculoase ºi esenþiale nu s-au putut produce
peste noapte nici în gospodãria þãranilor, chiar
dacã în oraºul Sighet ºi în câteva dintre comune,
îndeosebi cele cu populaþie mai numeroasã de
origine iudaicã, maghiarã sau germanã, viaþa lor
a cunoscut un progres evident. Aºa încât acþiunile de culturalizare, de ridicare a nivelului de cunoºtinþe generale, dar îndeosebi
de eficientizare a exploataþiilor agricole erau încã de strictã
actualitate. Dacã activitatea
Asociaþiunii s-a diminuat în
mod evident în perioada interbelicã, nu acelaºi lucru îl putem spune despre Astra. Tocmai acum ea ºi-a asumat ºi mai
apãsat rolul ºtiut de la întemeiere: luminarea poporului român. Aceasta pare sã fi fost un
argument pentru ca primul
La Congresul ªcolii þãrãneºti de la Sighet
Congres general al Astrei de
recunoºtinþã” pentru acþiunile sale. S-au înfiin- dupã 1918 sã se desfãºoare la Sighet (1921).
þat patru cercuri astriste în comune. Acolo func- Pretorul Plasei Viºeu Vasile Filipciuc s-a riþionau ºi biblioteci cu cãrþi în limba românã, dicat, într-un gest gratuit, în apãrarea românilor
coruri bisericeºti, se þineau prelegeri etc. Tot Astra rãmaºi peste Tisa (Cehoslovacia). În acest modãdea „cucuruz între sãteni” atunci când foa- ment despãrþãmântul viºeuan nu mai funcþiona,
metea ameninþa zona. În acest context stimu- se desfiinþase „dinaintea rãzboiului”, ºi Emil
lator la Sighet s-a înfiinþat Despãrþãmântul Bran era rugat sã-l reînfiinþeze. În anii urmãtori
Astra din Sighet (25 februarie 1914), având ca el a reînviat, dar din interese locale, s-a desfãcut
preºedinte Vasile Chindriº. În condiþiile rãzbo- în douã despãrþãminte: cel de la Viºeu (Gavrilã
iului activitatea Astrei a fost suspendatã.
Iuga) ºi Iza (Emil Bran). Acest congres a
Actul de la 1 decembrie 1918 i-a prins pe potenþat la maximum iniþiativele locale aflate
maramureºeni în vâltoarea ºi entuziasmul atât într-o stare latentã (aici s-a înfiinþat Casa Nade greu de descris astãzi cu cuvintele cele mai þionalã Regionalã a Astrei). Printre cele dintâi
potrivite. Important este faptul cã membrii celor acþiuni vor fi fost ºi cele de (re)înfiinþare a biblidouã asociaþiuni au aderat fãrã ezitare la actele otecilor sãteºti (în 1911 E. Bran dota biblioteca
pregãtitoare ºi la cele finale ale Unirii (Vasile despãrþãmântului cu 589 volume; la 1927 cel
Chindriº a fost ales ca Preºedinte al Consiliului sighetean avea 1.200). Apoi a fost înfiinþarea, la
Naþional Român din Maramureº).
Sighet în 1935, a Conservatorului de muzicã ºi
Desãvârºirea statului naþional român a dicþiune, condus de D. D. Stan, o instituþie care a
adus schimbãri importante în viaþa spiritualã ºi organizat zeci de concerte ºi spectacole (inclusiv
culturalã a maramureºenilor. Nici social ºi nici opereta Crai nou). De reþinut cã V. Filipciuc a

Grad. S-au ales ºi s-au constituit comisiile de
lucru pe domenii. Acolo îi regãsim pe pr. Vasile
Luþai, profesorii Eva Dãbalã, Gh. Ciolpan, Doru
ºi Nãstaca Dãnãþoiu, Gh. ºi Rodica Manta, Gh.
ºi Maria Bãrcan, Amalia Dragomir, Mariana
Lang, Petrache Mureº, Ion Þelman, Nicolae
Filip, medic C-tin Lazu, funcþionarii Mariana
Todoruþ, Ioana Chindriº, Aurel Pop º.a.
Având sprijinul Partidului Alianþei Civice
despãrþãmântul a avut o vreme sediul sãu propriu, astãzi – din pãcate – pierdut. Acolo funcþiona ºi o micã bibliotecã, ºi ea destrãmatã ºi
pierdutã. Atât la sediu cât ºi în oraº sau în comunele vecine, au avut loc acþiuni legate de mari
evenimente naþionale sau de sãrbãtorile creºtine
de peste an. La unele dintre ele ne-au onorat alþi
astriºti: prof. univ. D-tru Acu, Preºedintele
Astrei, Areta Moºu (Iaºi), Gh. Istrate (Iaºi), precum ºi membrii unor despãrþãminte vecine (Bistriþa ºi Nãsãud). Astriºtii viºeuani au fost oaspeþii altor despãrþãminte (Sibiu, ªomcuta Mare,
Blaj, Sf. Gheorghe, Iaºi; Sarmizegetusa º.a.) Un
fapt absolut nou pentru Viºeu de Sus a fost
apariþia, dupã peste 50 de ani, a primei gazete locale româneºti, Astra viºeuanã (1996-1999). Ea
a fost editatã în colaborare cu Nicolae Iuga (Jurnal de Sighet) sub redacþia scriitorului M. N.
Tomi. Astfel a existat aici o oglindã a vieþii
Astrei, dar ºi a vieþii oraºului sub aspect cotidian. Membrii Astrei viºeuane au participat la
toate activitãþile organizate în timp de muzeele
din Sighetu Marmaþiei ºi Viºeu de Sus (simpozioane, zilele muzeelor, comemorarea unor
personalitãþi, lansãri de cãrþi ºtiinþifice etc), ale
caselor de culturã din Sighetu Marmaþiei (Zilele
Laurenþiu Ulici, Festivalul Internaþional de Poezie, lansãri de cãrþi), Sãliºtea de Sus (Zilele Ion
Iuga, simpozioane) Petrova (Zilele Eminescu) ºi
Viºeu de Sus (festivalurile Zâmbete în Prier,
Armonii de primãvarã, Pro Viso, lansãri de cãrþi
º.a.). Astra a acordat premii speciale ale despãrþãmântului (merit exclusiv al lui V. Griga). Onorante au fost invitaþiile adresate prof. M. N.
Tomi de cãtre Despãrþãmântul Astra din Iaºi cu
ocazia simpozioanelor internaþionale dedicate
românilor de pretutindeni (lucrãrile lui sunt publicate în buletinele simpozioanelor).
Fiind vorba de un prilej aniversar al Astrei
lãsãm pentru alt moment din existenþa despãrþãmântului nereuºitele ºi neîmplinirile noastre,
care în mod cert nu ne-au ocolit ºi care trebuie
depãºite cât mai grabnic.
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înfiinþat la Viºeu de Sus o ªcoalã de arte ºi meserii pe
care a finanþat-o personal! Dupã ce a fost preluatã de
stat, ea s-a desfiinþat din lipsã de fonduri!?
Un loc aparte în activitatea Astrei a fost
înfiinþarea de cooperative care sã-i sprijine pe
þãrani cu capital ºi pentru valorificarea produselor þãrãneºti. Dupã un avânt iniþial (senatorul
E. Bran a fost factorul bun, interesat ºi pãgubos!), miºcarea a decãzut încât în 1927 federala
judeþeanã a cooperativelor datora numai cãtre
centrala din Bucureºti 350.000 lei. Cooperativele aveau un slab nivel de capitalizare (66%
membri erau þãrani ºi 17% muncitori). Nevoia
de capital a permis o vie activitate a bãncilor
populare care, de exemplu, în 1935 au acordat
împrumuturi de 13.716.518 lei la un capital subscris de 3.410.771 lei. Aceste activitãþi au fost
paleative la gravele probleme ale þãranului, dar ele
oglindesc încercarea Astrei de a gãsi forme ºi
modalitãþi de sprijinire a gospodãriei þãrãneºti.
Pe lângã strângerea ºi publicarea folclorului maramureºean, atât în presa astristã, cât ºi
în alte publicaþii ºi chiar în volume, trebuie sã
remarcãm preocuparea gazetelor judeþene (Graiul ºi Glasul Maramureºului) în a oglindi manifestãrile Astrei, dar mai ales în a transmite þãranilor sfaturi practice pentru cultivarea plantelor
ºi pentru creºterea animalelor în rubrici scrise
mai ales de astriºti: C. Popa, N. Zuker, V. Berghianu, N. Gudera, Gh. Corodan, D. Holdiº º.a.
Înfiinþatã încã din 1897, ªcoala de pomiculturã
de la Bocicoiul Mare a funcþionat în aceºti ani
înfruntând mari dificultãþi financiare, transformându-se în timp într-o „ºcoalã de iarnã pentru
agricultori ºi plugari”. Preºedintelui Astrei maramureºene, dr. Vasile Ilea, a înfiinþat aici prima
ºcoalã superioarã þãrãneascã din România
(1931). Astra a ajutorat permanent þãranii cu
cereale, mai ales în anii crizei.
Activitatea Astrei a fost întreruptã, mai
întâi de regimul hortyst (1940-1944), apoi de cel
comunist, care în 1948, nu numai cã a desfiinþat-o, dar ºi-a însuºit întregul ei patrimoniu!
Dupã 1989 s-a putut relua ºi activitatea
Despãrþãmântului Astra Viºeu-Iza. La iniþiativa
unor intelectuali (G. Todoruþ, V. Dãbalã, V.
Griga, M. N. Tomi º.a.), la 27 martie 1996 s-a
putut relua activitatea astristã la Viºeu de Sus.
Adunarea generalã i-a ales pe prof. Gelu
Todoruþ (preºedinte), prof. Lucian Perþa, prof.
Vasile Dãbalã ºi prof. Marian Nicolae Tomi
(vicepreºedinþi) ºi prof. Valer Griga (secretar).
Preºedinte de onoare a fost ales înv. Dumitru
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Astriºti maramureºeni participanþi la cea
de-a 100-a Adunare Generalã a Astrei
Prof. univ. dr. Gheorghe POP
Preºedinte al Despãrþãmântului Baia Mare
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iecare în parte ºi toate la un loc, cele
o sutã de Adunãri Generale ale
ASTREI au dus pe fãuritori ºi apoi
pe continuatorii acesteia cu gândul la tot ceea ce
însemna ºi înseamnã specific românesc, la emblemele vitalitãþii noastre în timp ºi spaþiu, au
consfinþit nobila ei misiune de adevãratã „Academie a veºniciei româneºti”, de astru cãlãuzitor
al conºtiinþelor, depozitar al autenticelor valori
intelectuale ºi morale ale poporului român.
În cei 143 de ani ai existenþei sale, a fost
întreþinutã prin zelul, sacrificiul ºi munca încãrcatã de nobleþe ºi delicateþe sufleteascã a multor
români devotaþi, fãrã pretenþii de ordin financiar,
gãsindu-ºi rãsplata doar în conºtiinþa cã fac parte
dintr-un organism de mare prestigiu, care contribuie, într-o formã sau alta, la întãrirea solidaritãþii neamului. George Bariþiu spunea: „De nu ar
fi fãcut nimic românii în 1860 spre dezvoltarea ºi
consolidarea vieþei naþionale, posteritatea tot i-ar
fi datoare cu recunoºtinþã pentru înfiinþarea Asociaþiunii”, iar Nicolae Iorga întregea: „Acolo unde
ne dezbinã politica, sã ne uneascã cartea” – afirmaþii valabile ºi în zilele noastre.
Gratitudinea noastrã se întoarce astãzi cãtre
bãrbaþi providenþiali: Andrei ªaguna, Timotei Cipariu, George Bariþiu, George Pop de Bãseºti, Dr.
Vasile Lucaciu, Dr. Ioan Mihaly, Axente Sever ºi
atâþia alþii care, înfiinþând Asociaþiunea, ºi-au asumat rãspunderea „de a rãspândi lumina ºi a þine
pururi viu sentimentul naþional în rândurile poporului, dar mai ales a educa mintea, a îmbãrbãta
inima ºi a îndruma naþia românã pe calea unitãþii ºi
progresului”. Peste 50 de astriºti aparþinând despãrþãmintelor din judeþul nostru, alãturi de alþi
peste 250 de reprezentanþi din þarã ºi din afara
graniþelor ei, ºi-au adus ofranda recunoscãtoare la
cea de-a 100-a Adunare Generalã a ASTREI, care
ºi-a desfãºurat lucrãrile la Dej între 16 ºi 19 septembrie 2004, participând cu lucrãri pe tema
generalã „Rolul Adunãrilor generale în viaþa
ASTREI” (10 profesori astriºti din Baia Mare ºi
Seini) sau cu programe culturale (40 astriºti din
ªomcuta Mare ºi Buciumi). Au prezentat lucrãri:
prof. univ. dr. Gheorghe Pop: „Oameni marcanþi
ai ASTREI, artizani ai Marii Uniri”; prof. drd.
Teodor Ardelean: „Adunãrile generale ale ASTREI

ºi cultivarea limbii române prin slova scrisã”;
prof. drd. Vasile Radu Ghenceanu: „ASTRA ºi
limba românã de peste graniþele þãrii. Un dicþionar
aberant”; prof. Vasile Leschian: „Ideile programatice ºi spiritul ASTREI în revista Afirmarea”;
pr. Viorel Thira: „Contribuþia oamenilor bisericii
la viaþa ASTREI”; prof. Pamfil Bilþiu: „ªcoala
superioarã þãrãneascã de la Sighet, un început al
unei vaste acþiuni a ASTREI de culturalizare a
þãranilor”; prof. Elisabeta Kirchmajer-Donca:
„Eternitatea eminescianã prin unicul monument
viu de la Seini”.
Lucrãrile colegilor noºtri astriºti cuprinse în
program, dar neputând fi susþinute de cãtre autori
în ziua planificatã, au fost prezentate în sintezã de
cãtre cei doi moderatori bãimãreni (prof. univ. dr.
Gheorghe Pop – secþiunea „ieri” ºi prof. drd.
Teodor Ardelean – secþiunea „azi”). Aceste lucrãri
sunt: prof. univ. dr. Victor Iancu: „Adunarea
generalã a ASTREI de la Baia Mare (1903) vãzutã
de un þãran din Munþii Apuseni”; prof. univ. dr.
Nicolae Felecan: „Adunãrile generale ale
ASTREI, mijloc de propagare a cuvântului bun”;
prof. dr. Valeriu Achim: „Obiective ale Adunãrilor generale ale ASTREI din perioada dualismului austro-ungar (1861-1918)”; ec. drd. Vasile
Berlingher: „Patrimoniul Asociaþiunii în programele adunãrilor generale ASTRA”.
Partea culturalã din programul acestei prestigioase ºi istorice manifestãri de cuget ºi simþire
româneascã s-a bucurat de aportul substanþial al
astriºtilor aparþinând Despãrþãmântului ªomcuta
Mare, constituiþi în corul de la Buciumi, condus de
energica dirijoare Ion Gabriela, adus la Dej prin
grija prof. Vasile Albu, preºedinte, ec. Vasile
Mãrieº ºi ing. Gheorghe Pop – vicepreºedinþi ai
acestui despãrþãmânt al ASTREI, prezenþi ºi ei la
toate manifestãrile de la Dej. Au interpretat cântece patriotice, populare ºi religioase, imnul României, al Europei ºi al ASTREI, la Colegiul Naþional „Andrei Mureºanu”, cu prilejul dezvelirii
plãcii regretatului preºedinte al Despãrþãmântului
Dej, Dan Mârza, al dezvelirii monumentului „Lupa Capitolina” ºi în timpul depunerii de coroane la
Monumentul „Sfânta Treime a Marii Uniri” din
Piaþa Centralã a oraºului. De mare succes s-a bucurat recitalul de cântece populare din Saloanele

ziile n-au ocolit sublinierea dificultãþilor prin care
a trecut ºi mai trece ASTRA: desfiinþarea ei în
anul 1948 ºi faptul cã nici pânã acum nu i s-a
restituit întreg patrimoniul. Peste toate acestea se
suprapune dãruirea astriºtilor, zelul, sacrificiul ºi
munca încãrcatã de nobleþe a multor români inimoºi ºi devotaþi care ºi-au gãsit ºi-ºi aflã rãsplata
doar în conºtiinþa cã fac parte din Asociaþiunea
care contribuie, într-o formã sau alta, la întãrirea
solidaritãþii neamului. Faptul cã acum fiinþeazã
peste 60 de despãrþãminte în þarã ºi în afara graniþelor ei ne dã certitudinea cã suntem în continuare necesari „într-o Europã în care dialogul cultural ºi amprenta identitarã vor fertiliza dialogul
politic, vor asana asperitãþile ºi incongruenþele”.
Sperãm ca demersul astriºtilor contemporani sã gãseascã înþelegerea ºi spiritul deschis european nu numai în þarã, ci ºi în spaþiile din afara
graniþelor locuite de români. Sperãm ca unele viitoare adunãri generale sã aibã drept gazdã Chiºinãul sau Cernãuþii, Vîrºeþ sau Cetatea Albã, Herþa sau Balta, sau oricare altã aºezare unde se vorbeºte ºi se simte româneºte. Asemenea speranþe au
fost exprimate ºi în mesajele de salut ale
Preºedinþiei României, Bisericii Ortodoxe, Academiei Române, Ministerului Culturii ºi Cultelor,
Consiliilor judeþean ºi local, Prefecturii, Primãriei
ºi ale reprezentanþilor despãrþãmintelor. Ca reprezentant al despãrþãmintelor din judeþul Maramureº, am rostit urmãtorul mesaj (pe care-l redãm în
sintezã):
„Trãim un moment emoþionant din evoluþia
ASTREI, ca nucleu de unire a tuturor românilor,
de fãurire prin culturã a ceea ce nu s-a putut
dobândi prin lupta armatã ºi politicã. În anii existenþei sale a confirmat îngemãnarea Ei de cãtre
fondatori, prin statut ºi concepþie, cu spiritualitatea româneascã etern dãinuitoare.
Depãnarea peste timp a celor 100 de adunãri
generale consfinþeºte nobila Ei misiune de adevãratã «Academie a veºniciei româneºti», de astru
cãlãuzitor al conºtiinþelor, depozitar al autenticelor valori intelectuale ºi morale ale poporului
român. Istoricul realizãrilor sale este poleit cu
valori care greu îºi gãsesc astãzi echivalentul în
cuvinte. Se cuvine gratitudine înaintaºilor ºi sincere mulþumiri celor care, cu fapta sau cu vorba,
sprijinã activitatea de întãrire ºi înãlþare a acestei
citadele a culturii naþionale, cu accent spre astriºtii
dejeni care onoreazã cea de-a 100-a adunare
generalã cu rezultate admirabile ºi elan molipsitor.
Se cuvine, totodatã, ca fiecare, dupã specificul activitãþii sale, sã sugerãm câteva tipuri de
preocupãri pentru ca ASTRA sã funcþioneze ca o
Asociaþiune flexibilã, modernã, inventivã, cu deschidere mai largã spre realitatea pe care o trãim în
prezent:
- Astriºtii care avem tangenþã cu tineretul sã
gãsim forme adecvate ºi atractive pentru ca acesta
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Complexului Parc-Rex, adevãratã ºi emoþionantã
uverturã la spectacolul „România din inima mea”
susþinut de Florin Sãsãrman ºi Ioan Dordoi. Corul
ºi conducãtorii acestuia au fost rãsplãtiþi cu „Diplome de onoare”, conferite de inimosul primar
Ioan Ungur, prezent în derularea tuturor programelor. În toate aceste momente spiritul astrist a
rezonat puternic, participanþii aducându-ºi aminte
ºi de contribuþia atât de generoasã a celui care a
fost Dan Mârza, cãruia i s-a adus un pios ºi binemeritat omagiu, prin grija preºedintelui în exerciþiu, ec. Radu Gavrilã, ºi a colegilor sãi din conducerea Despãrþãmântului Dej.
Joi, 16 septembrie, participanþii au fost prezenþi la vernisajul expoziþiei de picturã „Anotimpurile” de Mihai Bandac, de la Galeria de artã
„Frezia”, ºi au vizitat expoziþia filatelicã de la
Muzeul municipal, expoziþia „Cartea veche” de la
Cercul Militar ºi expoziþia Clubului artiºtilor plastici, înfiinþat la data de 9 iunie 2004, având ca
membri fondatori pe Adrian Topan, Robert Koºa,
Gheorghe Brânduºan, Csaba Fazekaº. Cei 10
membri, câþi are actualmente clubul, ºi-au prezentat ultimele lucrãri de picturã, graficã ºi iconografie.
Sâmbãtã, 18 septembrie 2004, toþi participanþii au fost conduºi la Salina Ocna Dej, aparþinând de municipiul Dej, centrul de exploatare a
sãrii pentru consum alimentar. Am fost plimbaþi
prin galeriile Ocnei, trãind sentimente încãrcate de
emoþie, gândindu-ne la apelativul „ocnã”, care
odinioarã însemna nu numai o „salinã”, ca astãzi,
ci ºi „minã” (în general), „loc” unde se închideau
condamnaþii la muncã silnicã, de obicei lângã o
salinã în care erau siliþi sã lucreze („Ai mai bine sã
fugim, sã nu dea cineva peste noi cã-nfundãm
ocna” – Caragiale). Peste aºteptãrile noastre am
trecut în revistã peisajele mirifice ale bisericii,
sãpatã în sare, adevãratã catedralã prin dimensiuni, catapeteasmã, iconostase, unde s-a oficiat
slujba în memoria astriºtilor de cãtre ºase preoþi
reprezentând diferite despãrþãminte din þarã ºi din
afara graniþelor ei, rãspunsurile fiind date de cãtre
Corul Bisericii Ortodoxe din Dej.
S-a asistat apoi la un recital al acestei formaþiuni corale ºi, pe urmã, într-o salã adecvatã
sãpatã în sare, la un spectacol de teatru susþinut de
patru artiste ale Teatrului Naþional Târgu Mureº,
cu piesa într-un act „Românie dragã, Elveþia mea”
– autor Cornel Udrea.
Din programul celor patru zile n-au lipsit
întrunirile astriºtilor participanþi pentru analiza activitãþii ASTREI, în prezenþa preºedintelui ASTRA,
prof. univ. Dumitru Acu, ºi a vicepreºedinþilor:
prof. univ. dr. Victor Grecu, prof. Virginia Hodorogea, prof. Areta Moºu ºi ec. Dumitru Borþan
(raport de activitate, raportul comisiei de cenzori,
planul de activitate pentru anul viitor, acordarea
premiilor). Discuþiile purtate ºi mai ales conclu-
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sã fie educat astãzi în cultul patriei prin limbã,
istorie, religie ºi tradiþiile neamului;
- Ca fiu de þãran, nu pot sã nu revin asupra
celor spuse în alte adunãri generale cã spiritul
ASTREI trebuie sã intervinã astãzi în ridicarea
nivelului material ºi cultural al þãrãnimii prin mijlocirea dascãlilor ºi a preoþilor – oameni iubitori
de neam ºi în contact permanent cu sãtenii. Sã nu
uitãm cã þãranul este «leagãnul ancestral» al bunului simþ. Este «rãsadniþa demnitãþii» de unde
înmugureºte ºi rodeºte inepuizabil omenia, cinstea, virtutea credinþei ºi iubirea de adevãr. Pentru
aceste virtuþi sã sprijinim echilibrarea poziþiei sale
în acest tablou «hilar» ºi dramatic al fascinantei
noastre tranziþii;
- Ca om al învãþãmântului superior ºi al
cercetãrii ºtiinþifice, n-aº putea sã neglijez ne-

cesitatea colaborãrii cu Academia Românã pentru
a relua tradiþia Enciclopediei Române, iar cu instituþiile de profil cercetãrile pe baze moderne a
etnografiei ºi folclorului. De asemenea, spiritul
astrist poate sã intervinã eficace în turismul românesc, care se cere a fi valorificat dupã principii
moderne.
Prin asemenea obiective, spiritul ASTREI
ar putea ajuta în plus progresul societãþii româneºti, dornicã sã se implice direct în tot ceea ce
înseamnã integrare corectã în structurile lumii moderne.
La multe ºi benefice adunãri generale ºi
împliniri sub zodia ASTREI!”
(Din volumul Astra ieri ºi azi, vol. III,
Realizãri ºi perspective, Baia Mare, 2005)

În 3 iunie 2011, la Topliþa, a avut loc
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Adunarea generalã a Despãrþãmântului
ASTRA Covasna-Harghita

V

ineri, 3 iunie 2011, în sala mare a
Casei de Culturã din municipiul Topliþa, judeþul Harghita, a avut loc Adunarea Generalã a Despãrþãmântului ASTRA
Covasna-Harghita. La adunare au participat astriºti din cele douã judeþe, conf. univ. dr. Dumitru
Acu, preºedintele Comitetului Central al Asociaþiunii ASTRA, precum ºi numeroºi invitaþi, în
rândul cãrora s-au aflat: deputaþii Mircea Duºa ºi
Vasile Gliga, ing. Stelu Platon, primarul municipiului Topliþa, ºi majoritatea primarilor comunelor
din bazinul Topliþei, conducerea despãrþãmintelor
Târgu-Mureº ºi Reghin ale ASTREI, preoþi, profesori, membri ai altor asociaþii culturale româneºti din cadrul Forumului Civic al Românilor din
Covasna, Harghita ºi Mureº.
Adunarea s-a desfãºurat sub semnul aniversãrii a 150 de ani de la înfiinþarea ASTREI ºi
marcãrii a 100 de ani de la Adunarea Generalã a
Despãrþãmântului Reghin al ASTREI, eveniment
care a avut loc la Topliþa, la data de 3 iunie 1911.
Conform prevederilor statutare, Adunarea a aprobat Raportul de activitate pe anul 2010 - prezentat
de preºedintele Despãrþãmântului, prof. Constantin Costea, Raportul Comisiei de cenzori - prezentat de prof. Doru Dobreanu, programul de activitate ºi planul de venituri ºi cheltuieli pe anul

Dr. Ioan LÃCÃTUªU
2011. A fost ales un nou comitet de conducere al
Despãrþãmântului, format din: prof. dr. Luminiþa
Cornea - preºedinte, prof. drd. Costel Cristian Lazãr - prim-vicepreºedinte, prof. Dorina Drãghici
Moraru ºi Constantin Costea - vicepreºedinþi, învãþãtoarea Olga Gheorghincã - secretar ºi alþi ºase
membri. La finalul Adunãrii, Ansamblul Folcloric
„Izvoraºul” din Gãlãuþaº a prezentat un frumos
program de cântece ºi dansuri româneºti specifice
zonei etnografice locale.
Pe lângã problemele vizând promovarea
culturii ºi solidaritãþii româneºti de cãtre cercurile
ASTRA din judeþele Covasna ºi Harghita, participanþii la dezbateri au evidenþiat faptul cã ultimele evoluþii, precum: deschiderea la Bruxelles a
unei „reprezentanþe a Þinutului Secuiesc”, aplicarea unei strategii care urmãreºte înfãptuirea autonomiei teritoriale pe criterii etnice, sub forma colaborãrii dintre „autoguvernãrile locale” din
judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº, afiºarea
ostentativã a comportamentului de „stat în stat”,
iniþierea ºi organizarea de cãtre autoritãþile locale
de evenimente publice culturale sau de altã naturã
exclusiv pentru minoritatea maghiarã, inversarea
raportului constituþional dintre limba românã ºi
limba maghiarã în inscripþiile publice, sunt certitudini care vin sã consacre un statut de facto

S-a reafirmat faptul cã românii din aceastã
parte de þarã nu dispun de instrumente legale ºi
pârghii eficiente pentru a contracara prin forþe
proprii efectele negative ale descentralizãrii, în
raport cu autoritãþile administraþiei publice locale
aflate sub autoritatea perpetuã a UDMR.
De aceea, participanþii la Adunarea Generalã a Despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita adreseazã autoritãþilor statului: Parlamentului
României, Preºedinþiei, Guvernului, urmãtoarele
solicitãri:
Cerem ca prin lege, sã fie stabilite garanþii în
procesul de descentralizare, care sã evite abuzurile
ºi discriminãrile românilor numeric inferiori de
cãtre autoritãþile locale.
Solicitãm Camerei Deputaþilor sã nu adopte
Legea statutului minoritãþilor naþionale, act normativ care urmãreºte în fapt reglementarea drepturilor colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitãrii drepturilor colective ºi
definirea Statutului Român ca stat multinaþional.
Solicitãm Parlamentului sã respingã legea
privind regionalizarea României, în forma propusã de UDMR.
Solicitãm instituþiilor abilitate ale Statului
Român sã ia mãsurile ce se impun pentru respectarea Constituþiei României ºi legilor þãrii referitoare la respectarea limbii române ca limbã
naþionalã, respectarea simbolurilor ºi valorilor româneºti, combaterea tuturor manifestãrilor neorevizioniste, a celor cu caracter fascist, rasist sau
xenofob, inclusiv a celor care exprimã dispreþ pentru însemnele României.
Cerem eliminarea practicilor discriminatorii de promovare ºi finanþare a proiectelor de dezvoltare a localitãþilor româneºti ºi ale asociaþiilor
culturale româneºti de cãtre consiliile judeþene ºi
locale din judeþele Covasna ºi Harghita. Reînnoim
solicitarea de a se asigura finanþarea, de la bugetul
central, a proiectelor asociaþiilor culturale româneºti din aceste judeþe.
Cerem organelor în drept sã interzicã activitatea unor organizaþii extremist-separatiste care,
deºi nu sunt înregistrate legal, fac propagandã
pentru scoaterea unei pãrþi a teritoriului naþional
de sub autoritatea Statului Român ºi acþioneazã
fãþiº ºi nestingherit pentru enclavizarea etnicã a
zonei Covasna, Harghita ºi parþial Mureº, sub denumirea aºa-zisului „þinut secuiesc”.
Reînnoim apelul nostru la solidaritatea întregii societãþi româneºti, deoarece opinia publicã
româneascã trebuie sã înþeleagã faptul cã probleme precum separatismul, izolarea, a doua limbã
oficialã, discriminarea românilor pe meleagurile
natale nu sunt doar probleme ale românilor din
Arcul Intracarpatic, ele vizeazã întreaga þarã.
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aºa-zisului þinut secuiesc ºi care, în anii urmãtori,
sub presiunea maghiarã ºi pe fondul slãbiciunii
autoritãþilor române poate sã devinã de jure o
entitate distinctã faþã de Statul Român.
Din multitudinea aspectelor vizând nerespectarea legilor ºi a prevederilor Constituþiei, discriminarea, marginalizarea ºi asimilarea populaþiei româneºti în judeþele Covasna, Harghita ºi parþial
Mureº, au fost prezentate fapte care atenteazã la
dãinuirea româneascã în aceastã parte de þarã, precum:
În judeþele Covasna ºi Harghita, continuã
practica de a condiþiona ocuparea posturilor în administraþia publicã, altele decât cele prevãzute de
lege (practicã generalizatã ºi la unele societãþi comerciale), de cunoaºterea limbii maghiare.
În majoritatea primãriilor, caselor de culturã, bibliotecilor, centrelor de culturã º.a. din
judeþele Covasna ºi Harghita, nu este încadrat niciun funcþionar român (ex. bibliotecile judeþene,
casele municipale de culturã, primãriile municipale, orãºeneºti ºi comunale…).
Instituþiile publice de culturã nu sunt preocupate de istoria ºi cultura românilor din cele douã
judeþe. Monografiile locale, albumele de prezentare a patrimoniului cultural local, pliantele turistice º.a., prezintã caracterul monoetnic al judeþelor respective, fãcând abstracþie de istoria,
cultura ºi patrimoniul creat de populaþia româneascã din zonã. Volumele de istorie localã, albumele ºi pliantele turistice au un conþinut nostalgic ºi promoveazã separatismul ºi autonomia
teritorialã a aºa-zisului „þinut secuiesc”.
Nu sunt respectate, în majoritatea cazurilor,
prevederile legale privind numirea de directori sau
directori adjuncþi români în ºcolile mixte.
Nu sunt aplicate prevederile legale privind
respectarea limbii române ca limbã naþionalã; site-urile majoritãþii primãriilor ºi a unor instituþii
publice sunt redactate numai în limba maghiarã;
inscripþionarea strãzilor ºi a denumirii unor instituþii ºi societãþi este fãcutã mai întâi în limba
maghiarã, cu litere mari, ºi apoi în limba românã
cu litere mici; afiºele ºi programele unor manifestãri culturale, ºtiinþifice ºi civice, finanþate din
fonduri publice, sunt redactate numai în limba
maghiarã; se extinde modalitatea de întocmire a
documentelor ºi a corespondenþei oficiale între
autoritãþi ºi instituþii publice în limba maghiarã.
Este continuatã practica discriminãrilor în
finanþarea proiectelor asociaþiilor culturale româneºti de cãtre consiliile judeþene Covasna ºi
Harghita ºi de cãtre majoritatea consiliilor locale
din cele douã judeþe.
Continuã adoptarea unor hotãrâri ale consiliilor municipale ºi orãºeneºti de schimbare a
denumirii ultimelor strãzi care mai poartã numele
unor personalitãþi ale istoriei ºi culturii naþionale.
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ASTRA - Asociaþia Transilvanã pentru Literatura
Românã ºi Cultura Poporului Român
Casilda CIOLTEA
anului 2011 un grup de elevi va pleca într-o
excursie în România. Aceastã activitate a fost
Asociaþia Transilvanã pentru Literatura organizatã cu suportul filialei ASTRA de la IaRomânã ºi Cultura Poporului Român – Des- loveni, e vorba de Despãrþãmântul ASTRA
pãrþãmântul Sighiºoara, în colaborare cu pri- „Petre ªtefãnuca” Ialoveni.
mãria municipiului Sighiºoara, a organizat în 16
http://ialovenionline.md
iulie 2011, în Sala Festivã a Primãriei, simpozionul omagial „140 de ani de la constituirea
Românii din Banatul Sârbesc
Despãrþãmântului Sighiºoara.” Potrivit purtãtoUn rol important în viata românilor din
rului de cuvânt al primãriei Sighiºoara, programul manifestãrii a conþinut urmãtoarele comu- Banatul sârbesc l-a avut Asociaþia Culturalã
nicãri: prof. Gheorghe Gavrilã: „Constituirea „Astra”, purtând un nume identic cu cel al
Astrei 23-26 octombrie 1861 Sibiu”, dr. Stelian „Astrei” transilvãnene. Astra bãnãþeanã a activat
Larga: „Constituirea Despãrþãmântului Astra Si- ºi în 1899-1914, cu trei despãrþãminte, la Panghiºoara 18 iulie 1871”, prof. Nicolae Teºculã: ciova, Vârºeþ ºi Torac. Dupã rãzboi ºi-a întrerupt
„Adunarea generalã a Astrei la Sighiºoara 3-4 activitatea, fiind reînfiinþatã abia la 19 martie
august 1879”, ing. Nicolae Bãia: „Gheorghe 1936, într-o adunare a intelectualilor din 29 sate
Cernea - întemeietorul primului Muzeu Etno- de români. Preºedintele ei a fost ales preotul
grafic la Sighiºoara 1936”, ing. Lucia Þarãlun- Ioan Mitar din Oresat.
În statutele adoptate atunci în martie 1936,
gã: „Un destin aparte - soprana Aca de Barbu”,
prof. Aurel Herþioagã: „Muzicologul Laurian programul Asociaþiei era astfel formulat: „ProHerlea ºi Astra Sighiºoara” ºi preot Vasile Silviu movarea culturii poporului român prin editarea
Muntean: „Teze de ecologie în concepþia di- publicaþiilor literare, ºtiinþifice ºi artistice, înfiinþarea cãminelor culturale, a bibliotecilor, a
dacticã la Zaharie Boiu Junior”.
sãlilor de lecturã, respectiv de citire, a sociehttp://www.zi-de-zi.ro
tãþilor muzicale ºi de cântare, a corurilor ºi fanUn grup de elevi din Bardar,
farelor, muzeelor ºi altor colecþii; decernarea de
într-o excursie în România
premii ºi acordarea de burse, organizarea de
Asociaþia Transilvanã pentru Literatura expoziþii ºi prelegeri publice.”
Cu acest generos program, „Astra” bãnãRomânã ºi Cultura Poporului Român (ASTRA)
þenilor
din Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Sloa vizitat liceul din Bardar la 14 aprilie, în ziua
venilor
(din 1929, Iugoslavia) a devenit în scurt
când liceenii ºi profesorii îºi aduc aminte de
timp
principalul
iniþiator ºi coordonator al acþiumarii Aurel ºi Alexandru David.
Elevii s-au pregãtit de mult timp pentru nilor culturale ºi educative naþionale. Prin ea s-a
aceastã sãrbãtoare ºi au amenajat sala în stil realizat ºi unirea diferitelor grupãri de români,
tradiþional. Membrii delegaþiei au fost atenþi la unele aflate în opoziþie, cum erau cei de la Nãprezentarea satului fãcutã de elevi, dar ºi mai dejdea ºi cei de la Foaia poporului român. De
mult s-au bucurat atunci când au auzit istoria altfel, aceastã din urmã gazetã a devenit ºi orasociaþiei din care fac parte expusã de eleva ganul „Astrei”.
http://www.vistieria.ro/
Maria Tonu.
La sfârºitul întâlnirii membrii asociaþiei
Despãrþãmântul ASTRA Alba Iulia
române au vizitat muzeul liceului Bardar ºi au
rãmas impresionaþi de lucrurile vechi care se
Asociaþia Despãrþãmântul „Eugen Hulea”
pãstreazã în liceu. Ei au mai declarat cã, în vara Astra, Alba Iulia este o organizaþie cultural –
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ºtiinþificã - profesionalã, fãrã caracter politic ºi
confesional, înfiinþatã în temeiul O.G. 26/2000.
Asociaþia se constituie ca aºezãmânt secundar al Asociaþiei centrale „ASTRA Sibiu”,
pentru extinderea activitãþii acesteia în municipiul Alba Iulia ºi în zonele înconjurãtoare.

57
magiului, protopopului în funcþie Ioan Adam
Brãdean din Sebiº, avocatul pensionar Târcus
Gheorghe din Arad, fiu al Hãlmagiului, prof.
Demsa Gheorghe din partea muzeului de istorie
al judeþului Arad ºi mulþi alþi invitaþi ºi localnici.
Ceremonia s-a desfãºurat în sala de ºedinþe
a primãriei din Hãlmagiu. Dupã intonarea imnului de stat - Deºteaptã-te române - juristul
pensionar Buta Vasile din Hãlmagiu a adresat
invitaþilor de onoare cuvântul de salut ºi de „bine
aþi venit” în aceastã strãveche localitate care în a
doua zi din Crãciunul acestui an (1995) împlineºte 636 ani de atestare documentarã.
http://www.darnick.com/halmagiu/cultura.html

http://www.astraalbaiulia.ro

ASTRA rediviva
Sub acest generic s-a reinaugurat în ziua
de 18 noiembrie 1995 „Cercul ASTRA” din Hãlmagiu în prezenþa preºedintelui pe þarã al
ASTREI (Asociaþia Transilvãneanã pentru Literatura ºi Cultura Poporului Român) dr. Dumitru
Acu din Sibiu, a vicepreºedintelui Bortan Dumitru, a prof. Areta Mosu Târdea preºedinta
despãrþãmântului ASTRA din Iaºi, colonelului
Codrean Blagiu din Bucureºti, inginerului Chiper George, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Arad, dr. Bârnetiu Florin, preºedintele
Despãrþãmântului ASTRA din Sebiº, protopopului Bejan Petru din Buteni, fost paroh al Hãl-

http://www.ziarulfaclia.ro

Despãrþãmântul ASTRA Oþelu Roºu
Despãrþãmântul ASTRA Oþelu Roºu aniverseazã, în anul 2011, 20 de ani de activitate,
ocazie cu care pânã în 29 mai au avut loc mai
multe acþiuni culturale pe Valea Bistrei în organizarea Despãrþãmântului „ASTRA” Oþelu-

FAMILIA ROMÂNÃ

Ca structurã, Asociaþia Despãrþãmântul
„Eugen Hulea” ASTRA, Alba Iulia beneficiazã
de autonomie organizatoricã, funcþionalã ºi financiarã.
Asociaþia Despãrþãmântul „Eugen Hulea”
Astra, Alba Iulia are ca scop militarea pentru
promovarea ºtiinþei ºi culturii, a învãþãmântului,
artei ºi culturii în Transilvania ºi în întreaga þarã,
ridicarea nivelului de civilizaþie materialã ºi spiritualã a întregului popor ºi continuarea integrãrii lui în circuitul valorilor europene.
Asociaþia organizeazã sesiuni ºtiinþifice,
simpozioane, conferinþe, seminarii metodicoºtiinþifice, cercuri ºtiinþifice pentru elevi, studenþi ºi alte categorii sociale, cercuri de pregãtire profesionalã, concursuri, brigãzi cultural-ºtiinþifice complexe, spectacole, concerte,
expoziþii, serate literare, festivaluri artistice ºi
folclorice, întâlniri ºi mese rotunde cu personalitãþi din þarã ºi de peste hotare.

Miercuri, 20 ianuarie 2010, sala festivã a
Grupului ªcolar Industrial Construcþii Montaj
din Dej a gãzduit adunarea solemnã a Despãrþãmântului „Dr. Teodor Mihali” al Astrei, eveniment prilejuit de împlinirea a 20 de ani de la
reînfiinþarea asociaþiunii. Despãrþãmântul Dej al
Astrei (Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român) s-a
constituit la 4 iulie 1870, suportând ulterior mai
multe reorganizãri, pentru ca în 1925 sã devinã
despãrþãmântul central judeþean Someº. Astra a
dispãrut în 1950, nu ºi influenþa ei, dovadã, evocarea activitãþii ºi istoriei sale cu diferite ocazii,
precum ºi numeroasele manifestãri culturale organizate la Dej în spirit astrist. Cea mai bunã
dovadã cã spiritul Astrei a rãmas viu l-a constituit faptul cã, în ianuarie 1990, un grup de intelectuali dejeni a hotãrât înfiinþarea unei societãþi
culturale „cu scopul de a milita pentru propãºirea culturii” ºi a continua opera începutã de
vechea Astrã. Astfel, la 18 ianuarie 1990 a avut
loc adunarea generalã de constituire, cei 145 de
participanþi adoptând hotãrârea de înfiinþare,
statutul, programul de activitate ºi au ales primul
comitet de conducere ºi primul preºedinte al
asociaþiei, în persoana prof. Dan Mîrza. În
aprilie 1990, când la Sibiu a avut loc adunarea
generalã care consfinþea reînfiinþarea Astrei, asociaþia dejeanã a aderat imediat la Astra Rediviva, devenind Despãrþãmântul „Dr. Teodor
Mihali” Dej al Astrei.
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Despãrþãmîntul ASTRA Dej
- 20 de ani de la reînfiinþare
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Roºu, a Muzeului de Literaturã „Tiberiu Boºcaiu”
ºi a Muzeului Etnografic din localitate. Evenimentul de la Oþelu Roºu se alãturã aniversãrii a
150 de ani de activitate neîntreruptã la nivel
naþional ASTRA.
Dintre realizãrile Astra din cei 20 de ani de
activitate se menþioneazã înfiinþarea Festivalului
de Folclor Afilon Laþcu, Ion Muntean, înfiinþarea festivalului folcloric itinerant Bãnãþean
suflet ales, amenajarea capelei Sfânta Treime în
cadrul Liceului Bãnãþean din Oþelu Roºu, înfiinþarea muzeului de etnografie care cuprinde peste
1000 de exponate ºi amenajarea, în 2010, a unei sãli
de conferinþe ASTRA tot la Liceul Bãnãþean.

între membrii fondatori ºi Asociaþia Grãnicerilor
din Teiuº.
Despãrþãmântul ASTRA „Ioan Neagoe”
Stremþ-Teiuº îºi desfãºoarã activitatea în oraºul
Teiuº ºi localitãþile aparþinãtoare, comunele:
Stremþ, Galda de Jos, Întregalde cu satele aparþinãtoare ºi satul Valea Mãnãstirii aparþinând de
comuna Râmeþ.
Despãrþãmântul ASTRA „Ioan Neagoe”
Stremþ-Teiuº are ca scop militarea pentru cunoaºterea, pãstrarea, valorizarea ºi promovarea
patrimoniului cultural local ºi naþional în domeniile artã, istorie ºi civilizaþie, literaturã, etnologie ºi folclor, educaþie, ºtiinþã, dezvoltare duhttp://www.radio-resita.ro
rabilã, ecologie, pentru sporirea gradului de
Despãrþãmântul ASTRA
civilizaþie materialã ºi spiritualã prin promoCovasna-Harghita
varea dialogului intercultural ºi interdisciplinar,
Vineri, 3 iunie 2011, în sala mare a Casei în circuitul valorilor europene.
de Culturã din municipiul Topliþa, jud. Harghita http://astrablajeana.blogspot.com
a avut loc adunarea generalã a Despãrþãmântului
ASTRA Covasna-Harghita. La adunare au participat astriºti din cele douã judeþe, conf. univ. dr.
Dumitru Acu, preºedintele Comitetului Central
al Asociaþiunii ASTRA, precum ºi numeroºi invitaþi, în rândul cãrora s-au aflat: conducerea
despãrþãmintelor Tg. Mures ºi Reghin ale
ASTREI, preoþi, profesori, membri ai altor asociaþii culturale româneºti din cadrul Forumului
Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi
Mureº. Adunarea s-a desfãºurat sub semnul aniversãrii a 150 de ani de la înfiinþarea ASTREI ºi
marcãrii a 100 de ani de la adunarea generalã a
Despãrþãmântului Reghin al ASTREI, eveniment care a avut loc la Topliþa, la data de 3 iunie
1911.
http://www.clipa.com

Despãrþãmântul ASTRA
„Ioan Neagoe” Stremþ-Teiuº
Despãrþãmântul ASTRA „Ioan Neagoe”
Stremþ-Teiuº este o asociaþie cultural-ºtiinþificã
profesionalã, fãrã caracter politic ºi confesional
care activeazã pentru promovarea culturii naþiunii române de pretutindeni ºi face parte din
Asociaþia Transilvanã pentru Literatura Românã
ºi Cultura Poporului Român – ASTRA, înfiinþatã în anul 1861 ºi desfiinþatã abuziv în 1948.
În anul 2011, se împlinesc 150 de ani de la
înfiinþarea ei, prilej cu care în toatã þara se vor
organiza activitãþi aniversare sub egida „Asociaþiunea ASTRA - 150 de ani 1861-2011”.
Despãrþãmântul ASTRA „Ioan Neagoe”
Stremþ-Teiuº este continuatorul ºi succesorul de
drept al Despãrþãmântului Aiud-Teiuº ºi al Despãrþãmântului Teiuº, înfiinþate în trecut, având

Despãrþãmântul ASTRA
„Mihail Kogãlniceanu”
Despãrþãmântul ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi, înfiinþat în 18 noiembrie 1994,
este unul dintre cele mai active ºi mai importante
despãrþãminte astriste, fapt demonstrat nu doar
de gama variatã de manifestãri ºi activitãþi, ci ºi
de aprecierile unanime pe care le-a primit din
partea a numeroase personalitãþi din þarã ºi din
afara României.
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Asociaþia ASTRARomânã
pentru Banat, Porþile de Fier
ºi Românii de pretutindeni
Asociaþia are ca scop culturã ºi umanism
în limba maternã iar ca activitate difuzarea cãrþii
româneºti la românii de peste hotare, emisiuni la
Radio Timiºoara, Radio Craiova, ajutorarea studenþilor sãraci din Balcani.
http://astraromana.wordpress.com

Serbãrile Astrei la Câmpeni
La Câmpeni, în organizarea Despãrþãmântului Câmpeni – Abrud al Asociaþiei s-au desfãºurat în anul 2011 manifestãrile prilejuite de
aniversarea a 150 de ani de la înfiinþarea Astrei.
Preºedintele Despãrþãmântului Astra, „Iosif
Sterca ªuluþiu”, preotul Vasile Bora ºi primvicepreºedintele Ioan Viorel Sicoe au asigurat
împreunã cu d-na Maria Corcheº, managerul restaurantului „Hanul Moþilor”, un cadru minunat
de dezbatere pentru numeroºii invitaþi care au
evocat trecutul istoric bazat pe valorile culturale
ºi tradiþiile artistice româneºti. Au fost prezenþi
ºi au luat cuvântul prof. univ. dr. Octavian Bologa, preºedintele „Astrei” de la Sibiu, Vasile
Bora, Ion Dumitrel, preºedintele Consiliului Judeþean Alba, parlamentarii Corneliu Olar ºi
Alexandru Pereº, preotul Eugen Goia, Ana
Maria Motora, Viorel Chira, Nicolae Oprean,
Vasile Bud, Oliviu Iacob, Silvia Pop, Ion Uþiu,
Ioan Bâscã ºi alþi reprezentanþi ai asociaþiei din

http://www.ziarulunirea.ro

Adunarea generalã anualã
a Despãrþãmântului ASTRA
„Mihail Kogãlniceanu”,
Iaºi, 26-27 februarie 2011
În zilele de 26-27 februarie 2011 s-au desfãºurat la Iaºi lucrãrile Adunãrii Generale Anuale a Despãrþãmântului ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”, la care au participat reprezentanþi
ai Asociaþiei atât din România, cât ºi din Republica Moldova (Cahul, Strãºeni, Ialoveni, Selemet, Brînzeni, Edineþ, Grigoriopol) ºi Ucraina
(Cernãuþi, Odesa). Manifestarea a fost pusã de
organizatori sub semnul împlinirii a 150 de ani
de la înfiinþarea ASTREI.
Plecând de la tema reuniunii, „Activitãþile
ASTREI, Uniunea Europeanã ºi românii de pretutindeni”, Adunarea Generalã ASTRA, Despãrþãmântul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi a elaborat urmãtoarea rezoluþie:
Activitatea ASTRA pentru promovarea
limbii ºi culturii româneºti, pentru conservarea
ºi potenþarea valenþelor naþiunii române, se dovedeºte în continuare foarte importantã, mai ales
în Republica Moldova ºi Ucraina, unde existã
diferite încercãri de reprimare a manifestãrilor
naþionale româneºti. Mai ales în acest an jubiliar
ASTRA poate ºi trebuie sã se afle în fruntea
acþiunilor de stimulare a energiilor creatoare ale
românilor de pretutindeni. La Blaj, Sibiu, Bucureºti sunt preconizate manifestãri de omagiere
a activitãþii Asociaþiunii de-a lungul timpului,
relevându-se implicarea deosebitã pe care au
avut-o numeroºi oameni de culturã.
http://astraculturalaiasi.wordpress.com

Eveniment ASTRAla Bistriþa
Cercul Astriºtilor Bistriþeni al Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud, Centrul de Documentare ºi Informare al Grupului ªcolar „Grigore
Moisil” au organizat, anul acesta (2011), o întâlnire la sediul liceului bistriþean. Manifestarea,
coordonatã de prof. Tudorica Pampas, preºedinte al Cercului Astriºtilor Bistriþeni ºi direc-
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http://astraculturalaiasi.wordpress.com/

judeþele Alba, Braºov, Arad, Maramureº, Bistriþa, Hunedoara, Constanþa etc.. S-a efectuat o
vizitã la Casa memorialã „Avram Iancu”, unde a
fost oficiat un parastas dedicat memoriei marelui
erou al neamului românesc ºi a fost dezvelitã o
placã comemorativã. Manifestarea s-a încheiat
cu o cinã moþeascã ºi un spectacol oferit de
ansamblul artistic „Moþul” al Casei Orãºeneºti
de Culturã ºi artiºti amatori din Blaj, Braºov,
Bistriþa.
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Multitudinea de activitãþi ºi preocupãri existente în cadrul Despãrþãmântului ieºean ar
putea fi clasificate în ºase mari categorii:
1. acþiuni de popularizare ºi rãspândire a
culturii naþionale în România ºi în cadrul comunitãþilor de români din jurul României;
2. acþiuni de înalt nivel ºtiinþific ºi academic (Simpozioanele Astrei, Conferinþele
Astrei, Întâlnirile Astrei);
3. activitãþi desfãºurate în cadrul cercurilor ºtiinþifice aflate sub patronajul Despãrþãmântului (ateliere, mese rotunde etc.);
4. editarea publicaþiilor Despãrþãmântului
(Revista românã, Chronos, Revistã de istorie,
Constelaþii ieºene) precum ºi ale unor cercuri
ºtiinþifice;
5. burse acordate de Despãrþãmântul
ASTRA Iaºi ºi susþinere financiar-materialã
pentru studenþi ºi elevi de origine românã din
afara României ce studiazã în Iaºi;
6. corespondenþa Despãrþãmântului.
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torul liceului, Ioan Rusu, a avut în centru jubileul „Astra 150”, despre însemnãtatea acestui
moment prezentând un documentar prof. Ioan
Seni, preºedinte Despãrþãmânt Astra Nãsãud.
Un alt punct al întâlnirii l-a constituit conferinþa
susþinutã de Paul Ersilian Roºca „Sfântul Atanase Todoran – Sfânt al Þãrii Nãsãudului. Repere biografice ºi religioase”.
http://www.rasunetul.ro
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ASTRA - 150

Tabãra de culturã ºi civilizaþie
româneascã – „Acasã la noi”
ASTRA Alba Iulia, în parteneriat cu
ASTRA Iaºi, ºi cu sprijinul Consiliului Judeþean
Alba, organizeazã ºi în acest an, la Arieºeni,
„Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã”
pentru tinerii din Republica Moldova, membri ai
ASTREI Ialoveni ºi Cahul.
În programul lor, marþi, 12 iulie, 2011 ,
elevii, studenþii ºi profesorii acestei tabere au
fost oaspeþii Liceului de Muzicã ºi Arte Plastice
Alba Iulia ºi ai conducerii Despãrþãmântului
„Eugen Hulea” al ASTRA – prof. Oliviu Iacob,
preºedinte al ASTRA Alba Iulia ºi directorul
liceului, prof. Gligor Udrea – preºedinte executiv al ASTRA. Oaspeþii din Republica Moldova au asistat la un recital de muzicã clasicã
susþinut de prof. Ovidiu Pârjol, la pian ºi absolvenþii clasei a XII-a muzicã, violoncelistul
Adrian Precup ºi Andrei Manciu – chitarã clasicã, multipli laureaþi ai olimpiadelor naþionale
de specialitate.
Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã
„Acasã la noi” este un proiect transfrontalier
iniþiat de Asociaþia Astra. În programul taberei
participã 270 de elevi ºi studenþi din Republica

Moldova, Ucraina ºi Serbia. Scopul taberei vizeazã, în principal, sprijinirea tinerilor din
Republica Moldova ºi Ucraina de a-ºi
perfecþiona limba românã.
http://www.infoprut.ro

http://www.rgnpress.ro

Ziua mãrcii poºtale româneºti 150 de ani de la înfiinþarea
Asociaþiunii ºi bibliotecii ASTRA Sibiu
Emisiunea de mãrci poºtale pe care Romfilatelia o introduce în circulaþie cu ocazia Zilei
Mãrcii Poºtale Româneºti este dedicatã aniversãrii a 150 de ani de la înfiinþarea Asociaþiunii ºi
Bibliotecii ASTRA Sibiu ºi a fost prezentatã,
într-un cadru festiv, vineri 15 iulie 2011, în spaþiul primitor al Bibliotecii Judeþene ASTRA Sibiu. Cele douã mãrci poºtale ale emisiunii ilustreazã secvenþe din istoria ASTREI, respectiv
imaginea lui Andrei ªaguna – Primul Preºedinte
al acesteia ºi Corpul A al Bibliotecii ASTRA.
Emisiunea mai conþine 1 FDC ºi un carton filatelic, iar ca formã de machetare – bloc de 2 timbre, minicoalã de 8 timbre ºi o vignetã ºi coalã de
32 de timbre.
Alãturi de elementele emisiunii a fost tipãrit, într-un tiraj limitat de 800 de exemplare,
un album filatelic echipat cu blocul de 2 timbre
al emisiunii, numerotat cu roºu de la 001 la 800
(cu logo aniversar pe manºetã, imprimat în folio
aur) ºi douã ilustrate tematice.
http://epochtimes-romania.com
http://www.bjastrasibiu.ro
http://www.asociatiunea-astra.ro
http://astraalbaiulia.ro
http://luncanpetru.files.wordpress.com/2011/01/calendarasoci
atiuneastra-sibiu.p
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Poveste sentimentalã
despre experienþa praghezã

1

ale articolului hotãrât, în condiþiile în care, din
limba cehã, lipseºte cu desãvârºire aceastã categorie gramaticalã º.a. Toate aceste temeri, însoþite de gândul cã destinul limbii române la
Praga va depinde, într-o anumitã mãsurã, de
mine, m-au încãrcat cu o povarã care a umbrit
bucuria primului meu drum spre oraºul de aur.
Îngrijorarea mea s-a risipit însã odatã cu
ieºirea mea - pe la ºase dimineaþa - din gura de
metrou a staþiei Muzeum în celebra Václavské
námesti. Senzaþia pe care am simþit-o punând
piciorul pe largul bulevard ce se deschidea în
faþa ochilor mei, curgând încet de la picioarele
monumentalei clãdiri ce gãzduieºte Muzeul Naþional, mi-a creat sentimentul confortabil cã am
ajuns acasã. Acel „acasã” pe care-l construim,
fiecare dintre noi, în imaginar, strãduindu-ne sã
compensãm lipsurile decorului în care se desfãºoarã viaþa noastrã domesticã. Totul mi se pãrea
fãrã cusur, un oraº care arãta exact aºa cum
trebuia sã arate ºi care te învelea ca o pãturã
caldã care îþi dã senzaþia de liniºte ºi siguranþã pe
care o cauþi inconºtient de câte ori pãtrunzi între
zidurile unei cetãþi.
Da, trebuie sã recunosc ºi sã mãrturisesc:
oraºul a avut un rol decisiv în hotãrârea mea de a
rãmâne la Praga patru ani de zile. Am gãsit pe
strãduþele cotite, complet neregulate, pavate cu
dale de piatrã, ºi în amestecul fabulos de stiluri
arhitectonice, care umplea de viaþã ºi culoare
imensele ziduri de piatrã, o atmosferã care cucereºte pe alte cãi decât mãreþia impozantã a
Vienei ori somptuozitatea strãlucitoare de pe
Champs Elysées. Dar aventura mea de-abia începea. Nu îndrãzneam sã mã bucur cu tot sufletul
cã am avut prilejul sã descind în oraºul care mã
fascinase, fãrã doar ºi poate, încã de la primul
contact. Capul meu era plin de acele semne de
întrebare care însoþesc orice cãlãtorie în spaþii

Elena Platon este lect. univ. dr. la Departamentul de limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã, Facultatea de
Litere, UBB. A fost lector de limba românã la Universitatea Carolinã din Praga între anii 2000-2004.
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ovestea mea legatã de lectoratul de
limba românã de la Praga a început în
urmã cu aproape doisprezece ani.
Într-un fel, ea continuã ºi astãzi, întrucât port în
mine locuri ºi chipuri pe care le-am cunoscut
acolo ºi nu pot sã-mi închipui cum ar fi arãtat,
astãzi, profilul meu profesional ºi spiritual fãrã
episodul Praga. Hotãrât lucru: legãtura mea cu
acest oraº minunat ºi cu oamenii pe care i-am
întâlnit nu a dispãrut odatã cu încheierea „mandatului” de lector, iar invitaþia de a scrie câteva
rânduri despre experienþa mea praghezã a declanºat un mecanism al rememorãrii care a ºters, pentru
o clipã, un întreg deceniu scurs de atunci încoace.
Aveam mari emoþii la gândul cã urma sã
locuiesc, vreme de câþiva ani, într-o þarã cu oameni ale cãror obiceiuri nu le cunoºteam ºi, mai
ales, cu o limbã ale cãrei sonoritãþi ciudate - cu
totul strãine pentru mine la vremea aceea - mã
atrãgeau, intrigându-mã prin melodicitatea deosebitã, care sfida mulþimea de consoane înghesuite în acelaºi cuvânt. Exotismul limbii complet
necunoscute mie a fost prima cauzã a neliniºtilor
mele. Acestea se datorau însã, în egalã mãsurã,
responsabilitãþii pe care mi-o asumasem. Nu
ºtiam dacã experienþa mea - de numai ºase ani,
pe atunci - în predarea limbii române studenþilor
strãini era suficientã pentru a-i ajuta pe studenþii
cehi sã treacã pragul de început al studiului limbii române ºi pentru a-i convinge cã meritã sã
persevereze pânã la capãt în aceastã aventurã.
ªtiam cã mulþi studenþi se sperie la primele lecþii
de nenumãratele alternanþe fonetice care apar la
pluralul substantivelor sau la prezentul verbelor,
imaginându-ºi cã e imposibil sã ajungi vreodatã
sã controlezi nenumãratele excepþii. În cazul
studenþilor cehi, lucrurile trebuiau sã fie ºi mai
complicate, îmi închipuiam eu: era nevoie, de
pildã, sã-i fac sã înþeleagã regulile de utilizare
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complet necunoscute. Mai cu seamã, eram curioasã sã aflu cum aveau sã fie oamenii cu care
urma sã colaborez?
Trebuia s-o întâlnesc, dis-de-dimineaþã,
lângã Rudolfinum - celebra filarmonicã praghezã, unde se aflã clãdirea cu coloane impunãtoare
a Facultãþii de Filozofie -, pe ºefa secþiei de
limba românã, din cadrul Institutului de Romanisticã al Universitãþii Caroline, doamna prof.
dr. Libuše Valentová. Nu ºtiam cã avea un curs
cu studenþii din anul I ai secþiei de limba românã
ºi cã era nerãbdãtoare sã mã prezinte unor studenþi la fel de nerãbdãtori. Încã nu apucasem sã
mã cazez, nu ºtiam unde voi dormi în noaptea
urmãtoare, dar þineam ºi eu sã-mi cunosc viitorii
studenþi ca sã ºtiu dacã voi putea „supravieþui”
acelei zile care de-abia începuse. Prin urmare,
am acceptat docilã vestea cã, în mai puþin de 30
de minute, va trebui deja sã þin primul meu curs
de limba românã. Da, trebuie sã recunosc ºi sã
mãrturisesc: studenþii pe care i-am gãsit în acea

Universitatea Carolinã din Praga

dimineaþã, la fel de speriaþi ºi de curioºi precum
eram eu, în sala de curs, au constituit încã unul
din motivele pentru care nu am plecat dupã primul an de la Praga.
Nici nu intrasem bine pe uºa clasei de pe
strada Rumunska - nume, se vede, predestinat unde universitatea avea un spaþiu rezervat, pe
atunci, bibliotecii de românã ºi cursurilor de la
aceastã secþie, cã doamna Valentová m-a ºi rugat
sã încep cursul practic de limba românã, în faþa
domniei sale. Eram dupã o zi ºi o noapte petrecute în tren, dar mi-am început lecþia aºa cum
începeam de obicei prima orã de curs cu studenþii strãini care nu vorbeau deloc româneºte:
Eu sunt Elena Platon, tu cine eºti? Am pus verbul a fi pe tablã – n-aveam niciun material la
îndemânã, pregãtit dinainte, neºtiind cã, de la
tren, voi ajunge direct în sala de curs - ºi am
continuat apoi, vreme de douã ore, construind în

jurul acestui verb fundamental restul structurilor
ºi anunþându-mi studenþii cã singura limbã de
comunicare la cursurile mele de acum înainte va
fi româna. Numai cei care au trecut cândva
printr-o asemenea situaþie pot sã înþeleagã cât de
multe se pot spune în limba românã cu ajutorul
acestui verb ºi cât de salvatoare este exploatarea
sa la primul curs de limba românã. I-am fost, mai
apoi, recunoscãtoare doamnei Valentová care,
dupã aproximativ o jumãtate de orã de asistenþã,
s-a ridicat ºi le-a spus studenþilor: Plec liniºtitã,
sunteþi pe mâini bune. Am respirat uºuratã, pentru a doua oarã în dimineaþa aceea: primisem un
important vot de încredere. Prima parte a bãtãliei
era câºtigatã, iar, dupã douã ore, la sfârºitul
cãrora studenþii fãceau, cu deosebitã satisfacþie
ºi într-o pronunþie surprinzãtor de curatã,
schimb de replici în limba românã legate de
identificarea persoanei, am înþeles cã îi câºtigasem ºi pe ei. Aveam garanþia cã aveam sã
facem lucruri frumoase împreunã.
ªi, din fericire, aºa avea sã se
întâmple. Am gãsit în aceºti studenþi
partenerii ideali de dialog: niºte tineri
extrem de motivaþi, care se apucaserã
de studiul limbii române din raþiuni
cât se poate de variate: fie se îndrãgostiserã de literatura lui Mircea Eliade, fie de o fatã frumoasã din Bulgaria, de la secþia de limba românã (la
cursurile de varã din România), cu
care nu puteau comunica decât în limba românã... Dar, indiferent cã era
vorba de studenþi pasionaþi de studiul
comparativ al limbilor romanice sau
de tineri îndrãgostiþi de munþii noºtri,
care învãþau româneºte pentru a putea
comunica cu oamenii muntelui din
România, pasiunea cu care studiau limba ºi se
interesau de tot ce reprezenta spaþiul mental ºi
cultural românesc era autenticã ºi de-a dreptul
molipsitoare, stimulându-mã sã caut materiale
atractive despre cultura ºi civilizaþia româneascã, care sã completeze informaþiile pe care le
primeau la cursurile curente de istorie literarã
sau de istoria României.
Din acest motiv, pe lângã cursurile practice de limba românã, de foneticã ºi limbã românã contemporanã pe care le-am susþinut în
perioada lectoratului meu, am propus ºi un curs
opþional intitulat Elemente de etnologie româneascã, profitând de formaþia mea de etnolog
câºtigatã în timpul pregãtirii tezei de doctorat
despre riturile de solidaritate socialã în societatea arhaicã ºi tradiþionalã româneascã. Crezând cã e nevoie sã-i motivez pentru a se înscrie

O noapte furtunoasã a lui Caragiale sau ne minunam de vreo expoziþie de fotografie
româneascã. Toate aceste activitãþi nu erau decât
un pretext pentru a vorbi româneºte, pentru a asculta limba vorbitã pe care nu aveau prilejul s-o
audã prea des la Praga, deºi prietenii mei români,
care lucrau acolo, deveniserã automat ºi prietenii lor, fiindcã îi sfãtuisem sã profite de orice
prilej pentru a-ºi educa auzul ºi a învãþa sã distingã diferenþele aduse de specificul pronunþiei
fiecãrui vorbitor nativ. La fiecare dezbatere, mai
mult sau mai puþin formalã, nu încetam sã mã
minunez de maturitatea observaþiilor lor, de argumentele de ordin istoric ºi cultural pe care le
aduceau pentru a-ºi întãri spusele. Sunt recunoscãtoare azi pentru faptul cã am învãþat, la rândul
meu, multe de la studenþii mei, în primul rând
sã-mi educ acea privire distanþatã, de care vorbesc
antropologii, singura care îþi permite sã te vezi prin
ochii celuilalt, învãþând sã te cunoºti mai bine.
Familia românilor din Praga s-a înmulþit ºi
ea integrându-i pe româniºtii de acolo. De fiecare datã când eram invitatã la o aniversare, la
proiecþia unui film românesc sau într-o excursie,
eram asociatã automat cu grupa mea de studenþi
ºi rugatã sã-i invit ºi pe ei. Apartamentul meu din
clãdirea nouã a universitãþii de la Jinonice a fost,
în nenumãrate rânduri, locul ideal pentru demonstraþii de artã culinarã româneascã. S-au gãtit ºi s-au mâncat multe sarmale ºi mãmãligã cu
brânzã acolo, pe fondul muzicii interpretate de
Grigore Leºe sau de Maria Tãnase, cu fãina de
mãlai pe care studenþii plecaþi cu bursã în România o aduceau în bagaje, deoarece la Praga nu
se gãsea fãina noastrã bunã de mãmãligã.
ªi aºa, am rãmas patru ani la Praga, graþie,
nu în ultimul rând, minunaþilor mei colegi româniºti de la Universitate. Da, trebuie sã recunosc ºi sã mãrturisesc: n-aº fi rãmas patru ani
în oraºul de pe malul Vltavei fãrã sprijinul acestor oameni pentru care limba românã încetase
de mult sã mai fie o limbã strãinã oarecare, ce
trebuia predatã cu mijloacele impuse de cerinþele academice. Nu, toþi cei implicaþi în aceastã
perioadã în predarea limbii ºi literaturii române prof. dr. Jiøi Felix, fostul ºef al secþiei de limba
românã, Libuše Valentová sau Jiøi Našinec erau
cuprinºi, asemenea marelui Jan Urban Jarnik, de
„molima dragostei pentru limba românã”. Nu de
puþine ori am avut sentimentul cã mãrturia marelui romanist ceh, care spunea cã, dupã experienþa româneascã, n-ar mai fi „nici ceh, nici
român, ci numai un fel de corciturã din cele douã
neamuri”, se aplicã ºi în cazul lor. Era greu sã-þi
dai seama cã nu sunt vorbitori nativi vãzând
acurateþea cu care vorbeau limba românã de câte
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la acest curs, le-am promis o anchetã etnograficã
în Maramureº la finele anului, lucru pe care l-am
ºi realizat, în cele din urmã. Dar n-a fost nevoie
de niciun fel de mituire pentru a-i face sã vinã la
curs. Am avut bucuria sã constat, încã de la
prima întâlnire, cã inclusiv absolvenþii secþiei de
limba românã din anii precedenþi au cerut permisiunea de a frecventa cursul: ºi aºa s-a nãscut
ºi a crescut marea noastrã familie, în care au
intrat nu doar studenþii acelei serii, ci ºi doctoranzi, absolvenþi sau studenþi ai cursului facultativ de românã pe care îl þineam cu regularitate,
în fiecare marþi, pentru a pregãti pepiniera de
unde urmau sã fie selectaþi viitorii candidaþi ai
secþiei de limba românã.
Excursia în Maramureº, la începutul lui
mai 2002, a fost punctul culminant al relaþiei
noastre profesionale ºi prieteneºti. Am reuºit
sã-l convingem pe decanul facultãþii sã ne acorde câteva zile libere, dupã întâi mai, pentru a
vedea obiceiurile legate de Paºte, la ele acasã.
Au luat, înainte de plecare, câteva lecþii de dialectologie, pentru a se putea înþelege cu gazdele
lor. Erau încântaþi sã descopere în fonemele graiului criºean ºi maramureºean sonoritãþile limbilor slave. Aºa se face cã au avut prilejul sã
locuiascã timp de 7 zile în familiile românilor,
au asistat la pregãtirea pãºtii ºi a cozonacilor, la
facerea focului în cuptor pentru coacerea mielului umplut, iar a doua zi de Paºte, au asistat la
obiceiul Udãtoriul de la ªurdeºti, pe care l-au
filmat ºi l-au prezentat la urmãtoarea întâlnire a
Asociaþiei Cehia-România. Cu siguranþã, dupã
aceastã experienþã, limba românã a devenit
pentru ei mai mult decât un simplu obiect de
studiu, a devenit o limbã care stoca memoria
unei experienþe culturale inedite: o experienþã
personalã, autenticã, unicã, în felul ei, menitã
sã-i înveþe cu adevãrat ce înseamnã dialogul cultural veritabil care, în afara experienþelor personale de acest fel, riscã sã rãmânã un concept
arid, abstract ºi artificial, definit la cursurile teoretice prin mijloace adesea inadecvate.
Am rememorat episodul Maramureº fiindcã l-am considerat o emblemã a activitãþilor extradidactice în care au fost implicaþi studenþii
mei de atunci, azi diplomaþi, traducãtori sau profesori de limba românã cu care mã mândresc. Au
fost, desigur, ºi alte momente demne de a fi
reþinute, cum ar fi, bunãoarã, vizionarea filmelor
româneºti prezentate, în mod tradiþional, în timpul Zilelor culturii franceze la Praga sau la întâlnirile Asociaþiei Cehia-România. Ar merita
pomenite ºi întâlnirile de la Ambasada României
la Praga - pe atunci nu era încã deschisã filiala
Institutului Cultural Român -, unde ascultam împreunã concertele Andei Luiza Bogza, vizionam
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ori se ivea prilejul, pasiunea cu care o predau,
calitatea excepþionalã a traducerilor lor - sã nu
uitãm cã, Simeon Liftnicul, cartea lui Petru Cimpoeºu, tradusã în cehã de renumitul traducãtor al
lui Mircea Eliade, Jiøi Našinec, a obþinut premiul
pentru literaturã Magnesia Litera - Cartea anului
2007 al Academiei Cehe, fiind prima datã, în
istoria acestei competiþii, când marele premiu
era acordat unui scriitor strãin (în þara lui Bohumil Hrabal ºi a lui Milan Kundera!).
Dar, despre colegii mei am vorbit mai pe
larg în articolul Studiile româneºti la Universitatea Carolinã din Praga, publicat în volumul
Studiile româneºti în lume în 2008, apãrut la
Editura Universitarã din Bucureºti, în 2009, sub
coordonarea doamnei Marina Cap-Bun de la
Universitatea Ovidiu din Constanþa. Nu doresc
sã reiau aici consideraþiile prezentate în acea

contribuþie. Mã bucur însã cã am avut prilejul de
a rememora, sub forma acestei poveºti sentimentale, neconstrânsã de rigorile impuse unui
studiu ºtiinþific, o experienþã datoritã cãreia am
înþeles cât adevãr se aflã în cugetarea „Omul
sfinþeºte locul.” Era posibil ca, într-o mare de
vorbitori ai unei limbi slave, într-un mediu socio-cultural în care, fãrã a se bucura de sprijinul
consistent al instituþiilor statului român sau de o
politicã lingvisticã coerentã cu privire la „promovarea limbii române în mediile externe”, limba românã sã nu aibã nicio ºansã, sã fie înghiþitã
la Universitatea Carolinã de limbile „mari”. Cu
toate acestea, o mânã de oameni - profesori,
traducãtori ºi studenþi, deopotrivã - au reuºit sã
controleze ºi sã vegheze asupra destinului limbii
române, prin pasiunea cu care au înþeles sã iubeascã tot ce e românesc.

Lectoratele de limba ºi literatura românã
de la universitãþile din Rochester ºi Londra
(Însemnãri)
Prof. univ dr. Virgiliu FLOREA

A

filiat Catedrei de limbi, literaturi de limbã ºi civilizaþie româneascã i-a fost adãstrãine ºi lingvisticã, lectoratul de ugat un curs practic de limba românã (un
limba românã de la Universitatea semestru), ca ºi un curs de varã cu caracter
din Rochester (SUA) a fost înfiinþat în 1976 în intensiv (3 sãptãmâni), studiile româneºti ocucadrul programului de schimburi culturale ro- pând acum, pentru prima datã de la înfiinþarea
mâno-americane ºi consta, iniþial, dintr-un curs, lectoratului, întreaga duratã a anului ºcolar. Un
de numai un semestru de limbã ºi
an mai târziu, atât cursul de limbã
civilizaþie româneascã. Cu timºi civilizaþie, cât ºi cursul practic,
pul însã, studiile româneºti au
cu cele douã secþiuni ale sale (încunoscut aici o continuã extincepãtori ºi avansaþi), au fost exdere ºi diversificare, mulþumitã
tinse pe amândouã semestrele, liminteresului arãtat de conducerea
ba românã bucurându-se acum, la
Universitãþii, audienþei din ce în
aceastã universitate, de un tratace mai largi pe care un asemenea
ment similar cu celelalte limbi strãcurs a trezit-o în rândul studenine predate aici.
þilor, ca ºi bunei colaborãri ce a
Atenþia, mereu în creºtere,
existat între profesorul american
acordatã, la Rochester, studiului
C.M.Carlton ºi subsemnatul.
limbii ºi civilizaþiei româneºti,
La iniþiativele ºi stãruinþele
s-a reflectat, de altfel, ºi în spoVirgiliu Florea
noastre, universitatea a consimþit
rirea numãrului studenþilor care
sã amplifice considerabil prograau frecventat unul sau amândouã
mul de studii româneºti, realizare înregistratã cursurile programate: de la circa 10, în perioada
încã în anul 1978-1979, când obiºnuitului curs de început a lectoratului, la 25 în 1978/ 1979 ºi,

(martie 1979); colocviul româno-american vizând unele cercetãri în domeniul ºtiinþelor sociale, care a avut loc la Amherst-Mass, (ian. 1979);
simpozionul de romanisticã, organizat la vechea ºi
faimoasa Yale University, cu specialã privire la
catalanã, dar ºi la alte limbi romanice (apr.1980);
conferinþele româneºti organizate la Northeastern
University din Boston (mai 1980) etc.
De altfel, însãºi Universitatea din Rochester a fost, de mai multe ori, gazda unor atari
manifestãri ºtiinþifice, cum s-a întâmplat, între
altele, la cea de a cincea ediþie (aprilie-iulie
1979), a de acum tradiþionalului Romanian Symposium, care a constat dintr-o expoziþie de fotografii, precedatã de conferinþa, pe bazã de filme
ºi diapozitive, a unui bursier american în România, precum ºi dintr-o expoziþie de carte ºi
artã popularã româneascã, amenajatã în vitrinele
Bibliotecii Universitare.
Parte din comunicãrile prezentate la Rochester au constituit materialul revistei bianuale de
studii româneºti „Mioriþa”, editatã de prof. C. M.
Carlton ºi Norman Simms (Noua Zeelandã), desigur cu asistenþa pe care a acordat-o lectorul
român, mai ales cã în ultima vreme o parte din
materiale sunt publicare în englezã, celelalte în
româneºte.
Activitãþi similare au fost desfãºurate, în
anii universitari 1980/1982, ºi la universitãþile
din Londra ºi Cambridge. Întrucât la Londra
existã o secþie de limbã ºi literaturã românã, care
funcþioneazã în cadrul cunoscutei School of Slavonic and East European Studies (SSEES), numãrul orelor predate aici a fost destul de ridicat,
fiind susþinute, în totalitate, de dr. Dennis Deletant, lectorul titular, ºi de lectorul român, între
care a existat o bunã colaborare. La dorinþa studenþilor care, fiind deja în anul al patrulea, posedau bune cunoºtinþe de limba ºi literatura românã, nu însã de folclor literar, lectorului român
i-a revenit sarcina de a preda, în anul universitar
1980-1981, un curs de folcloristicã româneascã,
probabil primul, de acest fel, la SSEES. Pe lângã
acest curs, de 4 ore sãptãmânal, am þinut ºi un curs
practic de limba românã (2 ore pe sãptãmânã).
Anul universitar 1981-1982 a adus o oarecare modificare a programei analitice. Dat fiind
faptul cã toþi studenþii de la Londra care s-au
decis sã urmeze limba românã se aflau, la începutul trimestrului I, la primul lor contact cu
limba românã, activitatea didacticã din acel an
ºcolar a constat, în principal, din cursuri practice
de limba românã, menite a-i familiariza cu specificul acestei limbi complet necunoscutã lor ºi
a-i înarma cu cunoºtinþe de bazã în vederea acumulãrilor din urmãtorii ani de studii, când vor
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respectiv, 47 în 1979/1980, ceea ce reprezintã o
realizare însemnatã, mai ales dacã avem în vedere cã aceastã relativ micã universitate particularã
are un profil mai mult tehnic decât umanistic.
De un mare folos s-a dovedit a fi, în rãspândirea cunoºtinþelor de limbã ºi civilizaþie româneascã printre studenþii de la Rochester, bogata bazã materialã a lectoratului. Pe lângã
numãrul mare de cãrþi, reviste, ziare, discuri ºi
alte materiale, trimise de Biblioteca Centralã
Universitarã din Bucureºti, lectoratul dispune,
urmare a ºederii prof. Carlton în România, ºi de
numeroase obiecte etnografice ºi de artã popularã, care au sporit interesul studenþilor, ca ºi
al profesorilor de la Universitatea din Rochester,
mulþi dintre ei vizitând adesea cabinetul cu
inscripþia „Romanian Studies”, adevãrat colþ românesc. Din când în când, aceste obiecte au luat
drumul Bibliotecii Centrale a Universitãþii, fiind
aranjate în vitrine speciale, spre a putea fi admirate, în voie, de un public mai larg.
Activitatea ºtiinþificã ºi de popularizare a
valorilor spirituale româneºti desfãºuratã la Rochester s-a manifestat, desigur, ºi în alte direcþii.
Prezent, la catedrã, timp de 10-12 ore zilnic,
ne-am strãduit a fi de folos prof. Carlton în
realizarea manualului sãu de limbã românã pentru studenþi strãini, americani în special. Asistenþã de specialitate am oferit de altfel ºi altor
profesori americani, ca de exemplu prof. Demetrius Moutsous, reputat romanist, prof. Adam
Lazzare de la Universitatea din Brockport, care
pregãtea sã punã în scenã o piesã a scriitorului D.
R. Popescu, ca ºi prof. Anamaria Toscano, fost
lector american la Constanþa; din dorinþa de a
face cultura ºi realitatea româneascã mai bine
cunoscute la Rochester, au fost prezentate, în
clasã ºi în afara clasei, mai multe filme despre
þara noastrã (primite de la Biblioteca Românã
din New York), precum ºi sute de diapozitive
despre România; serile, mai degrabã dupã amiezile româneºti, au fost foarte bogate în discuþii
despre România, purtate în acordurile unor cunoscute melodii din muzica popularã ºi cultã
româneascã.
Prezenþa noastrã, de obicei cu comunicãri,
s-a fãcut simþitã ºi la o serie de întâlniri ºi manifestãri ºtiinþifice de prestigiu, cu participarea
bogatã a profesorilor ºi cercetãtorilor americani
ºi români, închinate unor personalitãþi sau momente importante ale istoriei poporului român.
Am amintiri, în special, de la sesiunile de comunicãri
organizate la Universitatea din Kent – Ohio, cu
ocazia aniversãrii a 60 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România (nov. 1978), respectiv la
120 de ani de la Unirea Principatelor Române
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audia cursuri de istoria României, de istoria limbii ºi literaturii române, eventual de folclor literar românesc etc., în funcþie de programa analiticã, ca ºi de dorinþa ºi interesul studenþilor. Cum
însã predarea de noi cunoºtinþe s-a fãcut, obiºnuit, pe baza unor texte uºoare privind istoria
poporului român, ca ºi a unor texte adaptate din
scriitori români reprezentativi, clasici ºi contemporani, lecþiile de limba românã au avut darul de
a transmite studenþilor ºi cele dintâi noþiuni de
istoria României ºi a literaturii române.
Aceasta a fost, în esenþã, ºi specificul cursului
predat la Universitatea din Cambridge, cu deosebirea cã aici limba românã figureazã numai ca
limbã secundarã sau facultativã, fiind urmatã de
studenþi, doctoranzi ºi chiar cadre didactice care
au, ca specialitate principalã, alte limbi romanice.
Pe lângã activitatea didacticã desfãºuratã
la Londra ºi Cambridge, prezenþa noastrã în Marea Britanie ne-a oferit posibilitatea de a desfã-

Domul Bibliotecii Universitare „Rush Rhees”,
unul din simbolurile Universitãþii Rochester, SUA

ºura o bogatã activitate de cercetare, constând, în
principal, din explorarea unui uriaº fond documentar românesc, pãstrat în biblioteca de la
University College. În puþine cuvinte, este vorba
de arhiva rãmasã de la marele învãþat M. Gaster
(1856-1939), originar din România, fost, pe vremuri (1881-1885), profesor la Universitatea din
Bucureºti, iar apoi, dupã stabilirea la Londra
(1885), profesor la Universitatea din Oxford,
preºedinte al celebrei Folklore Society, vicepreºedinte sau membru în consiliul de conducere
al de asemenea celebrelor Royal Asiatic Society
ºi Gipsy Lore Society etc., fiind considerat unul
dintre cei mai distinºi cãrturari ai timpului sãu.
Mare specialist în domeniul folclorului, al limbii
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ºi literaturii române, a dedicat acestora numeroase lucrãri, publicate în þarã ºi strãinãtate,
aducând astfel însemnate servicii þãrii sale de
baºtinã, pe care a iubit-o, cu un rar devotament,
pânã la moarte, întâmplatã în 1939, în timp ce,
deºi bãtrân ºi bolnav, se ducea sã þinã o conferinþã despre folclorul românesc la Universitatea din Reading. Oglindã fidelã a prestigioasei
sale activitãþi de profesor, de prolific ºi apreciat
autor, ca ºi de neîntrecut animator al vieþii culturale româneºti în capitala britanicã pentru care
a fost distins cu importante ordine ºi medalii româneºti, arhiva Gaster conþine un numãr de circa
200000 de scrisori ºi alte felurite documente,
trimise marelui învãþat de personalitãþi ºtiinþifice
ºi literare din þarã ºi strãinãtate. Pânã la apariþia
lor în volum, alãturi de preþioasele amintiri
despre Eminescu, Creangã, Caragiale, Maiorescu, Ispirescu etc., prietenii din tinereþe ai lui
M.Gaster, am întreprins o valorificare parþialã a
acestor valoroase materiale inedite, prin pregãtirea, pentru tipar, a mai multor studii ºi articole,
unele deja apãrute.
Prin specificul ei, SSEES organizeazã, în
fiecare an, câte o manifestare ºtiinþificã ºi culturalã mai amplã, dedicatã, de obicei, unui eveniment sau unei personalitãþi din fiecare din þãrile a cãror istorie, limbã ºi literaturã sunt
predate aici. Personalitatea româneascã comemoratã a fost, în acest an, aceea a lui Nicolae
Titulescu, cãruia i-au fost dedicate, în Marea
Britanie, un ciclu de manifestãri ºtiinþifice, cea
mai amplã desfãºurându-se chiar la SSEES:
Având forma unui colocviu, la care au participat
istorici români ºi englezi, manifestarea a avut
loc în zilele de 26-28 aprilie 1982 ºi a constituit,
potrivit opiniei generale a celor prezenþi, atât un
pios omagiu adus marelui diplomat ºi om de stat
român, cât ºi o nouã ºi remarcabilã paginã în
istoria relaþiilor de colaborare româno-britanice.
Între acþiunile organizate la Universitatea
din Cambridge se cuvin a fi menþionate cele
douã întâlniri avute cu studenþi, cadre didactice
ºi alte persoane interesate, ocazii în care a fost
discutatã posibilitatea lãrgirii, în viitor, a studiilor româneºti de la aceastã universitate ºi au
fost prezentate, în final, mai multe filme turistice
despre România.
Sunt numai câteva rezultate mai notabile,
din anii 1978-1982, ale lectoratelor de limba ºi
literatura românã de la Universitãþile din Rochester ºi Londra, care îndreptãþesc speranþa unui
bilanþ viitor ºi mai bogat în realizãri.
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Bursier Fulbright
ºi dascãl de România la U.C.L.A
obþinut, de regulã de un numãr redus de cadre
didactice de la universitãþile americane.
Cifra celor înscriºi a fost mare, peste ceea
ce aºtepta departamentul. Cifrele devin semnificative, dacã vom arãta cã departamentul pe lângã
care ne-am desfãºurat activitatea nu avea în totalitate mai mult de 30-40 de studenþi. Numãrul
oarecum mai scãzut (normal însã, în condiþiile
lectoratelor) al celor care frecventeazã cursul de
limba românã se explicã ºi prin structurarea programului de studiu la U.C.L.A. Prevãzându-se
numai un curs pentru începãtori, cei cu adevãrat
dornici sã cunoascã limba ezitau sã se înscrie
deoarece ei nu o pot aprofunda doar într-un an de
zile. Un curs pentru avansaþi ar fi rezolvat problema aceasta. O renunþare, pe de altã parte, fie
la cursul de Civilizaþie, fie la cel de Literaturã, în
favoarea celui de limbã avansaþi, n-ar fi fost nici
ea indicatã.
Cursurile nu se adresau unei categorii anume, nu sunt, aºadar, de „specialitate”, ci tuturor
studenþilor universitãþii; ele au fost frecventate
de tineri provenind de la cele mai diverse departamente, cum ar fi Engleza, ªtiinþele economice,
Fizica, Psihologia, Ingineria, Matematica º.a.
Judecând în ansamblu, trebuie sã mã declar mulþumit de interesul acordat de studenþi
disciplinelor predate de mine. Dovadã sunt lucrãrile realizate de ei la sfârºitul trimestrelor pe
teme dintre cele mai importante legate de cultura
ºi civilizaþia româneascã, progresele celor de la
cursul de limbã ºi calificativele obþinute.
Aºa cum a reieºit din discuþiile de la cursuri,
ca ºi din lucrãrile întocmite, studenþii ºi-au putut
forma o imagine coerentã ºi corectã, zicem noi,
sub raport ºtiinþific asupra culturii ºi literaturii
noastre, a evoluþiei ºi tendinþelor înregistrate în
contemporaneitate, a elementelor de originalitate ºi specific, a locului pe care ele îl ocupã în
context european ºi mondial. Studenþii au avut
revelaþia unor valori inconfundabile existente în
cultura noastrã, unele cu caracter de unicat, ºi a
unor mari creatori (Eminescu, Blaga, Brâncuºi,
Enescu, Eliade etc.) pe care pãmântul românesc
i-a dat patrimoniului universal.
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m sosit în S.U.A. ºi apoi la University of California din Los Angeles
(U.C.L.A.) în martie 1984, adicã
înaintea ultimului „quarter” al anului universitar. Am fost primit, atât la Washington D.C.,
cât ºi la Los Angeles cu deferenþã ºi cordialitate,
astfel încât perioada de adaptare s-a scurs fãrã
probleme deosebite.
Sosind târziu ºi pentru cã postul era acoperit nu am avut, pentru început, obligaþii didactice. M-am putut consacra, de aceea, muncii
de cercetare ºtiinþificã. În primãvara ºi vara anului 1984 am redactat capitolul final al unei lucrãri
de folcloristicã ce urma sã aparã la Editura Minerva. În plus, am profitat de rãgazul avut pentru
a pregãti materialul necesar desfãºurãrii cursurilor pe care urma sã le predau pe parcursul anilor
universitari 1984/1985 ºi parþial 1985/1986.
În perioada martie-iunie 1984 am dat o
mânã de ajutor lectorului de dinaintea mea ºi am
colaborat cu profesorul Mihai Pop (aflat ºi el la
U.C.L.A., pe trei luni, ca profesor invitat) în
organizarea unor acþiuni cu caracter cultural românesc. Amintesc, printre ele, expoziþia de carte, seara închinatã satului românesc, o expoziþie
cu caracter etnografic etc.
Activitatea didacticã
Aºa cum prevede programul la U.C.L.A.,
am predat, în anul universitar 1985/1986 un numãr de trei cursuri: Elementary Romanian (trei
trimestre), Introduction to Romanian Culture
and Civilization (în trimestrul de iarnã) ºi Survey
of Romanian literature, în cel de primãvarã. Din
dorinþa de a avea un numãr mai mare de studenþi
ºi cu aprobarea ºefului de departament, în cadrul
ultimului curs am fãcut ºi o trecere în revistã a
principalelor genuri ºi specii ale folclorului
nostru. În felul acesta, cursul a fost, practic, unul
de literaturã ºi folclor.
Cele trei cursuri s-au bucurat de o bunã
audienþã în rândul studenþilor. Ele au fost apreciate cu înalte calificative la evaluãrile trimestriale fãcute de studenþi. Cursul de limbã, de
exemplu a fost notat cu „excelent”, calificativ
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Lecþiile s-au desfãºurat, de obicei, sub formã de prelegeri, dar au primit, nu o datã, caracter
de dialog, atunci când studenþii simþeau nevoia
unor clarificãri. Studenþii au manifestat nu doar
interes, ci ºi o realã simpatie faþã de þara noastrã,
de realizãrile, în varii domenii, ale poporului
român.
S-a utilizat un bogat material ilustrativ
(texte xerografiate, poze ale scriitorilor români,
albume de artã, diapozitive, ediþii etc.). S-a simþit, totuºi, lipsa mai multor diapozitive cu tematicã diversificatã, a unor filme documentare ºi
chiar de lung metraj cu care sã ilustrãm ºi mai
convingãtor cele spuse la cursuri. Folosirea mijloacelor audio-vizuale reprezintã o manierã de a
preda în universitãþile americane ºi familiarizaþi
cu ea, studenþii aºteptau ca ºi lectorul român s-o
utilizeze cât mai frecvent. Existenþa unor asemenea materiale ar fi înlesnit realizarea unor
manifestãri culturale atrãgãtoare, adresate unui
public mai larg, cãruia i s-ar fi oferit prilejul de a
cunoaºte mai în profunzime ºi mai nuanþat realitãþile româneºti.
Sub aspectul dotãrii materiale trebuie remarcatã colaborarea excelentã cu serviciul specializat din cadrul B.C.U. Bucureºti. Am primit
cu regularitate publicaþiile abonate ºi, de asemenea, toate cãrþile de valoare apãrute în þarã.
Mai mult, am avut ocazia de a discuta direct cu
directorul B.C.U. Bucureºti, aflat într-o scurtã
vizitã la U.C.L.A., despre modalitãþile de îmbunãtãþire, în continuare, a dotãrii lectoratului cu
publicaþii ºi cãrþi.
Activitatea culturalã
În cursul anului universitar am iniþiat o
serie de acþiuni cu caracter cultural. Am þinut
câteva conferinþe, am organizat câteva audiþii

muzicale etc. Dintre ele, menþionez expoziþia de
carte Liviu Rebreanu - Mateiu Caragiale, conferinþele despre Mioriþa, Mateiu Caragiale,
Meºterul Manole, obiceiurile de Crãciun ºi de
Anul Nou, trãsãturile literaturii române actuale.
La lecþiile de culturã ºi civilizaþie profesorul
Harry A. Senn ºi Ann Briegleb-Schursma, doi
specialiºti preocupaþi de folclorul românesc, au
vorbit studenþilor despre colindele ºi credinþele
populare româneºti, evocând, totodatã, ºi cercetãrile efectuate de Domniile lor în România, în
anii anteriori.
Toamna viitoare îmi propuneam sã organizez un simpozion sau o sesiune ºtiinþificã dedicatã unor aspecte fundamentale ale culturii
populare româneºti, urmând ca alte acþiuni sã fie
gândite mai îndeaproape (centenarul Rebreanu
etc), la începutul anului universitar.
Aº dori, în finalul acestor observaþii, sã
amintesc solicitudinea manifestatã de ªeful departamentului, de ceilalþi profesori ºi de personalul administrativ, sprijinul acordat în desfãºurarea normalã a activitãþii mele la U.C.L.A., în
rezolvarea promptã a tuturor problemelor legate
de lectorat. Acelaºi lucru se poate spune ºi despre Dna Anne Bodenheimer, responsabila programului Fulbright pentru Sudul Californiei, inclusiv pentru U.C.L.A.
În concluzie, îmi permit sã afirm cã activitatea lectoratului de la University of California
Los Angeles (U.C.L.A.) a corespuns exigenþelor
impuse de M.E.I. În realizarea obiectivelor propuse ne-a fost de mare ajutor experienþa acumulatã în anii: 1976-1978, când am funcþionat
pe un post similar la University of Washington
din Seattle.

U.C.L.A.

SEPTEMBRIE 2011

69

Lectoratul de limba românã
de la Université de Bordeaux III (Franþa)
Pentru Cursul de limba românã aferent lectoratului erau prevãzute 5 ore de predare ºi 2 ore de
exerciþii în laboratorul de limbi.
Lectoratul de limba românã nu dispunea de
bazã materialã. În scopul de a asigura condiþiile
normale pentru desfãºurarea activitãþii didactice,
lectoratul de limba românã a fost subordonat administrativ Catedrei de limbã portughezã, condusã
de prof. E. Audubert.
Aceastã catedrã dispunea de o salã încãpãtoare destinatã activitãþilor colective ale catedrelor didactice. Tot aici se desfãºurau consultaþiile acordate studenþilor sau solicitate de cãtre
aceºtia. În salã existau câteva mese lungi dispuse
pe lângã pereþi ºi prevãzute cu scaune rabatabile.
Una din aceste mese a revenit lectoratului de românã. Aici expuneam ziare ºi reviste de culturã ºi
de specialitate expediate de B.C.U. Bucureºti. Revistele ºi un stoc de manuale au fost comandate
prin intermediul ataºatului cultural de la Ambasada Românã, Constantin Oancea. În timpul vacanþei de varã (1977) am reînnoit unele abonamente ºi am mai comandat 20 de manuale. De
asemenea, am comandat 10 cãrþi beletristice ºi
cinci titluri destinate cunoaºterii ºi exersãrii limbajelor specializate. Relaþiile cu B.C.U. Bucureºti au
fost excelente. B.C.U. din capitalã a rãspuns cu
promptitudine ºi amabilitate la toate cererile mele.
Cursanþii aveau acces liber la materialele
expuse sau depozitate în sertare. În amfiteatrul
destinat activitãþilor didactice a fost instalat un
dulap spaþios destinat materialelor didactice ce nu
puteau fi depozitate în sala de ºedinþe a Catedrei
(manuale, cãrþi, reviste, reproduceri, diapozitive,
discuri muzicale, casete cu bandã magneticã etc.)
Lectoratul dispunea de un fond de cheltuieli
în valoare de 300 de franci pe semestru. Ordonator
de credit fiind decanul Facultãþii de litere ºi arte,
prof. Claude Dubois.
În primul an de activitate am organizat cu
aprobarea Rectoratului (Robert Escarpit) în sala de
festivitãþi a Universitãþii o manifestare dedicatã
aniversãrii a 100 de ani de la rãzboiul de independenþã (1877/78). Manifestarea a fost sprijinitã
de ataºatul cultural al României care mi-a trimis o
colecþie impresionantã de stampe, evident, repro-
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ubsemnatul, Constantin Milaº, am fost
propus ºi detaºat prin ordin al M.E.I.,
în calitate de rector de limba românã
pentru perioada 01.10.1976-30.06.1979. Detaºarea mea, ca toate celelalte de acelaºi tip, a fost
efectuatã în conformitate cu înþelegerile dintre guvernele român ºi francez cu privire la schimbãrile
culturale reciproce. Am fost repartizat la Universitatea din oraºul Bordeaux. Aici am semnat un
contract de muncã cu Rectoratul de la Université
de Bordeaux III. Comunitatea urbanã Bordeaux
este alcãtuitã din ºapte comunitãþi care gravitau
cândva în jurul oraºului, fiecare cu primãria proprie, dar care cu timpul s-au contopit cu oraºul
propriu-zis. Denumirile localitãþilor odinioarã autonome ºi primãriile îºi continuã existenþa ºi în
prezent, alcãtuind Comunitatea urbanã Bordeaux,
iar primãriile actuale sunt dependente administrativ de Primãria generalã a oraºului Boreaux.
Comunitatea urbanã Bordeaux fiind ºi un oraº de
câmpie ocupã o arie întinsã de teren, cu o populaþie
de cca. 350.000 de locuitori.
Înainte de sosirea mea la Bordeaux, lectoratul de limba românã funcþiona nesistematic,
activitatea lui depinzând de faptul dacã vreun rezident de origine românã din Franþa îºi asuma
responsabilitatea de a conduce lectoratul ºi de a
semna în acest scop un contract cu Universitatea
Bordeaux III. Cum remuneraþia nu era extraordinarã, postul nu reprezenta o ofertã prea atrãgãtoare, aºa cã ocuparea postului de lector de limba
românã nu era totdeauna sigurã. Când am sosit la
Universitatea Bordeaux III, în noiembrie 1976, mi
s-a comunicat cã s-ar putea sã nu am candidaþi
pentru semestrul I, pentru cã Universitatea nedispunând în timp util de o propunere fermã de cadru
didactic pentru lectoratul de românã, cursul de
limba românã nu a fost publicat ca o specializare
eligibilã în programa de studii aferentã Facultãþii
de litere ºi arte unde era cuprins postul de lector.
Programa analiticã a cursului urma sã fie publicatã
pentru uzul studenþilor amatori în fascicula prevãzutã pentru disciplinele planificate pentru semestrul al II-lea al anului ºi, evident, pentru anii
urmãtori. Pentru moment mi s-a repartizat un curs
de Istoria limbii române (2 ore) ºi seminarul aferent (în marginea cursului de limbi romanice).
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duceri dupã opere plastice ale pictorilor români cu
imagini minunate din timpul rãzboiului.
Cu acest prilej, câteva cadre didactice, printre care ºi rectorul Robert Escarpit au luat cuvântul
ºi au evocat laudativ unele aspecte cunoscute din
istoria modernã a României. Dar tot cu acest prilej
am primit o lecþie de etichetã socialã care s-a
desfãºurat într-o atitudine foarte manieratã, chiar
prietenoasã, dar care ne-a umilit pe mine ºi soþia
mea, dar am reþinut-o pentru a evita repararea unei
situaþii de acest fel. Decanul facultãþii, Claude Dubois ne-a întrebat înainte de a se fi încheiat intervenþiile invitaþilor dacã avem cu ce sã stimulãm
schimburile de impresii interpersonale ale invitaþilor prezenþi. Vãzând perplexitatea mea ºi a soþiei,
cãci habar n-aveam despre un asemenea protocol,
fãrã sã comentez, domnia sa ne-a furnizat cu deosebitã discreþie câteva casete de ºampanie din fondul facultãþii, care au prelungit discuþiile pânã dupã miezul nopþii.
Unii dintre invitaþi ne-au provocat ºi pe noi
sã le oferim detalii despre realitãþi din þarã ºi sã ne
exprime aprecieri încântãtoare despre expoziþia de
reproduceri. N-aº putea preciza dacã acest interes
era simulat din politeþe pentru noi, pentru ºampanie sau real. Cert este cã am plecat ultimii din
salã dupã ce am predat ultima casetã de ºampanie,
dar bine dispuºi, în ciuda incidentului.
În anul ºcolar 1976/77 lectoratul de limba
românã a funcþionat cu o singurã grupã de cursanþi
cuprinzând zece doritori sã achiziþioneze posibilitatea de a conversa în limba românã.
Programa analiticã a cursului în limba românã
cuprindea activitãþi destinate însuºirii aproximative a
limbii române pe o duratã de 2 ani. Aceºti doi ani
acopereau ciclul 1 de specializare universitarã.
Cursanþii urmau sã dobândeascã cunoºtinþe
foarte generale de culturã ºi civilizaþie româneascã,
sã dobândeascã ºi sã-ºi formeze abilitãþi ºi competenþe de comunicare uzualã relativ coerentã; sã
posede o orientare generalã privind localizarea
geograficã a României; însuºirea unor elemente de
istorie a formãrii ºi a evoluþiei poporului român.
Anul întâi de însuºire a limbii române urma sã
constituie o bazã de informaþii care sã faciliteze
creºterea gradului de cunoaºtere ºi de practicare a
limbii române. La sfârºitul anului al II-lea de studii
studenþii cursanþi trebuiau sã rãspundã la examen
unor exigenþe de corespondenþã interpersonalã
simplã colegialã sau amicalã. Mãrturisesc cã am
ajuns la acest standard cu o serie de cursanþi, dar cu
foarte puþini; cca. zece din cei aproape 40 câþi au
fost înscriºi în cei trei ani de funcþionare la lectorat,
iar din cei zece doi erau germani (ºi e suficient) iar
doi voiau ºi încercau sã corespondeze cu cunoºtinþe din România. Aceºtia sunt singurii cãrora
le-am eliberat certificate de absolvire a cursului ºi
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le-am recunoscut unitatea de valoare ca obþinutã
pe merit.
Uneori, cu acordul cursanþilor (4 sau 5, rar,
6) organizam seara dupã terminarea programului,
în campus întâlniri de grup, pentru a audia discuri
cu înregistrãri de muzicã popularã. Cu asemenea
ocazii fãceam exerciþii de conversaþie pentru explicarea unor cuvinte ºi eventual a unor construcþii
gramaticale uzuale dar care li se pãreau curioase.
Încã din primãvara lui 1977 am stabilit relaþii de colaborare cu asociaþia culturalã Franþa –
România al cãrei preºedinte era un institutor, fiind
ºi, simultan, director al unei ºcoli generale din
cartierul (comunitatea) Talence, unde era localizat
ºi campusul universitar. Institutorul Paul Raymond ºi
familia sa ne-au ajutat substanþial în urmãtorii doi
ani. Dl. P. Raymond era un bun organizator ºi
propunea din când în când câte un pique-nique
colectiv prin împrejurimile oraºului, invitând ºi
cursanþi dintre care mulþi erau localnici. Avea experienþã didacticã ºi tact ºi reuºea sã-i antreneze la
mici schimburi de propoziþii sau fraze în româneºte. Fusese de vreo 2-3 ori în România unde avea
niºte cunoºtinþe ºi reuºea sã se facã înþeles, cu
eforturi dar reuºea. În orice caz era o persoanã care
incita la discuþii. A fãcut o popularizare intensã
lectoratului de românã prin buletinul informativ al
asociaþiei. Astfel, în anul al doilea ºi al treilea
lectoratul a funcþionat cu douã grupe de cursanþi,
una de începãtori ºi alta de avansaþi. La începãtori
erau înscriºi pe bazã de cerere scrisã 25 de cursanþi,
iar la avansaþi 15. Grupa de începãtori era alcãtuitã, în majoritate, din persoane în etate, cu familie, copii ºi erau angajaþi la diverse firme. Din
aceastã cauzã, frecvenþa la ore era foarte iregularã.
De altfel, interesul mãrturisit pentru limba românã
era, evident, turistic.
În 1978 (toamna, cu ajutorul asociaþiei
„Franþa – România” ºi cu ajutorul unei familii din
comunitatea Lormont, familia Jean-Jacques Lapelletrie, în colaborare cu primãria din Lormont, în
localul primãriei, am inaugurat o expoziþie de artizanat popular românesc.
Expoziþia a durat douã sãptãmâni ºi s-a bucurat de succes ºi de popularizare de la vizitator la
vizitator care s-a dovedit mai eficace decât cea
fãcutã de postul local de radio ºi prin buletinul
asociaþiei. La aceasta a contribuit mai ales soþia
mea prin talentul organizatoric, gustul estetic ºi
mai ales printr-o intuiþie care a avut ca efect la
primul week-end dublarea volumului expoziþiei.
S-a adresat unor vizitatoare propunându-le sã
aducã, dacã au, sau cunosc persoane care posedã
fotografii, suveniruri de orice fel procurate cu ocazia excursiilor fãcute prin România, sã le aducã
pentru a fi expuse pe durata expoziþiei, cu nominalizarea proprietarului. Evident, piesele au fost
returnate donatorilor la închiderea expoziþiei.
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NOTE DE LECTURÃ
Pentágono/Pentagonul1

1

aceeaºi strãveche dorinþã care a înfierbântat
inima vechilor patriarhi biblici. A te „certa” cu
Dumnezeu este, poate, cea mai veche tradiþie
iudaicã ºi apanajul omului inteligent. De la
Avram la Moise ºi pânã în zilele noastre Dumnezeu este interogat, negat, tras la rãspundere,
certat ºi provocat la competiþie de minþile omeneºti cele mai strãlucite.
De obicei, ne spune tradiþia evreiascã, cel
care câºtigã este Omul. Astfel, Héctor Martínez
nu se limiteazã la a ne expune
faptele minunate ale câtorva
oameni de culturã
celebri.
Delicat, cu suflet de poet, fãrã a
trânti interogarea negru pe alb,
Héctor
Martínez
Sanz
insinueazã ºi ne determinã
astfel sã ne punem noi înºine
întrebarea: este oare acesta drumul cãtre îndumnezeire? Arta?
Creaþia? Aceasta este întrebarea
lui Héctor Martínez Sanz în toate scrierile sale, fie cã o dezvoltã sub formã de eseu, de poezie sau de roman.
„Timpul este relativ” ne
spune Einstein iar Héctor Martínez adaugã
zâmbind: „în fiecare noapte mã lupt cu îngerul
lui Dumnezeu”. Acea cumplitã noapte de luptã ºi
înverºunare din deºertul evreiesc se repetã în
fiecare om creator, de mii de ani, atunci când se
aºeazã în faþa mesei de scris sau a pânzei goale.
Noaptea în care, în singurãtatea pãmântului
roºu, Israel s-a rãzboit cu îngerul (poate era
vorba de inspiraþie?) este momentul naºterii
omenirii creatoare ºi conºtiente. Este noaptea
lui Héctor Martínez Sanz iar la lumina zorilor
naºterea este desãvârºitã ºi scriitorul-rãzboinic
primeºte un nou nume-titlu: Pentagonul.
A scrie despre autorul acestei cãrþi, cunoscându-l personal, este o misiune, dacã nu
incomodã, cel puþin dificilã datoritã persona-

Pentágono (Pentagonul) este prima carte apãrutã la Editura Niram Art din Madrid.
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éctor Martínez Sanz oferã cititorului spaniol, cu aceastã carte-eseu, o
surprinzãtoare cãlãtorie în universul a cinci giganþi ai spiritului universal. Niciunul dintre cei cinci membri ai Pentagonului nu
sunt necunoscuþi publicului spaniol: Brâncuºi –
pãrintele sculpturii moderne, Emil Cioran, nihilistul secolului al XX-lea, Eugen Ionescu –
maestrul teatrului absurd, Tristan Tzara – fondatorul dadaismului, Mircea Eliade – supranumit Istoricul Religiilor.
Citind-o, am avut impresia vizionãrii unui film documentar captivant care trãdeazã
un regizor bine documentat ºi
pregãtit sã-ºi introducã spectatorii într-o fascinantã aventurã
a descoperirii condiþiei de creaþie; anume ceea ce îl ridicã pe
om la condiþia de creator, în ultimã instanþã la aceea de zeu,
cum sunã chiar titlul ales de
autor cãrþii sale anterioare de
filosofie Comentarii despre
Unamuno ºi despre acei care au
vrut sã fie ca zeii, publicatã în
2006, la Editura Antigona, Madrid.
Existã, prin urmare, o subtilã corelaþie cu
aceastã nouã carte ce îºi propune sã descopere
urmele nemuritoare lãsate în pãmântul roºu al
mortalitãþii de cinci mari personalitãþi creatoare.
Pe lângã misiunea de a ne împãrtãºi atât experienþa ºi înþelegerea personalã cât ºi cea de a
ne oferi un ajutor real în a înþelege, dacã nu
esenþa operei, cel puþin mecanismele misterioase
ce i-au determinat, pe fiecare în parte, sã o apuce
pe drumurile sinuoase ale sculpturii, poeziei,
filosofiei, teatrului, istoriei religiei, Héctor Martínez Sanz pare a fi un om cu obsesia îndumnezeirii. Deºi se îndreaptã mai mult cãtre eseu ºi
dezbateri despre operele mai multor creatori,
Martínez este el însuºi un creator, fiind mânat de
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litãþii sale complexe. Héctor Martínez Sanz este
filosof, poet, scriitor, critic de artã, posesor al
unei inteligenþe lucide capabilã sã ne puncteze
„scãrile” prin care membrii pentagonului au
atins apoteoza zeilor dar ºi a unui spirit romantic
ºi a unui talent înnãscut de povestitor. Martínez
este un scriitor de contraste, unul dintre puþinii
care reuºesc sã scrie un eseu într-un ritm care sã
suscite interesul, punctat cu flori de sensibilitate
poeticã, exemple de gândire lucidã ºi armonii
epice.
În Pentagonul, Martínez ne dezvãluie un
suflet de romancier, ne spune o poveste, o parabolã dacã vreþi, cu cinci personaje. „A fost
odatã ca niciodatã” ar putea fi cel mai nimerit
început. „A fost odatã ca niciodatã un sculptor,
un filosof, un poet, un dramaturg ºi un istoric”.
Povestea curge lin, frazele sunt suple, ritmul agil
este punctat cu impresii personale care încãlzesc
tonul naraþiunii. Este vorba de o poveste cu eroi,
cu zei, cu oameni ca tine ºi ca mine. Aº putea
chiar spune cã este o carte de aventuri. Rând pe
rând aflãm despre pãsãri care sunt imortalizate
în zbor, despre un erou care a urcat pe culmile
disperãrii, despre o cântãreaþã chealã ºi despre
un tânãr care se joacã decupând ºi rearanjând

cuvinte sau despre un mag care studiazã toþi
dumnezeii oamenilor. Cartea Pentagonul, departe de a fi un exerciþiu de stil eseist, este un
ghid pentru un cãlãtor pe tãrâmul omului – creator, omului-zeu, cãtre muntele Sion al creaþiei
umane. Urcând Sionul lui Martínez descoperim
pe înãlþimile sale ameþitoare cel mai simplu obiect: o oglindã. Dar trebuie sã urcãm cãrarea
cea mai abruptã pânã la capãt pentru a o putea
gãsi.
Héctor Martínez Sanz ne invitã la o incursiune în gândirea acestor creatori, la o descoperire subtilã a reperelor acestor monºtrii sacri ai
artei ºi culturii universale. Dacã Socrate ne îndeamnã sã ne cunoaºtem pe noi înºine, Martínez,
în baza unei armonioase structuri personale filosofice, ne îndeamnã sã îi cunoaºtem pe cei care
au reuºit sã urce cãtre piscul geniului uman.
Dupã parcurgerea unei radiografii a gândirii
acestor cinci mari personalitãþi, ne descoperim,
cu uimire, propria esenþã: „rãmânând Iacov singur s-a luptat Cineva cu dânsul pânã la revãrsatul
zorilor” (Geneza 32:24).
(Prefaþã de Romeo Niram la cartea Pentagono de Hector Martinez Sanz, Editura Niram
Art, Madrid, 2010)

Limba ºi literatura românã în atenþia
lingviºtilor germani
Drd. Cãtãlina ENE
Universitatea Humboldt din Berlin

A

mbasada României la Berlin a
gãzduit lansarea cãrþii Introducere
în istoria limbii ºi literaturii române (Einführung in die rumänische Sprach - und
Literaturgeschichte) a autorilor germani, Klaus
Bochmann ºi Heinrich Stiehler. O interesantã
invitaþie la lecturã pentru orice român preocupat
de istoria sa ºi o veritabilã provocare pentru un
filolog cu studii ºi experienþã în domeniu.
Cei doi autori ºi-au propus sã discute ºi sã
analizeze evoluþia limbii ºi literaturii române
din perspectivã sociolingvisticã, respectiv literar
sociologicã, punând accent pe aspecte concrete
ºi actuale ale celor douã capitole majore, limba
ºi literatura.
Dr. h.c. Klaus Bochmann este profesor de
lingvisticã a limbilor romanice la Universitatea
din Leipzig ºi director al Institutului Moldova,

Leipzig. Interesul ºi pasiunea sa pentru limba
românã sunt demonstrate prin vaste publicaþii ºi
direcþii de cercetare tratând teme precum gramatica, aspectele sociolingvistice sau lexicologia politicã a limbii române. Printre lucrãrile de
cercetare actuale se numãrã „Româna vorbitã în
Moldova istoricã” sau „Limba românã ca limbã a
minoritãþilor din Ucraina.”
Prof. Dr. Heinrich Stiehler predã literatura
românã ºi francezã la Institutul de Romanisticã
de la Universitatea din Viena. Este autorul a
numeroase lucrãri despre literatura românã,
printre care Noutãþi din România: Literatura
româno-germanã, Paul Celan, Oscar Walter
Cisek ºi literatura contemporanã de limbã germanã din România sau Panait Istrati: Din dificultatea de a povesti viaþa. De asemenea, este
editorul primei ediþii în limba germanã a po-

socioculturalã a istoriei limbii, trecând prin
„puncte-cheie”, precum dilema despre latinitatea limbii române, întrebãri legate de periodizarea limbii sau controversele limbii literare ºi
trecerea la modernitate, ºi încheind cu aspecte
de limbã contemporanã.
Atât specialistul pe probleme de limbã,
Klaus Bochmann, cât ºi specialistul în literaturã,
Heinrich Stiehler, sunt de pãrere cã ºi istoria
limbii ºi istoria literaturii au de a face cu acelaºi
obiect de cercetare, respectiv limba. Numeroase
apariþii istorice au o importanþã deosebitã
deopotrivã pentru relaþiile lingvistice ºi pentru
cele literare. Aºa se explicã tratarea în paralel din punct de vedere lingvistic ºi literar - a unor
subiecte ca limbajul scris de caracter religios
slav, primele texte româneºti publicate, ªcoala
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vestirilor româno-franceze ale lui Panait Istrati.
Direcþiile actuale de cercetare pe care le are în
vedere sunt legate de avangarda istoricã, bilingvismul/ multilingvismul în literaturã sau de literatura românã ºi literaturile României. Colaboreazã ca profesor ºi în Frankfurt, Klagenfurt sau
Iaºi, fiind cunoscut ºi în rândul germaniºtilor ori
romaniºtilor din România.
Cartea Introducere în istoria limbii ºi literaturii române a apãrut din dorinþa celor doi
autori de a oferi studenþilor cu specializarea
„Românã” din spaþiul vorbitor de limbã germanã
un compendiu actual de lingvisticã ºi teorie literarã, ultima carte de acest gen fiind scrisã în
1967 de Klaus-Hening Schroeders cu titlul Introducere în studiul românei, lingvisticã ºi istorie literarã.
La baza capitolelor despre teoria ºi istoria
literarã, scrise de Heinrich Stiehler, stau Dicþionarul Scriitorilor Români, lucrare în patru
volume coordonatã de Mircea Zaciu, Marian Papagi ºi Aurel Sasu, Bucureºti 1995-2002, precum ºi rezultatele cercetãrilor personale ale
autorului, în special în Biblioteca Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi. Stiehler propune
o descriere a istoriei literare dintr-un alt punct de
vedere decât cel obiºnuit în ºcoala tradiþionalã
româneascã. Autorul ridicã întrebarea epocilor
literare: în ce mãsurã se regãsesc marile curente
ale literaturii europene ºi în literatura românã?
Putem vorbi despre epoca iluminismului în literatura românã? De la problema oralitãþii ºi a
caracterului de „literaturã micã” ºi pânã la exilul
literar începând cu 1945, analizând aspecte variate, precum limba scrisã ºi literatura „implicitã”, impactul neoromantic ºi urmãrile sale, literatura de la 1848 ºi Junimea, simbolismul,
avangarda, semãnãtorismul ºi gândirismul, cartea prezintã teorii noi, oferã unele rãspunsuri
neaºteptate dar lasã loc ºi la interpretare personalã sau teme pentru reflecþie.
Partea despre istoria limbii române se bazeazã pe ideea cã structurile actuale ale unei limbi pot fi explicate prin prisma istoriei acesteia,
din care rezultã totodatã ºi un tablou general
despre lingvistica, gramatica, fonetica/fonologia ºi ortografia contemporanã a limbii respective. Klaus Bochmann îºi structureazã rezultatele cercetãrilor în douã pãrþi principale, lansând
în deschiderea cãrþii întrebarea „Ce fel de limbã
este limba românã?” ºi oferind apoi o prezentare
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Ardeleanã sau occidentalizarea culturii române.
Prin toate aceste aspecte, cartea de faþã ne
oferã o imagine actualã a limbii ºi literaturii
române, aºa cum este ea prezentatã ºi perceputã
în spaþiul vorbitor de limbã germanã. Chiar dacã
unele teorii sau puncte de vedere diferã de cele
analizate ºi promovate în þarã la ora actualã,
studiul Introducere în istoria limbii ºi literaturii
române (Einführung in die rumänische Sprachund Literaturgeschichte) meritã în orice caz citit
ºi analizat, cãci nu degeaba se spune cã uneori
ajungem sa ne cunoaºtem pe noi înºine mai bine,
atunci când ne privim prin ochii altora…
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Florentin Nãsui
le dãruie efemeridelor un nou destin
Anca GOJA
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artea recent apãrutã a colegului
nostru, colaborator al „Familiei române”, Florentin Nãsui, intitulatã
Petreceri prin Þara Maramureºului (Editura
Valea Verde), cuprinde interviuri cu nume sonore ale culturii române publicate dupã revoluþie
în cotidianul local „Graiul Maramureºului”. Cu
toate acestea, unele au fost publicate înainte de
1989, acoperind o perioadã de circa 30 de ani.
Parcurgând dialogurile, Sighetu Marmaþiei, unde Florentin Nãsui locuieºte ºi munceºte,
se contureazã ca un centru cultural deloc de
neglijat care a nãscut ºi trimis în lume, dar deopotrivã a atras scriitori, muzicieni, oameni de
artã sau ºtiinþã care au avut ceva de spus ºi au
fãcut lucrurile sã meargã înainte în România
dinainte ºi de dupã 1989. La porþile oraºului
maramureºean au bãtut, cãzând în „plasa” întinsã de vorba iscoditoare a lui Florentin Nãsui,
nume precum Ana Blandiana, ªtefan Câlþia,
Mircea Daneliuc, Claude Karnoouh, Ada Milea,
Ovidiu Pecican, Adrian Popescu, Dan Puican,
Romulus Rusan, pentru a-i aminti doar pe câþiva.

La aceºtia se adaugã intelectuali a cãror existenþã este legatã mai strâns de aceste locuri,
precum Ion Zubaºcu, Echim Vancea, Vasile
Muste, Mihai Dãncuº, Gheorghe Mihai Bârlea
sau Ducu Bertzi. Dialogul cu aceºtia decurge
firesc, întrebãrile sunt inteligente ºi uneori curajoase, dar plãcerea conversaþiei rãzbate dincolo
de bariera paginii tipãrite, antrenându-ne ºi pe
noi, cititorii.

Încet, descoperim, ca într-un puzzle, fragmente de istorie a Maramureºului în general ºi a
Sighetului în special, cu oamenii, instituþiile ºi
evenimentele care l-au clãdit aºa cum ni se descoperã el azi: un oraº în care parfumul trecutului
se simte pregnant, dar în care prezentul trepideazã sub semnul secolului XXI.
Cuprinzând între douã coperte prilejurile
de taifas cu cele 30 de personalitãþi selectate de
ziarist dintre, probabil, sutele de interviuri publicate în zeci de ani de trudã, Florentin Nãsui
salveazã de la uitare câteva dialoguri savuroase,
sortite, altfel, pieirii metaforice. Cãci, ca orice
text jurnalistic, interviul are o viaþã scurtã, traiul
sãu, precum al efemeridelor, nedurând mai mult
de 24 de ore, pânã la apariþia urmãtorului numãr
al publicaþiei care l-a gãzduit.
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Anca dialogului
Gheorghe PÂRJA
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citesc pentru prima datã multe din dialogurile de
faþã, mãrturisesc cã, în sinea mea, am avut cuvenita reverenþã pentru reuºita lor. Dacã în tumultul cotidian al vieþii de redacþie nu prea fac
aprecieri cu argumente, acum am ocazia sã spun
cã Anca Goja stãpâneºte arta dialogului cu identitate proprie. Neapãrat glazuratã cu muzicã. De
aceea, îmi permit sã o numesc Anca dialogului.
Deºi se spune cã articolele de ziar au soarta
efemerului, dialogurile de faþã, adunate în carte,
contrazic aceastã pãrere. Ele stau între coperþi cu
orgoliul pietrelor din zidurile unei catedrale.
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e spune cã trãim într-un haos al modernitãþii. Se înþelege cã e nevoie sã
vinã cineva sã punã un pic de ordine,
sã rotunjeascã cumva colþurile acestei lumi. Tãcerea, însingurarea trebuie alungate din preajmã.
Cum? O variantã este comunicarea dintre oameni. Care uneori trebuie provocatã. De la Platon încoace s-a vãzut cã oamenii au nevoie de a
se cunoaºte prin statul de vorbã. Singura formã
de investigare a omului e chiar omul. De aceea
preþuiesc, în mod special, ca gen publicistic,
interviul. Care se mai poate numi dialog. Aº dori
sã ocolesc o apreciere didacticã asupra acestui
gen publicistic, deoarece mã aflu în faþa unei
cãrþi care, prin lectura ei, demonstreazã ce înseamnã arta dialogului sub numele adevãrat de
Anca Goja. Publicate pe perioada a ºase ani în
cotidianul „Graiul Maramureºului”, dialogurile
de faþã contureazã un spirit iscoditor, provoacã
memoria imediatã, care ne ajutã sã trãim în prezent. Anca Goja a reuºit sã contureze semnificativul din întâlnirea cu interlocutorii. Teritoriul
din care ºi-a ales partenerii este preponderent cel
al culturii. De la nume de rezonanþã, cum ar fi
scriitorii Nicolae Balotã, Dan Cristea, Nicolae
Prelipceanu ori Adam Puslojic, care pot intimida
reporterul, la slujitori de marcã ai teatrului românesc, Anca are inteligenþa de a le pune întrebãri incisive pentru a le oferi starea de confort a
mãrturisirii. Anca nu are complexe. Stârneºte
curiozitatea prin întrebãri care provoacã biografii, idei, demersuri creatoare. Interlocutorii recapituleazã timpul, vorbesc despre prezent ori
lanseazã intuiþii pentru ziua de mâine. Le oferã
tensiunea îndrãznelii. Gustul libertãþii prin confesiune. Cartea de faþã este o energie a reperelor
culturale din þarã, dar ºi din Maramureº. Titlurile
incitante dovedesc cum Anca Goja este mereu în
cãutarea esenþei. Se vede cã de fiecare datã îºi ia
ca aliat cultura. Arma la îndemâna ei este rigoarea profesionalã. Curiozitatea intelectualã
face din Anca Goia un reporter cultural de referinþã pentru aceste vremuri. Cum mi-a fost dat sã
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Un poet profetic
Ionel NECULA
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u mai citisem de multã vreme o
poezie de-a lui Adrian Botez.
Rãmãsesem blocat în azima „Crezurilor creºtine”, ºi mã feream de alte adãstãri în
universul sãu liric, aºa cum evitãm sã mai consumãm ciorbã de cartofi dupã ce ne-am terminat
friptura din farfurie. Aº fi vrut sã-mi menþin
degustarea încercatã cu cinci ani în urmã, când
am fost fascinat de lirismul sãu cald, pios ºi plin
de cucernicie.
Ce eroare! Adrian Botez nu scrie mai multe feluri de poezii ºi ºtacheta, odatã ridicatã la o
înãlþime haricã, rãmâne necoborâtã pentru tot restul zbaterilor sale genuine. L-am regãsit ºi în volumul sãu de
poezii Cartea profeþiilor (Editura Rafet, Rm. Sãrat, 2010),
tot înfãºurat, vorba poetului,
în aceeaºi mantie de irizãri
ecumenice, de smerenie ºi de
nestrãmutatã credinþã. Autorul chiar este fixat în rigorile
bãtrânei noastre credinþe ºi nu
este – ºtiu asta ºi din numeroasele sale eseuri – clare, ferme ºi vaticinare - niciodatã
dispus la concesii ºi la negocieri, când e vorba de relaþia
noastrã cu Cerul. Adrian Botez este un fel de Justin Pârvu laic, care apãrã
învãþãtura Hristosului celui viu de pe poziþii profane, dar la fel de necruþãtor, de smerit ºi de
încrezãtor în destinul acestui popor.
Dupã deceniile comuniste de ateism agresiv ºi gonflat, mulþi poeþi s-au reîntors la tradiþia
creºtinã, la valorile bisericii ortodoxe, dar la fel
de mulþi o fac artificial, formal, teatral, neconvingãtor. Impostura se observã repede, pentru cã
nu e susþinutã de convingere ºi de trãire subiectivã. Cu Adrian Botez este altceva. La el
credinþa ºi trãirea religioasã este chiar esenþa
modului sãu de viaþã. „Nu pot fi supãrat pe Tine,
Doamne/ cât Tu eºti ritmul vieþii mele:/ indiscutabil mã vei duce-n toamne/ dar primãvara
m-a spãlat de rele…// ºi vin spre Tine-n dãnþuiri
ciudate/ tot risipind petalele pe trepte:/ cei din
oglinzi râzând pe sãturate/ /mã încununã-n zodii

prea deºtepte!// …de-atâta blând roire de luminã/ s-a ºters din frunte-mi scrisul cel de vinã!”
(Artificii)
A fãcut din ideea sofianicã, cea care ajutã
omului în trecerea vãmilor, mãreþie de arhitravã
ºi, dacã Nae Ionescu vorbea despre funcþia epistemologicã a iubirii, Adrian Botez se intereseazã
de funcþia izbãvitoare a epifaniei ºi-a cãutat la
tot pasul arãtãrile divinului. A cunoscut toatã
gama dezamãgirilor ºi s-a înfiorat de cursul ubuiesc, luat de mecanica devenirii - ºi nu o datã ºi-a
reprimat însuºi darul profeþiei: „Nu mai vreau sã
profeþesc nimic/ nu vezi – vine
noaptea ºi-mi cade/ nasul în
strachina cu/ somn/ce-mi tot
zici de/ rãzboaiele tale/ - de
parcã n-ai vedea cã/ nu mai
prididesc cu atâtea/ hãrþuieli –
buºituri personale – unele/
monumentale// acuº e varã –
ºi-i aºa de frig/ de parcã Miezul Lumii a-ngheþat”. (Greva
profetului).
De unde vechile profeþii
anunþau venirea Celui mult
aºteptat, noile încercãri profetice au rãmas fãrã sacru ºi se
resorb din vraiºtile acestei lumi.
Cine avea de venit – a/ venit...
Structuratã în patru cicluri: „Cartea profeþiilor”, „Cartea glasurilor,
gesturilor ºi tãcerii”, „Cartea descântecelor” ºi
„Cartea apocalipsei”, volumul de versuri semnat
de Adrian Botez dã seama de om, de neam, de
raporturile noastre cu transcendenþa ºi de
destinul nostru de fiinþe rostitoare, dar ºi impregnate de multe metehne ºi beteºuguri. A fãcut din
iubirea de neam un crez, o constantã, o obsesie de care nu s-a despovãrat niciodatã. Suferã
pentru toate lufturile trecerii noastre prin lume ºi
se consterneazã de toatã nepriceperea guvernanþilor noºtri, insensibili la întronarea demnitãþii
româneºti. Are ºi soluþia: „Neamul nostru vanvia/ Când Lumina va vedea:/ Pe Hristos când
vom iubi/ Neamul ni-l vom mântui” (Catren de
copil). Poate ºi de asta îl iubesc pe autor, îi
urmãresc evoluþia ºi-i aºtept fiecare nouã carte,
ca pe un balsam pentru ceasurile de restriºte.
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Verticalitate ºi adevãr

1

intitulat Înaintaºi ºi întemeietori, Cacoveanu intrã efectiv în substanþa propriu-zisã a istoriei
naþionale, recurgând, nu numai la date ºi tratate
de istorie, ci ºi la valorificarea, cu inteligenþa
intelectualului rafinat, a literaturii populare, tradiþiilor ºi obiceiurilor acestui popor, grãitoare
prin ele însele despre vechimea ºi complexitatea
fenomenului românesc. Din acest incitant capitol, am reþinut în mod deosebit textul cu titlul:
Trãdarea e o tradiþie?, care
porneºte din cele mai vechi
timpuri ºi pânã la rãsunãtoarea trãdare a generalului Pacepa. Despre acesta din urmã,
Viorel Cacoveanu, cu riscul
de a-ºi atrage din nou criticile mincinoase ale cavalerilor neadevãrului, afirmã:
„Pacepa nu l-a trãdat pe
Ceauºescu ca om, ci ca ºef al
statului ºi al armatei”. (p. 37)
În opinia lui Viorel Cacoveanu, odatã cu secolul luminilor a început renaºterea
poporului român, problematicã abordatã în capitolul cu
acelaºi titlu al cãrþii. În texte
succinte, bine scrise, Cacoveanu face trimiteri la anul
revoluþiei de la 1848, vorbeºte cu convingere
despre spiritul european a lui Avram Iancu, îl
numeºte pe Al. I. Cuza drept ctitorul României,
scoate în evidenþã legãtura dintre trãdare ºi jug
cu trimitere la cele întâmplate dupã trãdarea dictatorului ºi venirea la conducerea României a
unui ºomer etc. Apoi, acordã un spaþiu mai amplu Unirii celei Mari, care reprezintã, în opinia
autorului, momentul de afirmare al României în
spaþiul european.
Cel de-al patrulea capitol este consacrat
Istoriei... nesincere, care-i prilejuieºte lui Cacoveanu apropierea în timp de evenimentele petrecute pe meleagurile româneºti dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial. El încearcã sã descifreze
ºi sã înþeleagã contradicþiile fundamentale ale
României, deºi, în opinia noastrã, nu credem cã

CACOVEANU, Viorel, Istoria risipitã, Ed. Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2008.
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carte mai veche a cunoscutului ziarist Viorel Cacoveanu, intitulatã
Istoria risipitã1, peste care am dat
cu totul întâmplãtor, a constituit pentru mine nu
numai surpriza de a descoperi pasiunea autorului
pentru abordarea unor subiecte istorice, de cele
mai multe ori delicate ºi controversate, ci ºi de a
ne gãsi în faþa unui intelectual patriot, care nu
poate rãmâne indiferent faþã de evenimente, situaþii sau întâmplãri care aduc
atingere demnitãþii naþionale
ºi, nu în ultimul rând, identitãþii noastre ca popor.
Viorel Cacoveanu nu
numai cã este deplin stãpân
pe instrumentele scrisului, ci
vãdeºte ºi o beneficã deschidere spre tot ceea ce priveºte
þara ºi poporul sãu. De o manierã aproape ludicã, cartea
lui începe cu un capitol intitulat Facerea dupã Biblie,
al cãrui prim subcapitol
poartã un titlu ºocant: La început a fost pãcatul! Acesta
continuã apoi cu o serie de
consideraþii legate de plaiurile strãmoºeºti, abordând, din
aceastã perspectivã, chiar
dacã nu întotdeauna cu citarea propriu-zisã a
surselor comentate, diverse teorii legate de acest
spaþiu. Apoi, chiar dacã-i lipsesc uneori specializãrile istoricului de profesie, Viorel Cacoveanu ne vorbeºte despre daci ºi romani, apoi
despre caracterul popoarelor, precizând cã „popoarele slabe ºi credibile, laºe ºi linguºitoare, au
fost doar decoruri în istorie, chiar dacã, uneori,
au avut vulcanice rãbufniri de orgoliu, încercând
sã se opunã, sã arate cã existã ºi cã înseamnã
ceva”. (p. 21)
Pentru Viorel Cacoveanu, perioada cuprinsã între secolele XIII-XVIII din istoria poporului român echivaleazã cu începutul unui
somn de moarte, încercând sã explice absenþa
românilor din cronicele ºi documentele istorice
ale vremii. Odatã cu cel de-al doilea capitol,
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autorul e mulþumit ºi convins cã a pãtruns pânã
în cel mai tainic ungher al acestei spinoase teme.
Cu argumente irefutabile, el îºi continuã excursul abordând ocupaþia teroristã a URSS, apoi
dezvãluie, în subcapitolul Vulpea din Carpaþi,
numeroasele crime sãvârºite de o serie de lideri
cocoþaþi în fruntea noului regim dupã 1945. Lista
acestor secãturi este lungã ºi, aº adãuga eu, poate
fi continuatã cu numele unora dintre urmaºii lor
aflaþi în continuare în funcþii din instituþiile statului post-decembriste.
Viorel Cacoveanu face o încercare de a
prezenta, dintr-o perspectivã mai obiectivã ºi
mai realistã activitatea ºi rolul jucat de Gheorghe
Gheorghiu Dej în prima parte a existenþei regimului comunist în þara noastrã. Influenþele pe
care le oferã, în acest scop, nu reuºesc sã-l exonereze pe Dej de multe din abuzurile ºi atrocitãþile în timpul domniei sale. Tot un fel de
încercare de a-l prezenta dintr-o altã perspectivã
pe liderul din Scorniceºti întreprinde Cacoveanu
în subcapitolul cu acelaºi titlu. Apoi, el subliniazã rolul nefast al Elenei, cu referire directã la
activitatea dezastruoasã pe plan politic ºi naþional pe care a avut-o acest odios personaj pentru
cã, aºa cum spune autorul: „Nici unul din marile
servicii secrete ale lumii – CIA, KGB, Mosad – nu-i
puteau face atâta rãu, nu-l puteau compromite1 ºi
distruge, aºa cum a fãcut-o Elena”. (p. 79)
În continuare, Viorel Cacoveanu adastã
asupra perioadei 1968-1989 ºi vorbeºte despre o
comedie vitriolantã cu trimitere la personaje ºi
evenimente pe care le-a cunoscut din perioada
de dinainte de 1989. Lista este lungã, dar alcãtuitã riguros, cu acþiuni ºi fapte de mare gravitate
ºi responsabilitate prin implicaþiile nefaste pe
care le-au avut asupra destinului acestui popor.
Capitolul cinci al cãrþii sale este unul extrem de amar pentru autor, care-ºi revarsã aici
multele ºi justificatele lui nemulþumiri faþã de
cele întâmplate în România dupã 1989. Dupã ce
vorbeºte despre suferinþa ca destin, Cacoveanu
considerã anul 1989 o mare ºi ultimã ratare
pentru destinul poporului român. Apoi, el subliniazã implicarea directã a URSS ºi SUA în ceea
ce unii mai numesc astãzi Revoluþia României,
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pentru ca apoi sã evidenþieze primele roade ale
acestei lovituri de stat. Autorul afirmã, cu numeroase argumente credibile, cã UDMR este o
forþã politicã ostilã României. Acelaºi curaj îl
dovedeºte ºi atunci când numeºte CDR drept
cacealmaua democratã din România. Cacoveanu
ne oferã apoi câteva mostre dintr-o democraþie
din import ºi ne atrage atenþia asupra erorilor
politice extrem de grave la început de mileniu.
Rând pe rând, el vorbeºte despre furt ºi escrocherie, sancþionarea milogilor din viaþa politicã
româneascã, se revoltã împotriva prizonierilor
dosarelor ºi pune sub lupa sa criticã corupþia
puterii judecãtoreºti din aceastã þarã. În opinia
sa, de situaþia dramaticã în care se aflã astãzi
România se face vinovat însuºi electoratul, întrucât în oglinda directã a acestuia sunt aleºii
acestuia de la diverse nivele. La fel de interesante ºi incitante sunt ºi textele despre lupta de
clasã, urmaºii lui Molotov º.a.
Ultimul capitol al cãrþii este dupã pãrerea
noastrã ºi cel mai acid ºi chiar vitriolant întrucât
el este consacrat culturii... inculturii. Viorel
Cacoveanu nu rãmâne indiferent faþã de dispreþuirea valorilor naþionale, se preocupã de felul cum
scriu marii gazetari, afirmã cã nu existã o
literaturã de sertar, pretinsã a fi fost scrisã de
aºa-zisa intelectualitate de elitã post-decembristã. Apoi vorbeºte de opera literarã ca afacere ºi
scrie un text dur la adresa culturii... inculturii,
luând atitudine ºi faþã de cele întâmplate la Uniunea Scriitorilor. Chiar dacã nu o spune rãspicat,
autorul se revoltã împotriva atitudinii instituþiilor teatrale faþã de piesa româneascã ºi dramaturgii autohtoni2. Apoi, cu înþelegere, vorbeºte despre destinul potrivnic a lui Petru
Dumitriu ºi pune la stâlpul infamiei gãºtile literaturii (cu susþinerea criticii) post-decembriste.
Nu în ultimul rând, se revoltã faþã de practicile
ruºinoase ale unor aºa-ziºi critici literari ºi atitudinile acestora de cultivare ºi promovare a
non-valorii3.
ªi restul textelor cãrþii pe care o prezentãm
sunt scrise în aceeaºi cheie criticã, autorul dovedindu-se neîmpãcat faþã de cele ce se petrec,
ilogic ºi nefiresc, în viaþa ºi cu viaþa românilor.

Se referã la soþul ei, Nicolae Ceauºescu.
Reamintesc aici cã, scoºi abuziv de pe afiºele teatrelor din întreaga þarã, o serie de dramaturgi importanþi ca
Marin Sorescu, D.R. Popescu, Ecaterina Oproiu, Tudor Popescu etc., sub pretextul penibil, de-a dreptul
proletcultist ºi demagogic, cã fuseserã jucaþi în perioada comunistã, dar, în realitate, pentru a face loc unor
impostori, unor dramaturgi de duzinã, din þarã sau de peste hotare sau unor autori strãini de mâna a doua, au fost
nevoiþi sã se constituie în Asociaþia Dragon (Dramaturgi goniþi), la Sfântu Gheorghe (Covasna).
3 În România post decembristã au apãrut ºi aºa ziºii critici simbriaºi. Contra unor sume de bani ºi altor beneficii,
unii dintre aceºtia (inclusiv din Cluj-Napoca) scriu prefeþe sau recenzii superlaudative pentru autori ºi cãrþi
mediocre, ajungând sã ridice niºte nulitãþi infatuate ºi gãunoase la nivel de autori de referinþã pentru anumite
generaþii.
1
2
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Un acerb atac lanseazã Cacoveanu, în textul
intitulat Intelectualii ºi politica, fiind necruþãtor
faþã de toþi acei intelectuali români, care, de-a
lungul anilor, indiferent de regimul politic, au
cochetat ºi profitat de pe urma relaþiilor cu ºi
susþinerii din partea celor aflaþi la putere.
Capitolul final al cãrþii, intitulat Epilog
evidenþiazã o parte dintre sentimentele ºi trãirile
unui autor vertical1, deci incomod, ºi pune la
stâlpul infamiei atitudini ºi practici care subliniazã abuzuri, ilegalitãþi ºi infinite mizerii legate
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de numele unor lideri politici actuali. Cartea se
încheie cu o mãrturisire cu numeroase accente
pesimiste ºi de neîncredere, impuse de degringolada care, în cazul istoriei române, este departe de a se fi încheiat.
Istoria risipitã a lui Viorel Cacoveanu este
o carte document, care probeazã convingãtor cã
n-au dispãrut complet intelectualii verticali ºi
demni din aceastã þarã, intelectuali a cãror singurã ºi nobilã preocupare rãmâne rostirea adevãrului despre trecutul ºi prezentul acestei þãri.

Schiþã pentru un portret: Laurenþiu Orãºanu

1

Pendulând între real ºi fantastic cu un echilibru emoþional bine dozat, capabil sã exerseze ochiul în a fotografia viaþa, aºa cum e ea, cu
lumini ºi umbre, AUTORUL se prezintã oarecum
singur, chiar din prima schiþã
Alitalia AZ074 printr-o mãrturisire: „Încerc sã-mi agãþ
privirea de orice miºcã în jurul meu”, destãinuire fãcutã
pe fundalul unei cãlãtorii cu
avionul în care fiecare pasager, prin individualitatea pe
care o simbolizeazã în amalgamul uman, atrage atenþia
într-un fel sau altul, ducând,
inevitabil la concluzia care,
de altfel, pe Laurenþiu Orãºanu l-a însoþit pe întreg parcursul creaþiei: „Fiecare dintre
vecinii mei, ...meritã o prozã
scurtã...”. Ghidat de un crez
atât de profund ºi folosind ca
simbol al iniþierii cãlãtoria, iar
ca simboluri umane partenerii de cãlãtorie
dintr-un avion cu destinaþia Italia, AUTORUL,
deºi terorizat de ideea cã avionul se poate prãbuºi oricând, se încãpãþâneazã sã rãmânã prompt
pe baricadele vieþii surprinzãtoare în totalitatea
ei, cuprins de frenezia datã de bucuria de a trãi,
într-o lume nu tocmai seninã, dar în care râsul
este întotdeauna salvator, chiar ºi atunci când

Nu ne-ar mira deloc ca autorului sã i se aplice de unii critici ºi exegeþi ºi epitetul de naþionalist, deoarece, în
viziunea acestora, este un pãcat de neiertat sã îþi iubeºti þara ºi sã-i aperi valorile. O vor face, cu siguranþã ºi spre
a nu risca sã-ºi compromitã ºansele de a mai beneficia de vreo bursã Soros sau alte stipendii ºi avantaje oferite
de cei care au interesul punerii la zid a acestei þãri ºi acestui popor prin intermediul cozilor de topor apãrute chiar
din sânul lui.
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Dacã în numãrul 3 (38)/2010 al revistei
„Familia Românã” m-am oprit asupra volumului
antologic Zâmbete de peste Ocean, de data aceasta atenþia mi se îndreaptã cãtre volumul de
prozã Autorul, al scriitorului
Laurenþiu Orãºanu, volum
care face ºi el parte, din aceeaºi
donaþie amintitã în acel numãr
al publicaþiei bãimãrene.
Cunoscut de câþiva ani
în mediul literar românesc de
pretutindeni, atât prin intermediul revistei lunare de culturã
Conexiuni (New York) cât ºi
graþie volumelor: Canadiana,
Cronica lui Ipse ºi alte Valentine: umor, Dedicaþii new-yorkeze: umor, Dicþionar cu umor
geto-dacic, Picãturi de ploaie
în deºert: poezii, scriitorul român naturalizat în SUA, dupã
un „stagiu” de câþiva ani petrecut în Canada, nu pare a ne
propune nimic spectaculos, la prima vedere,
pentru cã aceastã carte adunã între coperþile sale,
de fapt, o experienþã existenþialã aparent banalã,
aspect care însã, ascunde sub o pojghiþã subþire,
acele rare trãiri interioare ce ajung la cotele maxime doar la acei indivizi care, cu o sensibilitate
ieºitã din comun, reuºesc sã perceapã miezul
realitãþii înconjurãtoare.
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biciuieºte aºa cum se întâmplã în schiþele Bãsescu ajunge sus de tot, unde comicul de situaþie
este debordant, sau în schiþa cu valenþele unei
piese de teatru Judecatã la rece - scenariu din
cartierul de sud-vest - în care folosirea tuturor
resurselor comice (de limbaj ºi situaþie) precum
ºi senzaþiile olfactive sunt adevãrate delicii de
lecturã.
Balcanic în structura sa scriitoriceascã ºi
în crearea atmosferei narative, chiar dacã vine
din sfera precisã a informaticii ca meserie, Laurenþiu Orãºanu se lasã în vraja când ludicã, când
tragicã, a vieþii, îmbãtat de valurile care îl poartã
în lume, cãutându-ºi ca mulþi alþi români, „norocul” departe de þara natalã, tentativã care însã
se soldeazã cu experienþe traumatizante, asemeni celor prin care trece eroul omonim din
Rãzboi cu mici, care, ajuns, la un moment dat la
localul Casa Transilvanã de pe îndepãrtatul pãmânt american, se simte profund solidar cu nostalgicul monolog hamletian al Domnului
Mãtãluþã: „Mici ºi grãtare fãrã muzicã, ãsta e un
fel de n-ar mai fi! Clienþii au început deja sã se
plângã: ciorba e fadã, ardeii nu piºcã, salata de
icre are gust de salatã de vinete, aia de vinete are
gust de salatã de icre, ºi câte ºi mai câte. Ei nu
ºi-au dat seama, dar eu ºtiu care-i cauza: le
lipsise muzica, antrenul, programul. Ce mai,
ãsta-i începutul sfârºitului!” Periplul prin lume
este aºadar, racordat mereu la România care stã
cuibãritã, undeva, în ungherele creierului, fie
prin acele senzaþii olfactive ce duc cu gândul la
creaþia lui Proust, fie prin tot felul de imagini
înregistrate în memorie ºi care, periodic apar,
asemeni unor instantanee fotografice ce se deruleazã continuu în faþa ochilor ºi care sunt receptate, din afara þãrii, cu mult mai multã nonºalanþã decât din interiorul ei, înlocuind astfel
posibile revolte cu situaþii hilare cum sunt cele
din din schiþa Voi fi pe veci a ta! în care poantele
izvorâte din situaþii comice se îmbinã perfect cu
savuroase comentarii politice mondiale, mulate
perfect la absurdul cotidian românesc ºi general,
aceste reflecþii istorice trasând repere cronologice exacte într-o carte ce pare atemporalã: „Ruºii boicotaserã ºi ei Olimpiada americanilor de la
Los Angeles. Românii, imparþiali, luaserã medaliile americanilor la Moscova, ale ruºilor ºi nemþilor democraþi la Los Angeles. Benzina se mai
scumpise doar o datã, dar crescuserã cozile la
benzinãrii.”
Captivat de aventura existenþialã, Laurenþiu Orãºanu trece nestingherit prin timp ºi spaþiu,
singura sa preocupare pãrând a fi observarea
foarte atentã a oamenilor ce compun acest univers prin care Autorul circulã, strãbãtând ºi cele
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mai ascunse drumuri care însã sunt capabile sã
releve locuri în care întotdeauna se poate petrece
ceva interesant, aºa cum se întâmplã în halta
Munteni din schiþa Visul în care realitatea alunecã spre vis ºi invers. Drumurile sale iniþiatice,
ducându-l oriunde, naratorul-martor al istoriei
asistã, deseori, la scene sau dialoguri pe care le
consemneazã asemeni unui ziarist conºtiincios
în Integrarea europeanã-Reportaj din Piaþa
Obor ºi Ce înseamnã pentru dvs. Legea lustraþiei? - sondaj realizat la faþa locului, locul
fiind diferit -, schiþe în care omul simplu, prin
reacþiile sale, nu dezvãluie altceva decât neputinþa sa în faþa jocurilor politice de tot felul,
neputinþã care, tratatã totuºi cu umor, pare neînsemnatã, aºa cum o demonstreazã dialogul dintre
Reporter ºi Domnul cu crenguþa din Integrarea
europeanã - Reportaj din Piaþa Obor:
„Reporterul: Acum, cã suntem ca ºi integraþi în Uniunea Europeanã, nici nu vã mai
întreb dacã e bine sau rãu, vã întreb cât e de bine
pentru dumneavoastrã? Ia sã vedem, domnul cu
crenguþa...vreau sã spun cu bradul ...
Domnul cu crenguþa: Eu, unul, intru în
Europa cu gândul la Crenguþa mea. Vedeþi,
domnu’ reporter, mie mi-e mai uºor sã mã integrez cu Europa, decât cu Crenguþa...
Reporterul (nerãbdãtor): Ce are, domnule,
Europa, cu Crenguþa dumitale?
Domnul cu crenguþa: Are, domn’ reporter,
are, cum sã n-aibã? Dacã, în UE, România- cum
aº fi eu, ca sã înþelegi- România-cum aº fi eu, ca
sã înþelegeþi - România e tratatã cu refuz de
Olanda, cum sunt tratat eu de Crenguþa? Dacã ne
pune sã scuturãm sãptãmânal sau zilnic? Dacã
ne impune la toþi sã avem de Crãciun bradul
întreg, ei? Vezi cã are? Vezi cã integrarea rãmâne doar pe hârtie sau doar în lift? ... Pãi, dacã
Olanda, care e aºa de micã, ne refuzã ajutorul, la
ce sã ne aºteptãm când ne-om oferi ajutorul
Angliei sau Franþei sau Germaniei?”
Absorbind, asemeni unui burete, tot ce e în
jurul sãu, AUTORUL porneºte aºadar într-ale
scrisului cu hotãrârea de a relata, fãrã a se folosi
de „elevatele” trucuri narative postmoderniste,
tot ce se poate relata din fascinanta realitate
româneascã. Odatã hotãrârea luatã, Laurenþiu
Orãºanu porneºte pe drumul sinuos al scrisului,
debarasându-se de orice cliºeu ce ar putea umbri
naturaleþea scriiturii ce transformã realitatea
care nu întotdeauna e frumoasã, într-un univers
epic fascinant în care prezenþa scriitorului se
face mereu simþitã ca martor ocular printr-un dialog constant cu cititorul pe care îl provoacã prin
mãrturisiri ce scot la ivealã toate frãmântãrile ºi
capcanele creaþiei ºi ale receptãrii ei de cãtre

posibile urmãri din diverse direcþii asupra autorului care, arogându-ºi anumite libertãþi îºi
asumã, totodatã responsabilitãþi majore în relaþia
sa cu o anume categorie de cititori ºi vrândnevrând, cu exponenþii criticii literare (eventualitatea existenþei binomului creator-critic îi
prilejuieºte, la un moment dat, autorului, un adevãrat exerciþiu al ironiei ºi parodiei, trãsãturi pe
care cititorul cunoscãtor al lui Laurenþiu Orãºanu, le ºtie foarte bine din volumele precedente). Surprinderea, în aceleaºi „cliºee fotografice”, ca ºi proza scurtã, a realitãþii (cu
menþiunea cã în microromanul Autorul realitatea
imediatã este limitatã doar la spaþiul românesc)
este fãcutã parcã cu mai multã grijã pentru detaliile menite a nu lãsa pradã uitãrii momentele
tipice societãþii româneºti aflate sub comunism:
cozile la alimente, spectacole festive la care
mulþimea participa entuziastã fiind stimulatã de
nechezol, cantinele muncitoreºti în care se mânca în Postul Paºtelui carne iar în rest „zeamã
lungã de cartofi” etc. Crâmpeiele de viaþã surprinse de „scriitorlâkul” pe care Bedros Horasangian, în „Cuvântul înapoi” îl elogiazã tocmai
pentru spiritul sãu ascuþit de observaþie, ies de
sub pana scriitorului cu aceeaºi dezinvolturã pe
care o au personajele în viaþa de zi cu zi, naturaleþe miraculos redatã în dialoguri savuroase
cum e cel dintre Autor ºi miliþianul Dunã, ei
fiind, de fapt, cei doi poli între care penduleazã
tot ce e relatat în aceastã carte: Ficþiunea, al cãrei
deziderat este Libertatea ºi Realitatea care stã
sub semnul Constrângerii: „ –Mãi scriitorule , tu
chiar nu înþelegi? O lume fãrã principii e ca
oraºul ãsta fãrã noi, Miliþia. ªi-ar face toþi de
cap. Pãi, tu nu te piºi, mãi, contra vântului, nu
stai în faþa ºefului ºi nici la coada calului. Nu
gãsea alte teme, din realitãþile noastre de care nu
ne mai vedem capul, decât sã cânte ca cum ar fi
vorba de ªefu?” Subtilul ºi permanentul joc
dintre Ficþiune ºi Realitate, care nu este, pânã la
urmã decât o farsã inventatã de convenþiile umane, trece prin faþa ochilor cititorilor încântându-l chiar dacã, deseori, tot ce e relatat e
dureros de trist pentru cã totul se desfãºoarã pe
fundalul politic în care mica Românie, pe lângã
spiritul ei balcanic nepãsãtor, mai are ºi ghinionul de a fi la rãspântia unor drumuri care
mereu au provocat, într-un fel sau altul, jocul
Marilor Puteri.
Derulatã în limitele acestei vieþi în peisajul
geo-politic mai sus amintit, desigur cã existenþa
ARTISTULUI este pusã sub semnul întrebãrii,
el devenind o pradã uºoarã dacã nu are abilitatea
de a trece peste capcanele ce i se întind la tot
pasul, ele putându-i fi fatale, aºa cum se întâm-
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public: „S-ar putea ca ideea acestei cãrþi sã nu fie
o idee bunã. S-ar putea ca, la sfârºit, cititorul sã
nu exclame admirativ: «Halal idee! Mie nu mi-ar
fi trecut prin cap aºa ceva!» Dar, ca sã ajungã
acolo, la exclamaþie, un cititor ar trebui sã citeascã tot. Tot-tot. Pânã la ultima paginã. Iar
dacã ar citi toatã cartea, înseamnã cã ar putea
cãdea în capcana întinsã de autor. Altfel, nu.
Pentru cã se ºtie cã un autor este de fapt un
vânãtor care se bazeazã pe curiozitatea cititorului. Curiozitatea îl împinge pe cititor, în majoritatea cazurilor, la majoritatea cãrþilor, sã citeascã pânã la sfârºit. Faptul cã el, cititorul,
constatã, pânã la urmã, cã nu a fost nicio idee sau
cã o fost o idee bunã, sau una proastã, este
absolut irelevant. Scopul autorului a fost atins. A
nimerit drept la þintã: cartea sa a fost cititã. ªi
acesta e singurul lucru care conteazã pentru un
autor.” Plasatã chiar la începutul microromanului ce dã titlu volumului apãrut în Bucureºti, la
Editura Criterion Publishing în 2010, aceastã
confesiune de la pagina 61 marcheazã cu adevãrat prezenþa Autorului în amalgamul tipologic
al tuturor personajelor, din paginile precedente
ºi urmãtoare. Aceastã voce care, ca existenþã
individualã nu pare a avea nimic distinct, ea
pãrând a purta doar pecetea unei vieþi monotone,
scurse sub regimul dictatorial din România, este
cea a copilului, adolescentului ºi maturului
Autor care s-a format pornind de la o convingere
fermã: aceea cã „un autor adevãrat trebuie sã
aibã doar ºcoala vieþii” pentru cã numai astfel
cãrþile pot colcãi de viaþã, surprinzând vibraþiile
umane ce dau sens existenþei. Asumându-ºi cu
toatã rãspunderea rolul de martor al vremurilor
în care trãieºte, menirea Autorului este, asemeni
datoriei ostãºeºti, o misiune care trebuie împlinitã, indiferent care e preþul impus condiþiei
artistului, detaliat dezbãtutã în schiþa Maestrul,
Muzele ºi gogonelele. Dezbaterea pe marginea
ideii de artã ºi a rolului artistului în societate,
este una obsedantã, ea revenind fragmentar, pe
tot parcursul volumului, sub diverse ipostaze: fie
sub cea directã a Autorului însuºi, fie a celor din
imediata lui apropiere cum ar fi bibliograful,
obligat sã cerceteze fãrã a interacþiona însã cu
personajele ºi evenimentele pe care le cerceteazã, sau dactilografa a cãrei libertate de
miºcare poate deveni de-a dreptul manipulatoare. Asocierea creaþiei cu ideea de libertate este
pentru Autorul Liþã Zidaru o ocazie unicã de a
percepe libertatea creaþiei în maniera tipicã marilor scriitori care scriu în aºa fel încât fiecare
paginã a cãrþilor sã aibã „o picãturã de otravã
abil pregãtitã de autor, dozatã astfel încât sã i
creeze lui, cititorului, dependenþa”, gest nu fãrã
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plã cu Liþã Zidaru, mort dintr-o eroare, la
Revoluþia din decembrie1989.
Scrisã cu multã dragoste pentru România,
aºa cum e ea, cu bune ºi rele, Laurenþiu Orãºanu
propune prin aceastã carte, foarte bine construitã
compoziþional (demnã de remarcat în acest sens
este rigoarea ºi dezinvoltura scriiturii precum ºi
puterea de a concentra esenþialul fiecãrei proze
ºi a fiecãrui capitol al microromanului) pe de-o

parte, o dezbatere pe marginea situaþiei unei þãri
care, din cauza marasmului social, este pãrãsitã
de mulþi dintre români, iar pe de altã parte, o altã
dezbatere privind chestiunea dezrãdãcinãrii de
pãmântul natal, þinut a cãrui amintire fermecãtoare, mai ales din depãrtare, nu mai pãstreazã
decât lucrurile, dacã nu frumoase, mãcar nostime, determinându-ne, poate dupã multe rãtãciri, sã-l iubim pânã la urmã.
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Sfântul Sinod al BOR a aprobat canonizarea
mitropolitului Andrei ªaguna
În ziua de 21 iulie 2011, în Sala Sinodalã din Reºedinþa Patriarhalã, sub preºedinþia
Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel, a avut loc ºedinþa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
În deschiderea lucrãrilor, dupã oficierea slujbei de Te Deum în Catedrala Patriarhalã,
ierarhii au participat la slujba de pomenire a pãrintelui arhimandrit Arsenie Papacioc, trecut la
Domnul în ziua de 19 iulie 2011.
Dintre hotãrârile luate menþionãm:
Sfântul Sinod a aprobat canonizarea mitropoliþilor Transilvaniei Andrei ªaguna (cu zi de
pomenire la 30 noiembrie) ºi Simion ªtefan (cu zi de pomenire la 24 aprilie), ca urmare a
propunerilor sinoadelor mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului ºi Mitropoliei Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului.
“ªaguna a devenit mângâierea, speranþa tuturor românilor ºi pentru cei din strana
dreaptã, ºi pentru cei din strana stângã, ºi pentru cei greco-orientali, ºi pentru cei fãrã rãdãcini
confesionale. Pentru ca sã întãresc spusele pe care le-am exprimat aici, cã toþi românii îl
iubeau ºi venerau pe ªaguna, în încheiere, amintim aprecierile unor bãrbaþi care vorbesc
despre Andrei ªaguna cu admiraþie ºi veneraþie. Între aceºtia sunt: nemuritorul patriot Vasile
Lucaciu, cleric greco-catolic, care pentru sentimentele lui patriotice a fost ameninþat cu
caterisirea, de episcopul Ioan de la Gherla, iar al doilea a fost poetul, filosoful ºi dramaturgul
Lucian Blaga. Dumnezeu sã-i rânduiascã un loc în rândul sfinþilor ierarhi ai lui Hristos!”, a scris
IPS Justinian, arhiepiscopul Maramureºului ºi Sãtmarului în „Ziarul Lumina”.
Biserica Ortodoxã Românã a stabilit ritualurile ºi slujba de cinstire a Sfântului Mare Ierarh
Andrei ªaguna, icoana, acatistul ºi rugãciunea sfântului. În slujba de pomenire, acesta este
numit „Andrei cel Mare ºi Sfânt, pãstorul cel bun ºi înþelept”, iar rugãciunea îl invocã pe sfânt ca
„neînfricat apãrãtor al ortodoxiei, înþelept teolog al adevãrului mântuitor, cunoscãtor ºi
tâlcuitor al Sfintelor Scripturi, luminã aprinsã din lumina lui Hristos”. Preºedintele Comisiei
Sinodale pentru canonizarea Sfinþilor Români, IPS Mitropolit Dr. Laurenþiu al Ardealului
considerã cã Andrei cel Mare ºi Sfânt este un „sfânt al Ortodoxiei ecumenice”, iar acatistul ne
îndeamnã „sã-i aducem laude ca unui nou apostol al lui Hristos” pentru toate faptele sale care
au întãrit Biserica Ortodoxã Românã. Un model de abnegaþie ºi uitare de sine, de sacrificiu ºi
devotament faþã de Bisericã ºi binele comun al neamului ºi umanitãþii, ªaguna, monahul ºi
arhiereul, a salvat ºi apãrat Ortodoxia transilvanã, nu polemic, ci constructiv. A fost sufletul
reconstrucþiei unei biserici, în acelaºi timp, tradiþionale ºi moderne, apostolul ºi îngerul învierii
unui neam ºi al unei biserici.
Demersurile pentru canonizarea mitropolitului au fost iniþiate de Universitatea Andrei
ªaguna Constanþa încã din anul 1993. Iar pentru rolul important pe care l-a avut în dezvoltarea
educaþiei, vieþii spirituale ºi culturii, UNESCO a declarat anul 2008, în care s-au împlinit 200 de
ani de la naºterea Marelui Ierarh, „Anul ªaguna”.
BIROUL DE PRESÃ AL BOR
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Câteva aspecte din perioada fiinþãrii
Regimentului II românesc de graniþã
de la Nãsãud (1762-1851)
Muzeograf Dan PRAHASE
Muzeul Grãniceresc Nãsãudean
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început, nobilimea dorea revenirea la o Transilvanie autonomã. Care au fost însã efectele –
directe ºi indirecte – ale militarizãrii pentru po-

Muzeul Grãniceresc Nãsãudean - fosta cazarmã
(ªvarda) a Regimentului II Românesc de graniþã
cu sediul la Nãsãud (1762-1851)

pulaþia româneascã? Ele au fost importante ºi
numeroase. Amintim: creºterea numãrului de
români liberi, sporirea numãrului de români
care erau capabili sã joace un rol în armatã, cler,
administraþie ºi învãþãmânt, îmbunãtãþirea nivelului cultural ºi a situaþiei economice a populaþiei
române din teritoriile militarizate, impulsionarea luptei de emancipare socialã ºi naþionalã a
românilor transilvãneni2.
Militarizarea s-a efectuat în trei etape: în
1762-1763, în 1764 ºi în 1783 (ultima etapã,
care s-a încheiat cu militarizarea localitãþilor de
pe Valea Bârgãului)3.

Valeriu ªotropa, Districtul grãniceresc nãsãudean, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 60-61.
Ibidem, p. 61-64, 11-12.
Ibidem, p. 74-77.
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lãdirea care adãposteºte astãzi colecþiile muzeului din Nãsãud este
fosta cazarmã a Regimentului II românesc de graniþã. Dupã cum afirmã
Valeriu ªotropa, acest regiment (înfiinþat în anul 1762 de cãtre împãrãteasa Maria Tereza) a devenit, din
punct de vedere geografic, ultimul
regiment de graniþã (al 17-lea) ºi se
situa la extremitatea de nord-est a
ºirului de regimente. Acest ºir era
extins pe toatã frontiera meridionalã
ºi pe o parte din frontiera de rãsãrit a
Imperiului Habsburgic. Motivele
militarizãrii erau atât de naturã militarã, cât ºi de naturã economicã, politicã, fiscalã, demograficã, sanitarã
etc.1. Valeriu ªotropa analizeazã pe
larg motivaþiile monarhiei habsburgice. Nu vom
aminti aici decât o parte dintre ele: intenþia Curþii
vieneze de a avea în locuitorii români militarizaþi (ºi scãpaþi astfel de iobãgie sau de alte
abuzuri exercitate împotriva lor de magistratul
bistriþean) ostaºi viteji ºi loiali, tendinþa Habsburgilor de întãrire a Bisericii unite prin obþinerea de noi credincioºi, stãvilirea contrabandelor
ºi oprirea pãtrunderii epidemiilor în Imperiul
Habsburgic, împiedicarea emigrãrilor masive,
obþinerea de noi mijloace de asigurare a ordinii
publice etc. Însã un motiv de primã importanþã –
chiar dacã nu era afirmat în mod deschis – era
intenþia Casei de Habsburg de a obþine o forþã
importantã (din locuitorii militarizaþi), fidelã
Curþii de la Viena, prin intermediul cãreia sã
contribuie la slãbirea poziþiei nobilimii din
Transilvania. ªi asta deoarece, în special la
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Adrian Onofreiu ºi Ioan Bolovan scot la
luminã, în cartea „Contribuþii documentare privind istoria regimentului grãniceresc nãsãudean”, un manuscris al cãpitanului Karl Klein,
intitulat „Istoria de arme a Regimentului cezaro-crãiesc grãniceresc de infanterie nr. 17 naþional român transilvãnean”1. Aceastã istorie
este deosebit de importantã pentru studierea din
punct de vedere militar în primul rând (dar nu
numai) a campaniilor ºi bãtãliilor duse de Regimentul II românesc de graniþã.
Ca structurã, regimentul nãsãudean era alcãtuit din douãsprezece companii repartizate pe
patruzeci ºi patru de localitãþi, dupã cum urmeazã, conform ultimei reorganizãri (cea din
1816):
. Compania I: Monor, Ruºii Munþi,
Gledin, Morãreni;
. Compania a II-a: Budacul-Român,
Nuºfalãu, ªieuþ, Ragla, Sântioana;
. Compania a III-a: Tiha Bârgãului,
Prundu Bârgãului, Mureºenii Bârgãului,
Bistriþa Bârgãului;
. Compania a IV-a: Josenii Bârgãului,
Susenii Bârgãului, Rusu Bârgãului, Mijlocenii
Bârgãului;
. Compania a V-a: Rodna, Maieru, Ilva
Mare, ªanþ;
. Compania a VI-a: Sângeorz-Bãi,
Sâniosif (Poiana Ilvei), Mãgura Ilvei;
. Compania a VII-a: Feldru, Ilva Micã,
Leºu;
. Compania a VIII-a: Rebriºoara, Rebra,
Nepos, Parva;
. Compania a IX-a: Nãsãud, Salva;
. Compania a X-a: Telciu, Coºbuc
(Hordou), Bichigiu, Romuli;
. Compania a XI-a: Zagra, Poienile
Zãgrii, Aluniº (Gãureni), Suplai;
. Compania a XII-a: Mocod, Runcu
Salvei (Runc), Mititei2.
Din cele patruzeci ºi patru de comune foste militarizate, patruzeci ºi douã se gãsesc pe
teritoriul actualului judeþ Bistriþa-Nãsãud, iar
douã (Morãreni ºi Ruºii Munþi) pe teritoriul
actualului judeþ Mureº.
Karl Klein menþioneazã ºi localitatea
Coºna (actualmente pe teritoriul judeþului Suceava) ca fãcând parte din compania a V-a, dar
1
2
3
4
5

precizeazã cã locuitorii acestei localitãþi erau
neînarmaþi ºi cã plãteau impozitele principatului
prevãzute în cazul locuitorilor liberi3.
În ceea ce priveºte campaniile militare
duse de Regimentul II românesc de graniþã, sunt
de amintit bãtãlii purtate împotriva prusacilor, a
turcilor ºi îndeosebi împotriva francezilor.
Bãtãlia de la Arcole
(15-17 noiembrie 1796)
În anul 1796 Europa începe sã pronunþe cu
uimire un nume: cel al generalului francez Bonaparte. Dupã cum ne spune E. V. Tarle, Bonaparte, remarcat în timpul Revoluþiei din Franþa,
vine cu propunerea ca, spre a încerca sã mute
rãzboiul din apropierea graniþelor franceze, sã
deschidã un nou front de luptã în Italia. Cu alte
cuvinte, viitorul împãrat Napoleon I (care la
1796 era un general de 27 de ani, specializat în
artilerie) susþine în faþa Directoratului (pe atunci
organul politic conducãtor în Franþa) declanºarea unei campanii a trupelor franceze împotriva posesiunilor Imperiului Habsburgic din
Italia. Având acceptul Directoratului, Bonaparte
îºi alcãtuieºte ºi îºi echipeazã – în mãsura posibilitãþilor – o armatã ºi porneºte la luptã. Este
ceea ce este cunoscut sub numele de „Campania
din Italia”. Rând pe rând, trupele habsburgice
sunt înfrânte. Generalul imperial Wurmser, ºi el
învins, este nevoit sã se închidã în localitatea
Mantua. În ajutorul lui Wurmser vine o armatã
habsburgicã condusã de generalul baron Alvinczy4. Conform relatãrilor lui Karl Klein, Alvinczy aduce cu el ºi batalioane combinate, formate
din soldaþi ai regimentelor româneºti de graniþã
de la Orlat (Regimentul I) ºi Nãsãud (Regimentul II). Cele douã armate (habsburgicã ºi
francezã) sunt faþã în faþã pe podul de la Arcole,
situat peste râul Alpone. Alãturi de batalioanele
româneºti combinate, în zona Arcole ºi în împrejurimi erau ºi trupe austriece ºi croate. Bãtãlia începe în ziua de 15 noiembrie 1796.
Generalul Bonaparte nu era acolo la momentul debutului luptei. Trupele franceze atacã
podul, dar sunt respinse, iar generalii Verdier,
Bon, Lannes ºi Verne sunt rãniþi. Atunci atacã
podul generalul Augereau, în fruntea a douã batalioane de grenadieri. Ei reuºesc sã înfigã drapelul
francez la mijlocul podului. Se aud însã strigãtele
ofiþerilor români: „Puºcaþi, puºcaþi Vitejilor”.
Imediat, grenadierii sunt nimiciþi de o ploaie de
gloanþe ºi acoperã podul cu trupurile lor5.

Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, Contribuþii documentare privind istoria regimentului grãniceresc nãsãudean,
Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2006.
Ibidem, p. 59-60; vezi ºi Valeriu ªotropa, op. cit., p. 104.
Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, op. cit., p. 59-60.
E. V. Tarle, Napoleon, Editura Pentru Literaturã Universalã, 1964, p. 35-43.
Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, op. cit., p. 134-137.
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nicã a acestui batalion „îndrãcit”, i-a considerat
pe apãrãtorii podului de la Arcole „nemþi”. Dupã afirmaþiile cronicarilor, Napoleon ar fi spus
cã, dacã ar avea un astfel de batalion, ar ajunge
în trei zile la Viena3.
În urma bãtãliei de la Arcole au murit trei
sute nouãzeci ºi cinci de grãniceri români din
ambele batalioane dar – dupã cum afirmã Karl
Klein – armata imperialã a putut fi astfel salvatã
de la încercuire4.
Florian Mureºianu relateazã povestea
unui strãmoº al sãu care, povestind despre bãtãlia de la Arcole, menþioneazã cã degeaba au
încercat grãnicerii nãsãudeni sã-l împuºte pe
Napoleon pe pod. Nu l-au nimerit deoarece pe
Napoleon nu-l putea prinde plumbul5.
O altã relatare a aceluiaºi Florian Mureºianu vorbeºte despre o patrulã de grãniceri
din care fãcea parte ºi acel strãmoº al sãu. Aceastã patrulã s-a rãtãcit într-o pãdure ºi, dupã
câteva zile în care rãbdaserã de foame, au împuºcat ciori pe le-au fript ºi le-au sãrat. În acest
mod ºi-au astâmpãrat foamea. În cele din urmã,
fiind prinºi de trupe franceze ºi duºi înaintea lui
Napoleon Bunãparte, grãnicerii au spus cã
acesta a vorbit cu ei româneºte6.

Ibidem, p. 137-138.
Ibidem, p. 138-141.
Carol Göllner, Regimentele grãnicereºti din Transilvania 1764-1851, Editura Militarã, 1973, p. 133.
Adrian Onofreiu, Ioan Bolovan, op. cit., p. 140.
Florian Mureºianu, Amintiri, în „Arhiva Someºanã”, nr. 27, Nãsãud, 1940, p. 234.
Ibidem, p. 234-235.
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Expoziþia de istorie: 1. Ladã de valori
aparþinând Regimentului II de graniþã de la
Nãsãud (începutul sec. XIX); 2. Pistoale cu
cremene ºi capsã (sec. XVIII-XIX);
3. Sabie de ofiþer din regimentul de la Nãsãud
(prima jumãtate a sec. XIX); 4. Grãniceri din
regimentul de la Nãsãud la 1762 (reproducere
dupã Gustav Amon von Treuenfest)
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Tot Karl Klein menþioneazã cã
în acel moment ajunge acolo generalul Bonaparte; acesta descalecã ºi
se aruncã el însuºi cu drapelul în mânã, în fruntea grenadierilor, spre pod.
Însã, cu toate acestea, trupele imperiale nu se retrag, þintesc fãrã încetare, iar Bonaparte este luat pe sus în
momentul retragerii grenadierilor ºi
cade în mlaºtinã. Sesizând dificultatea majorã a trupelor franceze, colonelul conte Brigido ordonã batalionului român sã atace podul spre a
urmãri inamicul. Contraatacul românilor este oprit însã de trupele franceze care strigã: „Salvaþi-l pe general!”1. Este
foarte probabil cã acest atac francez înverºunat
ºi disperat l-a salvat pe Bonaparte de a fi ucis de
glonþul provenit de la vreun trãgãtor de elitã
nãsãudean. ªi atunci ar trebui sã ne întrebãm
cum s-ar fi scris mai departe istoria dacã viitorul
împãrat Napoleon I ar fi murit în acea zi de 15
noiembrie 1796 de mâna nãsãudenilor!
La miezul nopþii – reluând mai departe
prezentarea lui Karl Klein – Bonaparte a ordonat evacuarea localitãþii Arcole ºi retragerea.
În ziua urmãtoare au fost atacuri de ambele
pãrþi, trupele imperiale zãdãrnicind mai multe
tentative ofensive ale generalilor Augereau ºi
Bonaparte. Augereau a încercat sã-i goneascã pe
grãniceri din poziþiile lor cu grenade, însã fãrã
succes. În noaptea de 16 spre 17 noiembrie posturile austriece n-au observat cã francezii construiesc un pod pe afluentul râului Alpone. Când
ºi-au dat seama, se luminase deja de ziuã iar
francezii apucaserã sã treacã acest pod. O companie din cel de-al treilea batalion român atacã
aceste trupe franceze, dar este respinsã. Lupta
continuã cu încrâncenare, iar Arcole este din nou
atacat de trupele franceze în jurul orelor trei dupã
amiazã ºi în cele din urmã cucerit. Trupele imperiale sunt nevoite sã se retragã spre San Bonifacio.
În raportul sãu cãtre Directorat, generalul
Bonaparte evidenþiazã forþa de care a dat dovadã
al doilea batalion grãniceresc românesc. El remarcã faptul cã doar vitejia ieºitã din comun
arãtatã de acest batalion l-a fãcut sã nu poatã
încercui ºi zdrobi în totalitate armata austriacã2.
Dupã cum remarcã Carol Göllner, deoarece generalul Bonaparte nu cunoºtea componenþa et-
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În loc de concluzie, ar trebui sã remarcãm
un aspect, poate prea uºor trecut cu vederea.
Dupã pãrerea noastrã, în bãtãlia de la Arcole
nãsãudenii din batalioanele româneºti au avut
parte de - probabil – cel mai puternic adversar
pe care l-a întâlnit vreodatã în luptã o oaste
româneascã. Evident, este vorba despre generalul Bonaparte, viitorul împãrat francez Napoleon I. Bravura ºi forþa cu care au luptat batalioanele româneºti la Arcole a fost evidenþiatã

atât de Bonaparte în persoanã, cât ºi de comandanþii trupelor imperiale habsburgice. Nu ºtim
cu exactitate în ce mãsurã este ºi va fi menþionatã bãtãlia de la Arcole în actualele
manuale de istorie româneºti, dar poate cã ar
trebui scoasã în evidenþã participarea la acea
luptã a batalioanelor formate din români, care
au fost la un pas (mic) de a schimba cursul
istoriei dacã Napoleon I ar fi murit de mâna lor
în anul 1796!

Mitropolitul Andrei, Baron de ªaguna –
vajnic apãrãtor al românismului
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Motto: „Aduceþi-vã aminte de mai marii voºtri
cari v-au grãit vouã cuvântul lui Dumnezeu,
la a cãror sãvârºire a vieþii privind, sã le urmaþi credinþa.”
(Apostolul Pavel, Epistola cãtre Evrei, 13.7)

upã 200 de ani de la naºterea lui
Andrei ªaguna, personalitatea monumentalã a Marelui Ctitor care „a
fost de pe scaunul sãu de arhiereu, ca de pe un
tron de rege, un cârmuitor de oameni ºi un îndreptãtor al vremurilor” (Nicolae Iorga), „pregãtitor al unitãþii naþionale” (Ioan Lupaº) ºi
„desrobitor de neam” (Ioan Mateiu), încã dominã majestuos spiritualitatea româneascã.
Corifeu ºi Apostol al neamului sãu, Mitropolitul Andrei ªaguna (1808-1873), prin tot ce a
cutezat întru propovãduirea românismului, apãrarea credinþei strãmoºeºti ortodoxe ºi ridicarea
culturalã a românilor, a fost, în egalã mãsurã,
expresia timpului sãu ºi pentru cã, prin întreaga
sa operã religioasã, politicã ºi cãrturãreascã, a
anticipat unirea ºi propãºirea prin culturã ºi credinþã a poporului român, a rãmas contemporanul nostru.
Actualitatea ideilor sale este frapantã;
vorbind despre istorie, filozofie naþionalã, religie sau societate constatãm lesne cã, deºi societatea româneascã s-a transformat o datã cu
prefacerile lumii europene, Spiritul ªagunist a
rãmas veºnic printre noi.
„Tribun, lider politic ºi cap spiritual, ºi în
toate exponent al poporului sãu” - cum îl caracterizeazã unul dintre marii sãi urmaºi în ale
pãstoririi turmei ortodoxe din Transilvania, Mi-

tropolitul dr. Antonie Plãmãdealã, Andrei ªaguna ºi-a fixat drept idealuri ale luptei sale ºi
întregii vieþi: libertatea naþionalã ºi libertatea
credinþei ortodoxe, ambele înãbuºite atât în vremea sa, cât ºi în multe alte momente de restriºte
de atunci ºi pânã în zilele noastre. El era conºtient cã un popor nu poate fi liber ºi nu poate
evolua decât prin credinþã ºi culturã. Expresia
unei asemenea concepþii este elocvent relevatã
în discursul sãu din 18/30 aprilie 1848 (Duminica Tomii), atunci când în catedrala de la
Karlowitz era hirotonit episcop titular al Episcopiei Sibiului, de care aparþineau toþi românii
ortodocºi din Transilvania. Mãrturisind, cu acel
prilej, crezul vieþii sale ºi al activitãþii viitoare,

nia). La botez a primit numele Anastasie ºi mai
târziu, la trecerea în cinul monahal, numele
Apostolului Creºtinismului Românesc – Andrei.
Era al treilea copil al negustorului Naum, din familia ªaguna, strãmutatã în a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea din înfloritoarea aºezare
Grabova, de lângã vestitul oraº Moscopole, din
cauza masacrelor la care Macedonia fusese supusã de cãtre bandele musulmane ale satrapului
Ali Paºa din Ianina.
Mama sa, Anastasia Muciu, era fiica negustorului macedoromân Mihail Muciu din
Pesta, înrudit cu alte mari familii de oameni cu
stare ºi cãrturari, care au fost nevoite sã-ºi pãrãseascã þinuturile natale ºi sã desfãºoare o activitate economicã, dar ºi culturalã, înfloritoare,
în Imperiul Habsburgic ºi chiar dincolo de
Ocean, precum familiile Mocioni, Grabovsky,
Dumba, Sina, Murnu º.a.; unchii sãi, familia
Anastasie ºi Evreta ªaguna erau ctitorii bisericii
române din Miskolcz, ziditã în 1806.
Cel despre care se credea cã a fost „trimis
de providenþã” (Gh. Bariþiu) a iniþiat ºi realizat
un eficient program socio-cultural care viza starea materialã ºi moralã a naþiunii române, plasând în centrul acestei ample ºi istorice acþiuni,
Biserica.
Din hotãrârea lui (24 aprilie 1852) fiecare
obºte bisericeascã ºi-a fãcut ºcoalã iar fiecare
preot era ºi învãþãtor sau profesor, astfel cã pânã
în anul 1865 „numãrul ºcoalelor poporale ortodoxe române din Ardeal s-a sporit cu 339”, iar în
Sinodul din 1850, condus de el, s-a cerut înfiinþarea primei universitãþi româneºti din Transilvania.
Andrei ªaguna este fondatorul ºi primul
conducãtor al ziarului Telegraful român, publicaþia cu cea mai veche apariþie neîntreruptã de
pe teritoriul României, ºi cel care a înfiinþat în
1850, cu bani proprii, o tipografie în care s-au
publicat mii de cãrþi (abecedare româneºti, manuale ºi lucrãri bisericeºti).
A prefaþat, revizuit ºi retipãrit numeroase
cãrþi rituale ºi manuale teologice, a elaborat preþioase lucrãri, precum: Manualul de studiu pastoral, Istoria bisericeascã, Compendiul de drept
canonic, Manualul de teologie moralã creºtineascã.
Biobibliografia Andrei ªaguna întocmitã
de Biblioteca Judeþeanã ASTRA Sibiu ne indicã
un numãr de 184 de lucrãri scrise/editate de
Andrei ªaguna ºi 1.751 (pânã în anul 2008) de
cãrþi, studii ºi articole dedicate vieþii ºi activitãþii acestui ”mare ºi rar bãrbat al naþiunii
române” (Antonie Plãmãdealã).
Dar, poate cã mai presus de multe altele,
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ªaguna spunea cã doreºte ca: „pe Românii
ardeleni din adâncul lor somn sã-i deºtept ºi cu
voie cãtre tot ce este adevãrat, plãcut ºi bun sã-i
trag”. Prin aceasta marele tribun se exprima,
fãrã discuþie, în ideea eforturilor ce avea sã le
facã pentru scoaterea poporului român
transilvãnean din greaua robie politicã, socialã
ºi spiritualã la care era supus ca naþie
„inferioarã”, fãrã nici un drept politic, economic
sau cultural, în propria þarã. Pe bunã dreptate,
Ioan Slavici, un alt mare cãrturar intrat pentru
vecie în panteonul neamului, afirma: „ªaguna
le-a venit ardelenilor ca un trimis de la
Dumnezeu ºi ardelenii au cunoscut cã s-a ivit un
Mesia în mijlocul lor”, pentru cã o datã cu venirea sa în þarã ºi alegerea în fruntea creºtinãtãþii
ortodoxe române din Ardeal, Andrei ªaguna a
preluat de fapt cârma naþiunii sale din Imperiul
Habsburgic ºi a fãcut totul pentru ea ca pãrinte
spiritual ºi conducãtor politic.
Credincios idealului „cã numai luminându-ne profund, putem sã fim liberi”, mãreþul
spirit ªaguna a izbutit, printr-o tenacitate de
neegalat ºi o impresionantã diplomaþie, sã trezeascã ºi sã susþinã credinþa ortodoxã în lupta
pentru recunoaºterea ei ºi pentru drepturile ei
egale cu religia unitã greco-catolicã, dar ºi cu
tendinþele hegemoniste ale ortodoxiei sârbeºti,
înfiinþând multe ºcoli confesionale, ca Seminarul din Sibiu, reînviind Mitropolia Transilvaniei ºi obþinând autonomia ei (în fapt autocefalia), elaborând apoi Statutul acesteia
(Statutul lui ªaguna) ºi înfiinþând o tipografie
eparhialã la Sibiu(cea mai veche din þarã, existentã ºi azi). S-a angajat, în paralel la o impresionantã muncã de renaºtere culturalã. A înfiinþat primele gimnazii româneºti la Braºov ºi Brad
ºi ºcoli primare româneºti în cele mai îndepãrtate unghere ale Transilvaniei, la care se adaugã înfiinþarea unor biblioteci de carte româneascã, contribuind prin toate acestea,
printr-o muncã epuizantã de zi cu zi, la emanciparea naþiei sale de sub tirania Imperiului austro-ungar. A fost fondatorul ºi primul preºedinte
al „Asociaþiunii Transilvane pentru literatura
românã ºi cultura poporului român”(ASTRA),
cea mai veche organizaþie neguvernamentalã
din þarã, activã din Epoca ºagunianã ºi pânã în
prezent.
Cel care a dat numele sãu epocii în care a
trãit, fiind perceput de contemporani ca un Apostol al românismului ºi ortodoxiei, s-a nãscut
în ajunul Crãciunului anului 1808, în bogata ºi
influenta colonie aromâneascã din Miskolcz
(Ungaria), rãdãcinile familiei sale fiind în zona
vestitei localitãþi aromâneºti Moscopole (Alba-
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Mitropolitul Andrei ªaguna a realizat o reformã
democraticã sinodalã, concepând ºi punând în
aplicare Statutul Organic, pe drept cuvânt numit
„ºagunian” ºi Magna Charta a Constituþiei bisericeºti ºi naþionale a Românilor greco-ortodocºi din Transilvania ºi Ungaria, care asigura
prezenþa reprezentanþilor mireni, într-un procent de 2/3, în Congresul Naþional Bisericesc,
un mic parlament al românilor, organizat pe
principii democratice ºi liberale.
Cu ajutorul ºi sub îndrumarea Mitropolitului Andrei ªaguna s-au ridicat biserici
orto doxe în numeroase localitãþi din Tran silvania.

Mausoleul „Andrei ªaguna” de la Rãºinari

Consecvent ideii cã unitatea românilor de
pretutindeni presupune nu doar comunitatea
lingvisticã, ci ºi comunitatea de credinþã ºi de
culturã, realizabilã prin extinderea educaþiei româneºti creºtin ortodoxe, Andrei ªaguna a ctitorit Institutul Teologic - Pedagogic ºi a tipãrit

„cea dintâi biblie a poporului românesc întreg”
– Biblia lui ªaguna.
Membru de onoare al Academiei Române,
Andrei ªaguna, ca un „Mesia al ardelenilor”, „a
lovit în stâncã ºi a deschis pe seama poporului
sãu izvorul culturii intelectuale” (Iacob Ronnicher – conducãtorul saºilor).
Astãzi, la 137 de ani de când Marele
Andrei s-a retras pentru odihna veºnicã la Mausoleul de la Rãºinari, în mijlocul oierilor din
Mãrginime de care era atât de ataºat, constatãm
cât adevãr stã în spusele lui Gh. Bariþiu: „ªaguna a tras în viaþa sa un plan atât de larg ºi
mãreþ, încât succesorii sãi au sã lucreze cel puþin
100 de ani ca sã-l vadã realizat întreg”.
Închinându-ºi întreaga activitate ºi viaþã
apãrãrii ortodoxiei ºi drepturilor naþionale ale
românilor transilvãneni, Andrei ªaguna, preºedintele Adunãrii Naþionale de pe Câmpia Libertãþii de la Blaj a influenþat în mod hotãrâtor,
prin faptele sale de mare rãsunet politic, cultural
ºi bisericesc, istoria Transilvaniei, întruchipând
„cea mai desãvârºitã personificare a ideii de
unitate naþionalã” (Ioan Lupaº).
Mitropolitul dr. Laurenþiu Streza, vrednicul urmaº al Marelui Andrei pe tronul Mitropoliei Ardealului, ne dezvãluie, fãrã putinþã de
îndoialã, cã „toatã activitatea Mitropolitului ªaguna oglindeºte conºtiinþa sa vie cã Dumnezeu
l-a ales sã fie colaborator al Sãu. Strãdaniile lui
au fost ca totdeauna sã se menþinã la înãlþimea
acestei dumnezeieºti chemãri”.
Bunul Dumnezeu a voit sã punã în mâinile
Înaltpreasfinþitului Mitropolit prof. univ. dr. Laurenþiu Streza toate speranþele noastre ca nobila ºi
sfânta lucrare ce o face pentru canonizarea Marelui Andrei sã fie cât mai degrabã desãvârºitã.
Deoarece, cu deplin temei afirma Ioan
Lupaº: „S-a milostivit bunul Dumnezeu ºi a
trimis românilor ardeleni pe cel mai vrednic ºi
mai însemnat din toþi arhiereii Bisericii noastre
ortodoxe, pe Andrei ªaguna”, cãruia poporul
român ºi Biserica Ortodoxã îi datoreazã pioasã
recunoºtinþã, ca unui Sfânt al Neamului.

SEPTEMBRIE 2011

89

Ne este furatã istoria
Teodor FILIP
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cele mai vechi timpuri. Cercetãtorul arheolog
Vasile Boroneant (n.1930), membru al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România, laureat
al Academiei Române, a lucrat pe acest ºantier
împreunã cu cercetãtorul arheolog Mihai Davidescu (n.1930), sub îndrumarea Profesorului
Constantin Nicolaiescu Plopºor (1901-1968),
membru corespondent al Academiei Române,
director al Centrului Academiei Române de la
Craiova.
Lucrãrile arheologice au acoperit o întindere de peste 180 de km din aval de Moldova
Veche ºi pânã la Ostrovul Mare. Cele mai vechi
urme de viaþã din zonã au fost datate cu 35.000
ani î.e.n, descoperite în peºterile Chindiei ºi
Livadita de la Coronini, localitate situatã la 7 km
în aval de Moldova Nouã. Urmeazã vestigiile
descoperite la Cuina Turcului, de la Dubova, în
Cazanele Mari la 17 km în amonte de Orºova, pe
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Descoperiri care îi reduc la tãcere
pe occidentali
ªi astãzi se discutã în contradictoriu despre
originea ºi civilizaþia daco-românilor. Chiar de
cãtre istoricii ºi cercetãtorii români. Originea
purã a strãmoºilor noºtri este contestatã. Însã,
descoperirile arheologice vin în ajutorul nostru.
Paleontologii au stabilit cã omul de Neanderthal
a trãit în urmã cu 100.000 de ani, iar cel de la
Creo-Magnon cu circa 35.000. Fratele nostru
oltean de la Buciuleºti, comuna Tetoiu, judeþul
Vâlcea, pe Valea lui Grãuceanu are o vechime
de 1.900.000-2.000.000 ani!!! Descoperirea îi
aparþine savantului Dardu-Nicolãescu-Plopºor.
Cum e posibil?!
Aºa cum marile popoare ale lumii s-au
format în bazinele hidrografice ale marilor fluvii
ºi poporul nostru s-a format în bazinul hidrografic al Dunãrii. „Este uimitoare coincidenþa aproape perfectã între teritoriul
fostului regat al Daciei, atestat documentar, de pe vremea lui
Burebista ºi conturul bazinului hidrografic al Dunãrii, de la Viena
ºi pânã la vãrsarea în Marea
Neagrã. Aceastã coincidenþã confirmã faptul cã bazinul hidrografic al Dunãrii a fost leagãnul de
formare ºi supravieþuire multimilenarã a poporului pelasgo-tracogeto-daco-valaho-român”.1
Sãpãturile arheologice fãcute sub auspiciile Academiei Române în zona defileului Dunãrii,
cu ocazia deschiderii în 1964 a
ºantierului „Porþile de Fier”, au
scos la ivealã vestigii de o importanþã covârºitoare, care atestã
existenþa vieþii în aceastã zonã din
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„România este vatra a ceea ce numim Vechea Europã, o entitate culturalã cuprinsã
între 6500-3500 î.Hr. axatã pe o societate matriarhalã, teocraticã, paºnicã, iubitoare
ºi creatoare de artã (…). Uluitoarele descoperiri fãcute în România ºi alte þãri
învecinate dupã al doilea rãzboi mondial, asociate datãrilor cu radio-carbon, au fãcut
posibilã înþelegerea importanþei începuturilor culturii «vechii Europe», o culturã a
unei societãþi de agricultori. A devenit, de asemenea, evident cã aceastã strãveche
civilizaþie europeanã precede cu câteva milenii pe cea sumerianã.” (Marija Gimbutas,
„Civilizaþie ºi culturã”)
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malul românesc al Dunãrii, datate cu 11.000 ani
î.e.n. La Schela Cladovei s-au descoperit ºi una
dintre cele mai vechi aºezãri dacice de pe Dunãre din sec. IV î.e.n., cu vestigii ceramice specifice: ceaºca dacicã.
Mi-ar trebui mult spaþiu tipografic pentru
a prezenta toate descoperirile arheologice din
aceastã zonã, descoperiri care au fãcut obiectul
unor numeroase comunicãri ºtiinþifice. Între 30
martie ºi 2 aprilie 2000 în Scoþia, Universitatea
din Edinburgh a organizat Conferinþa Internaþionalã „The Iron Gates in prehistory” (Preistoria Porþilor de Fier) ca semn de preþuire acordat importantelor vestigii scoase la luminã în
defileul Dunãrii între Carpaþi ºi Balcani.
„Nu sunt de neluat în seamã nici informaþiile pe care ni le transmite V. Flaccus (m.90
e.n.) care, referindu-se la drumul argonauþilor
(din sec. XIII î.e.n.), spune cã aceºtia au vãzut pe
porþile templului Soarelui din cetatea lui Arietes:
«reprezentarea înfrângerii egiptenilor, conduºi
de Sesostris, de cãtre geþi». Dar Diodor din Sicilia (c.80-c.21 î.e.n.), în istoria lumii antice de la
origini ºi pânã la rãzboiul lui Cezar în Galia din
58-51 î.e.n. intitulatã «Biblioteca istoricã», prezintã campania egipteanã din Tracia condusã de
Sesostris, se pare din timpul domniei faraonului
Ramses al II-lea (1290-1224 î.e.n.)”1.
Dacã la toate acestea se mai adaugã ºi
informaþiile recente, ale studiilor mineralogice
de laborator, care au confirmat cã aurul din
sarcofagele egiptene provine din Transilvania,
înseamnã cã istoria þãrii noastre are rãdãcini
adânci prin vestigiile ºi documentele atestate
din antichitate ºi pânã în prezent, iar legenda se
poate transforma în istorie veridicã. În acest
sens, o privire mai atentã asupra descrierii faptelor argonauþilor din secolul XIII î.e.n. îmbarcaþi pe nava „Argo" ºi plecaþi în cãutarea lânii de
aur spre þara denumitã Colhida pare sã ducã la
concluzia cã aceºtia au trecut pe la „Porþile de
Fier”. Scrierile din vechime ale lui Pindar (462
î.e.n.) ºi ale lui Apollonios din Rhodos (295-230
î.e.n.) oferã un numãr impresionant de mare de
coincidenþe între denumirile mitice ale unor personaje ºi locuri din antichitate ºi denumirile de
azi ale unor localitãþi situate pe teritoriul þãrii
noastre. Pe traseul de la vãrsarea Dunãrii în
Marea Neagrã la punctul de confluenþã al Tisei
cu Dunãrea ºi apoi al punctului de confluenþã al
Someºului cu Tisa, mergând spre amonte, se
ajunge în zona Medieºului Aurit din nordul
Munþilor Apuseni, pe cursul mijlociu al Someºului. Pe acest traseu se gãsesc o seamã de localitãþi ale cãror denumiri de azi coincid în mod
bizar cu titulaturile mitice care ne-au fost trans1
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mise din antichitate. Aceastã observaþie l-a fãcut
pe cercetãtorul ºtiinþific geolog Mircea Ticleanu
sã adopte ipoteza ºi sã finalizeze un studiu în
care a demonstrat cã drumul pe ape al argonauþilor a urmat traseul pe Dunãre. Apollonios,
la vremea lui, a plasat destinaþia finalã a expediþiei în Caucaz. Dar informaþiile de atunci se
pare cã situau Caucazul la vestul Mãrii Negre
dupã cum ne-o confirmã atât scrierile lui
Ammianus Marcellinus (cca. 330-400), general
roman ºi istoric, care aminteºte în secolul IV e.n.
de un þinut „Caucaland” situat pe malul stâng al
Dunãrii la marginea bazinului Panonic, a cãrei
descriere corespunde cu Munþii Apuseni de la
vestul Mãrii Negre.
Cu toate acestea, pentru occidentali, România este þara romilor, a hoþilor, cerºetorilor.
Aceºtia sã fie cel mai vechi popor din Europa?
Nu se pupã cu orgoliul britanicilor, francezilor,
germanilor etc. România este la mâna unor „dizidenþi de catifea”, care, dupã decembrie 1989 nu
au scris nimic. Dar se produc zilnic pe sticla
televizoarelor, lucrând dupã „reþete" stabilite în
altã parte. Privitul spre Vest a devenit sport
naþional.
În ziua de azi se duce o politicã perfidã
pentru distrugerea acestui popor. Ce putem
face? Noi, cei care mai cunoaºtem câte ceva, sã
le popularizãm. Voi? Sã nu uitaþi! ªi sã cultivaþi
aceste lucruri copiilor ºi nepoþilor voºtri. ªi nu
mai cãutaþi mistere în afara þãrii. Pentru cã existã
nenumãrate dovezi ale civilizaþiei care ne-a precedat, dovezi care atestã cã pe aceste meleaguri
au trãit oamenii primordiali, care s-au rãspândit
în toatã Europa ºi pe toate continentele, dând
naºtere civilizaþiilor care acum ne ignorã.
Acestea sunt adevãratele mistere uitate.
„La Congresul Mondial de Istorie, care a
avut loc la Montreal, în Canada, în septembrie
1995, la care istoricii români nu au fost admiºi,
s-au emis o serie de teze, cel puþin bizare, dupã
care statul ºi naþiunea etnicã ar fi niºte aberaþii
sângeroase, care au provocat în ultimele secole
cele mai îngrozitoare tragedii, încât ele trebuie
sã disparã, cedând locul «naþiunii culturale».
Prin «naþiuni culturale» autorii tezelor respective înþeleg religiile occidentale. Ca atare, frontierele trebuie modificate, pentru cã ele numai
corespund «criteriilor culturale», dupã care ar
urma «spiritualizarea» lor, cum le place unora sã
spunã. Primele victime se cunosc: Jugoslavia ºi
Cehoslovacia"(2).
Din pãcate, aceste jalnice teze sunt promovate în paginile aºa-ziselor manuale de istorie alternativã. De fapt o „Românie suveranã ºi
independentã„, cum suna ºi generosul crez poli-
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mutat termenul de Ardeal din limba românã,
dupã topica limbii maghiare, Erdely”1;
- descoperirea în Biblioteca naþionalã din
Budapesta a lucrãrii lui Lukacs Karoly, preot
romano-catolic ºi arheolog, care a pãstorit peste
zece ani în regiunea Balatonului, unde a fãcut
cercetãri arheologice, identificând urme materiale ale unor castele, biserici ºi cetãþi voievodale
româneºti în sec. al X-lea, chiar de pe timpul
invaziei triburilor migratoare ungare. Lucrarea a
apãrut în anul 1937 la Tipografia Episcopatului
romano-catolic din Oradea, de unde preotul a
fost mutat. Cartea respectivã nu a fost gãsitã în
nici o bibliotecã din România!
- a fost descoperitã cronica împãratului
german Friederic al II-lea Barbarossa. Pentru
anul 1189 în ea se stipuleazã existenþa unei þãri
româneºti numitã Walahia între Dunãre ºi
Munþii Carpaþi, condusã de un principe. Sunt
descrise cu lux de amãnunte graniþele, iar principele þãrii, într-un dialog cu împãratul, ºi-a afirmat suveranitatea;
- au fost descoperite sursele documentare
ale lucrãrii „Cosmographie”, scrisã în limba
românã cu alfabet geto-dac, de cãtre Aeticus
Dunãreanu, ilustru cãrturar ºi explorator român
din sec. al IV-lea.
Ne este furatã istoria
La polul opus se situeazã evenimente pe
care autorul le trece la capitolul „conspiraþii”:
de-a lungul timpului, numeroase documente
istorice cu privire la strãmoºii noºtri s-au pierdut
într-un mod cu totul straniu. Astfel:
. Dacica, jurnalul împãratului Caius
Ulpius Traianus, s-a pierdut;
. Getica, o lucrare scrisã de Criton, medicul
personal al lui Traian, a avut aceeaºi soartã;
. Istoria geþilor, scrisã de prelatul-filozof Dion Chrysostomos, s-a pierdut într-un
mod cu totul ilogic pentru un filozof de
asemenea talie;
. Getica, o lucrare de sintezã a lui Dio
Cassius Cocceianus, nepotul filozofului
menþionat mai sus, a avut aceeaºi soartã;
. Appianus din Alexandria, istoric grec,
a scris o impresionantã lucrare în 24 de volume, numitã Istoria Romanilor. Un lucru
foarte curios: s-a pierdut doar volumul al
XXIII-lea, în care se relateazã amãnunþit chiar
cuceririle romane în Dacia;
. Caninius a scris în versuri istoria
expediþiei lui Traian. S-a pierdut!
. Plutarh a scris o biografie a lui Traian
pierdutã fãrã urmã;
. Ammianus Marcellinus a scris 31 de
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tic al seniorului Coposu, nu cred cã mai este
posibilã. Am devenit un fatalist deoarece totul
concurã la recroirea geografiei politice europene. Subjugarea României a devenit totalã.
Acum se intenþioneazã ca din guvernul Boc sã
facã parte un ministru din C.E.
Dacã chinezii ori japonezii ar avea o cetate ca Sarmizegetusa Regia, ar transforma-o în
loc de pelerinaj.
Din negura timpului
România este leagãnul tuturor civilizaþiilor. Pãmântul Ardealului este „Grãdina Maicii
Domnului” ºi locul de unde au plecat cele 12
triburi în lume. Dar noi, românii, rãmânem aceiaºi ignoranþi, cãrora nu le pasã de istoria
neamului. În loc sã fim mândri cã suntem poporul
primordial. De ce ne este fricã de ceea ce am fost?
Descoperirile din perioada 1960-2000 în
arhive ºi biblioteci din þarã ºi din strãinãtate a
sute de cuvinte româneºti, provenite din fondul
autohton geto-dac în vocabularul popoarelor
italian, francez, spaniol, englez, irlandez, grec
etc. reprezintã adevãrate piese de aur pentru
cunoaºterea istoriografiei româneºti. La neamurile celtice din regiunea Walace (Marea Britanie)
a fost identificatã rugãciunea Tatãl Nostru, aºa
cum îl rosteau românii din Muntenia, Moldova ºi
Transilvania. Filologii români ºi strãini au mai
descoperit:
- în cea mai veche cronicã turceascã, intitulatã Ogusnam, adusã în actualitate de istoricul român de naþionalitate turcã Ali Ekrem,
tipãritã în germanã, francezã ºi rusã, se menþioneazã existenþa, în anul 839, a unei Þãri a
Românilor la nord de Dunãre, pânã spre Nipru.
Se mai menþioneazã cã „Þara Românilor" s-a
confruntat cu cumanii, deci þara avea o armatã ºi
o administraþie bine pusã la punct. Despre
aceastã cronicã istoricii ºi specialiºtii noºtri nu
au aflat cã existã!;
- în Atlasul german din 1826, pe o hartã
care ilustreazã popoarele Europei din rãsãrit în
anul 900, se specificã „Wahalen oder Rumumy”, pe teritoriul ce se întindea din Panonia
pânã la Nipru. Totodatã se menþioneazã ºi existenþa a cinci voievodate româneºti, adicã a unor
þãriºoare locale;
- „descoperirea scrisorii unui conducãtor
chazar, referitoare la secolul al VII-lea e.n. din
care rezultã existenþa în Transilvania a «Þãrii
Ardil», adicã a þãrii Ardealului, termen curat
românesc, apãrut cu douã secole înainte de
invazia triburilor migratoare rãzboinice ungare
în Bazinul mijlociu al Dunãrii, ceea ce dovedeºte cã ungurii au fost aceia care au împru-
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cãrþi în care trateazã istoria romanã de la
împãratul Nerva pânã la Valens. ªi din acestea
au dispãrut doar primele 13, cele care tratau
istoria cuprinsã între anii 96 pânã la 350.
Tocmai cele care vorbeau despre Dacia;
. Apollodor din Damasc, celebrul
arhitect, a descris detaliat construcþia podului
peste Dunãre într-o carte. A dispãrut. Opera
marelui Ovidiu, exilat la Tomis, a rãmas
aproape intactã, cu excepþia poeziilor scrise în
limba geþilor. Care au dispãrut!
Sã mai spunã cineva cã toate acestea nu
fac parte dintr-o „conspiraþie” împotriva contemporanilor autohtoni. Pentru a nu cunoaºte
istoria strãmoºilor noºtri! Lista nu se opreºte
aici. Martin Opitz, reprezentant al literaturii germane, numit de cãtre Mihai Ibaºcu „cel mai de
seamã poet al veacului sãu”, a sosit în Transilvania la invitaþia principelui Gabriel Bethlen.
Timp de 12 ani a adunat material pentru lucrarea
Dacia antiqua, inclusiv colindând þinuturile
transilvane. În anul 1639 moare rãpus de ciumã
la Danzig, iar manuscrisul sãu a dispãrut în
condiþii suspecte! Iatã câteva nemuritoare versuri scrise de acest poet, necunoscute publicului
din þara noastrã:
Cãlcând în goanã goþii
Din depãrtate Asii
Cu alþii-n ºir grãbit grãbit
Venind pe cai gonaci
Al Daciei ºi-al Romei
Pe greci sã îi rãpunã
Pãmânt de mult râvnit
Pe Misii ºi pe Traci,
Nu ºterg a voastre nume
Cu biciul nici Atilla
Cum nu v-au nici învins
Cu hoardele de sciþi
De v-aþi pãstrat lumina
Nu pot frânge neamul
Aºa cum e înscris
Nepieritoarei ginþi.
Într-un nãvalnic tropot
nãvala lor zoreºte.
Iar slavii vã-nconjoarã
Ca marea într-un cleºte.
Despre limba strãmoºilor noºtri, cu excepþia Codex Rahonczy (îl voi prezenta în alt
articol) ºi a unor inscripþii, nu ne-au parvenit date
concrete. Dupã ce Bogdan Petriceicu Hasdeu a
dovedit existenþa unui substrat dacic al limbii
române, s-a încercat discreditarea sa moralã ºi
ºtiinþificã. Chiar de cãtre latiniºtii români. Pentru
ca lucrarea sa Mitologia dacilor, sã disparã.
1
2

http://www.yogaesoteric.net/
http://ro.altermedia.info/

Nici siturile nu au fost cruþate. Munþii
Orãºtiei au fost sistematic prãdaþi ºi jefuiþi de
tezaurele lor istorice, mãrturii ale unei civilizaþii
ºi culturi geto-dacice de nepreþuit. Începutul l-au
fãcut romanii. „În Evul Mediu, Regii Ungariei ºi
Austriei, Matei Corvin ºi Carol al VI-lea, au
organizat pe Mureº, ºi pe Dunãre, interminabile
convoaie de transport cu relicve arheologice destinate pierzãrii spre Budapesta ºi Viena. În luna
septembrie a anului 1832 arheologul J. Ackner a
descoperit la Sarmizegetusa o foarte frumoasã,
interesantã, dar ºi extrem de reprezentativã piesã arheologicã: «Victoria dacicã» înconjuratã de
genii, un mozaic care, printre altele, avea ornamente vegetale încrustate cu misterioase simboluri, care înconjurau un înscris tainic, rãmas
nedescifrat. Aceastã relicvã, atât de preþioasã
pentru neamul nostru, a dispãrut fãrã urmã. Întrebat în epocã, arheologul maghiar E. Ballum a
declarat cã ºtie unde se aflã acest mozaic, dar „nu
poate divulga adevãrul din motive politice”1.
În anul 1882, la un congres þinut în Sibiu,
Gheorghe Bariþiu a izbucnit în lacrimi mãrturisind public cele douã vise pe care nu le-a putut
îndeplini: salvarea Sarmizegetusei ºi deschiderea unei universitãþi româneºti în Ardeal.
Nu multe persoane cunosc cã pe Insula
ªerpilor, în secolul al XIX-lea, se gãseau ruinele
unui imens templu antic închinat lui Apollo.
Practic, au fost demolate complet ºi transportate
la Moscova, unde au dispãrut.
„ªi geografiile care descriau teritoriile dacice au dispãrut. Marele Strabon a scris o carte
despre Tracia ºi Dacia, care a dispãrut. Marele
geograf Marin din Tyr descrisese în amãnunþime teritoriile locuite de geþi ºi daci, dar lucrarea sa nu a ajuns pânã la noi, decât într-o
palidã mãsurã, prin intermediul unei prezentãri
fãcute de Ptolemeu”2.
Din hãrþile antice nu s-a pãstrat nici una
care sã înfãþiºeze Dacia veche. În schimb, lucru
foarte curios, s-au pãstrat cele care reprezintã
Dacia de dupã cucerire.
Chiar în mediile academice se vorbeºte
foarte puþin despre strãmoºii noºtri. De ce?
Pentru cã sunt „barbari”. Dacã vrem în Europa
trebuie sã susþinem cã „de la Râm ne tragem”,
trebuie sã ne uitãm trecutul ºi tradiþiile. Toþi
guvernanþii de dupã decembrie 1989 au lãsat în
paraginã vestigii inestimabile ale trecutului!
În aceste articole caut sã dovedesc originea nobilã a poporului nostru, sã prezint personalitãþi ale strãmoºilor noºtri care au fãcut
Istorie ºi pentru alte naþii. ªi am tras o concluzie
amarã: CINEVA ne-a furat ºi ne furã Istoria.
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Grigore Vieru: „Letonii, dar ºi ceilalþi
baltici, lucreazã în culturã aidoma naturii”

FAMILIA ROMÂNÃ

În vara lui 2010, am avut prilejul – de multã vreme aºteptat, dorit, visat – de a
vizita Þãrile Baltice din nou, dupã 21 de ani (aproape ca ºi la Alexandre Dumas...).
Emoþiile revederii unor
locuri dragi ºi a unor oameni
scumpi sufletului au fost numeroase ºi, deocamdatã,
greu de redat în cuvinte. Cu
totul deosebite au fost întâlnirile cu poetul ºi traducãtorul
Leons Briedis – în „câteva reprize”, la cafenele vechi, tihnite, sau la berãrii moderne,
zgomotoase, din inima Rigãi,
prea frumoasa capitalã a
Letoniei. Repet – pur ºi simplu
nu se poate altfel! – cã Leons
Briedis (n. 1949) este autorul
a circa 30 de volume de poezie, eseuri, cãrþi pentru copii,
Mai, 1983. Grigore Vieru ºi Leons Briedis
tot el fiind ºi traducãtorul a
la o întâlnire cu cititorii letoni în oraºul port Liepaja
circa 50 de volume, traduse
din mai multe limbi romanice
(spaniolã, portughezã, italianã...), cele mai multe fiind totuºi cãrþile traduse din
românã: ediþii aparte cu poeme de Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, N. Stãnescu, Grigore Vieru, Ana Blandiana, Mircea Dinescu º.a.; proze de Mircea Eliade,
Zaharia Stancu, Marin Preda, Nicolae Breban, dar ºi o culegere cu epitafuri „culese” de
pe crucile de la Sãpânþa... - o traducere, foarte posibil, unicã în lume!
Om al surprizelor plãcute, Leons, la ultima noastrã discuþie din acest iulie torid,
mi-a întins o mapã cu materiale din arhiva personalã, materiale ce fac o dovadã în plus
a rarisimului sãu ataºament faþã de literatura românã, a strânselor sale relaþii cu
personalitãþi marcante ale spiritualitãþii noastre. Am transcris din „mapa de la Riga”, în
primul rând, un interviu pe care i l-a luat Leons Briedis lui Grigore Vieru, în luna mai
1983, când poetul nostru s-a aflat acolo, în Letonia, la un festival literar-artistic. M-au
impresionat mesajul ºi tonalitatea acestui dialog, reflecþiile despre poezia letonã versus cea românã din Basarabia, însã, în mod deosebit, m-a înduioºat – a câta oarã dragostea scriitorului de la Chiºinãu pentru limba maternã ºi neliniºtea pentru destinul
ei în acei ani, când popoarele înglobate în URSS erau supuse unei rusificãri atroce. Se
referea, desigur, la limba letonã, cãci se adresa vorbitorilor ei, or, din aceste declaraþii
transpare clar neliniºtea ºi afecþiunea lui Grigore Vieru pentru limba românã, fapt
confirmat ºi de manuscrisul caligrafiat cu litere latine (reamintim: în 1983).
Interviul a apãrut, la timpul sãu, în sãptãmânalul Uniunii Scriitorilor letoni,
Literatura un Maksla („Literaturã ºi artã”), fiind însoþit de poza pe care o alãturãm ºi
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Interviu realizat de Leons BRIEDIS
Riga, mai 1983
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noi, precum ºi de poezia „Fiii noºtri” – desigur, în letonã, dar tãlmãcitã tot atunci în
românã – pentru Grigore Vieru – de cãtre Maria Briede-Macovei, soþia lui Leons, cea
supranumitã de amici „scriitoare româno-letonã”, fiindcã e basarabeancã stabilitã de
vreo trei decenii în patria soþului. Cum poezia lui L. Briedis are, la prima vedere, o
legãturã ºubredã cu interviul reconstituit de noi, se impun niºte amãnunte. Tocmai
atunci, în primãvara lui 1983, în familia lui Leons ºi a Mariei Briedis s-a nãscut cel de-al
doilea fiu, Adrian (cel mai mare, Cornel, era deja bun de ºcoalã). Grigore Vieru i-a
consacrat nou-nãscutului o poezie, cu titlu de Implicare la botezul puiului de cerb
(Briedis traducându-se în românã „cerb”). Tot atunci Leons i-a rãspuns, recunoscãtor,
prin poemul Fiii noºtri, cu precizarea: „Lui Grig Vieru”. Dedicaþia liricã a lui Gr. Vieru fost
publicatã, în acele zile de primãvarã a lui 1983, în letonã, în Gazeta scriitorilor, apoi, în
alt ziar din Riga - ºi în traducere rusã. Originalul însã, cu regret, s-a rãtãcit pe undeva, în
frumoasa þãriºoarã de pe malul Mãrii Baltice...
Profitând de ocazie, þin sã-mi exprim, ºi pe aceastã cale, toatã gratitudinea
bunului nostru prieten Leons Briedis – pentru sincera lui dragoste faþã de noi, românii,
pentru amabilitatea de a-mi fi ºi încredinþat spre publicare niºte materiale inedite,
inclusiv acest interviu, prin care Grigore Vieru revine din Letonia în Basarabia, iar mai
larg – se reîntoarce, de pe alte tãrâmuri, la cititorii, la admiratorii sãi.
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Vlad POHILÃ

Leons Briedis: Am dori sã ºtim ce mai
faceþi, la ce lucraþi acum?
Grigore Vieru: Am muncit anul trecut
împreunã cu minunatul scriitor al copiilor Spiridon Vangheli la un abecedar experimental
pentru copiii care merg la ºcoalã de la ºase ani.
Am vorbit pe silabe aproape un an de zile, pentru
cã am înþeles cã aºa-zisa poezie filozoficã a mea ºi
a colegilor mei nu va avea nici un rost, dacã nu
vom pregãti cititorul, din fragedã copilãrie pentru ea.
Paralel am scris împreunã cu tinerii noºtri
compozitori un ciclu întreg de cântece de estradã. Pentru cã am înþeles, ca ºi J~nis Peters, cã a
scrie versuri pentru un cântec este o treabã serioasã. Un cântec poate fi ascultat cu sapa sau
mistria în mânã; o carte de poezie nu poate fi
cititã astfel. Omul azi este foarte ocupat ºi obosit. El nu prea are nici vreme, nici putere sã
citeascã volume de poezie. Omul (masele) azi
ascultã poezia mai mult prin cântec. De aceea,
una din sarcinile poeþilor de azi, aº spune – una
din obligaþiile lor, e sã scrie poezii pentru cântece. (Poezii, nu texte). Ei nu trebuie sã lase
acest sector important în grija (care grijã?!) meseriaºilor.
L.B.: Ce vã leagã de pãmântul, de poporul Letoniei?
Gr. V.: De pãmântul leton mã leagã minunaþii ei poeþi Imants Ziedonis ºi Oj~rs V~cietis,
M~ris Èaklais ºi J~nis Peters, Knuts Skujenieks
ºi Imans AuziÃš, Doina Avotina, Lija Br§daka,
Olga Lisovska ºi, desigur, Leons Briedis, care
ne-a onorat învãþându-ne ºi îndrãgindu-ne limba
ºi literatura. Cunosc aceºti poeþi personal ºi cunosc bine ºi poezia lor.
Dumneavoastrã, ca ºi celelalte þãri baltice,
lucraþi în culturã aidoma naturii. Natura, când

zãmisleºte un stejar sau un fluture, bunãoarã, nu
spune: „La stejarul acest, pentru cã va trãi 500
de ani, am sã lucrez serios, iar fluturaºul acest,
pentru cã va trãi câteva ore, am sã-l fac aºa
cumva..., am sã-l «halturesc»” [fac de mântuialã
– n.n., Vl. P.]. Natura creeazã la fel de serios ºi
perfect ºi stejarul, ºi fluturele. Vncietis, Ziedonis, Èaklais, bunãoarã, lucreazã cu aceeaºi
seriozitate ºi la un poem filozofic ºi la o poezie
sau o poveste pentru cei mici.
Am fost de câteva ori în Letonia. Vin cu o
deosebitã bucurie la D-voastrã, pentru cã aici
mã înþeleg mai bine pe mine însumi.
Zilele astea am avut norocul sã particip la
sãrbãtoarea lui Imants Ziedonis. M-a bucurat
mult dragostea ºi preþuirea D-voastrã pentru el.
Ziedonis este într-adevãr o personalitate. În toate El este unul din cuiele de aur într-o potcoavã
de aur la un cal de aur care se numeºte limba
letonã, cal care a trecut poporul leton prin toate
furtunile vremurilor. Acum sã vedem ce înseamnã un cui, amintindu-ne de un cântec popular
englez:
Din lipsa unui cui
S-a pierdut o potcoavã,
Din lipsa unei potcoave
S-a pierdut un cal,
Din lipsa unui cal
S-a pierdut un ostaº,
Din lipsa unui ostaº
S-a pierdut o bãtãlie,
Din lipsa unei bãtãlii
S-a pierdut un regat,
ªi toate din lipsa unui cui.
L.B.: Existã între poezia letonã ºi cea din
Moldova anumite similitudini? Dar deosebiri?
Care ar fi ele?

Bustul lui Grigore Vieru
de pe Aleea Clasicilor din Chiºinãu

Fiii noºtri
Lui Grig Vieru
Cât de limpezi ºi curaþi
cresc fiii noºtri
Privind la ei
întotdeauna vezi
cerul.
Cãci absolut totul
de ce se ating ei
se transformã
în semn de aur
ºi de argint
oricât ar fi noaptea de noapte
Ei sunt primãvara
ce ne-aduce sãrbãtoarea
în sufletele noastre
oricât ar fi ele de încãrcate
de nelibertate
Cuvântul nostru
îi sfinþeºte
lacrima maicii
îngenunchind
îi ocroteºte
Ah feciorii noºti –
veºnici
(Leons BRIEDIS, 1983)
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Gr. V.: ªi poezia letonã ºi cea moldoveneascã (cea
bunã, desigur) nu povestesc viaþa, ci o recreeazã. ªi poezia
noastrã, ºi poezia Dumneavoastrã nu se „lãþesc”, ci merg în
adânc. Cred cã asta ne apropie în primul rând. Ce ne deosebeºte? Nu ºtiu, nu m-am gândit la asta. Probabil cã numai
limba în care scriem.
L.B.: Care este în opinia Dvs., rolul poeziei în societatea contemporanã?
Gr. V.: Rolul poeziei azi este acelaºi care a fost ºi cu o
sutã de ani în urmã. Sã-i facã omului clipa mai uºoarã ºi mai
frumoasã, sã-l facã pe om mai bun, mai încrezut în forþele
sale. Sã-l facã sã-i fie dragã viaþa, natura din sânul cãreia este
uneori smuls. Sã încurajeze, cum spune poetul, soarele sã
rãsarã ºi femeia sã nascã. Sã împingã la viaþã. Cam astea ar fi
sarcinile distinsei Doamne pe nume Poezia, plus câteva mai
noi. Una din ele aº vrea s-o ilustrez cu ajutorul unei întâmplãri.
Mã întorceam cu avionul de la o casã de creaþie.
Alãturi de mine era o femeie sub 50 de ani. Bluziþã verde,
basma viu coloratã pe cap, degete noduroase, muncite – o
þãrancã. Zbura pentru prima oarã cu avionul, nu-ºi dezlipise
pânã atunci tãlpile de pãmânt, ºi cât am zburat n-a mai
slobozit din mâini speteaza din faþã a scaunului de care se
încleºtase, ºi-i pierise ºi graiul. Abia la Chiºinãu, când roþile
aeronavei atinseserã pãmântul, hurducându-ne straºnic, femeia, simþind pãmântul sub ea, a scos douã vorbe curat
de-ale noastre, care mustrau aspru avionul, dar ºi cu blândeþe
în glas, aºa cum cerþi un dobitoc folositor: „Ho, nebunule!”
Mã gândesc cã una din sarcinile mai noi ale poeziei ar
fi cam asta: sã strige din când în când vremii, mai ales când
vremea ne scuturã, aºa cum a strigat femeia aceea la avion...
L.B.: Ce aþi dori colegilor de breaslã de la Riga,
tuturor letonilor?
Gr. V.: Doresc poporului leton cât mai mulþi poeþi
buni. Cineva spunea cã nu-i e milã de þara fãrã cititori, milã
i-i de þara fãrã poeþi. Cât mai mulþi poeþi, prozatori, dramaturgi, critici literari, învãþãtori buni de limbã ºi literaturã,
iar prin ei – o continuã înflorire a limbii letone, pentru cã
limba este dreptatea cea mai mare pe care ºi-a fãcut-o poporul sieºi.
Limba este comoara cea mai de preþ a poporului,
spunea un mare clasic al literaturii noastre. De aceea a vorbi
corect ºi frumos este un act patriotic.
Mã bucurã cã poeþii letoni tineri (Uldis Berzins, bunãoarã) îºi dobândesc poezia din frumuseþea limbii materne,
iar nu din experimentele poeziei franceze, de pildã, care sunt
bune, dar nu sunt letone. Mã bucurã cã poeþii tineri letoni
(Leons Briedis, bunãoarã), devin tot mai clari în expresie ºi
gândire (fãrã sã neglijeze adâncimea), tot mai fierbinþi, dacã
putem spune aºa, adicã devin tot mai aproape de cei pentru
care scriem.
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De vorbã cu Grigore Vieru...
Nicolae NICOARÃ

Tu mã întrebi ce e mai nou pe-acasã,
Tu mã întrebi ce e mai vechi pe-aici,
Acelaºi Dor pe tâmple ne apasã
ªi pe spinarea noastrã-acelaºi bici...

Ce fac ai mei, rãmaºi între suspine,
Fratele meu-frate, cum ai vrut
Din ochii noºtri sã-ntregeºti lumina,
Dar lasã-mã sã te întreb ºi eu,
Precum atunci pe Muntele GãinaE supãrat din ceruri Dumnezeu?
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Fratele meu, puþini ºi-aduc aminte
De-Abecedarul tãu ºi tot mai rar,
Uitarea creºte oarbã din morminte,
Tot mai puþinã-i vremea-n Calendar...

În tot ce scriu aici tu mã citeºti
ªi sufletul de tine mi-e flãmând,
Aºteaptã-mã, acolo unde eºti
O sã vin ºi eu, cât de curând...

Tu mã întrebi, dar ºtii atât de bine
Ce fac ai tãi de dincolo de Prut,

Personalitãþi marcante ale neamului românesc
din sudul Basarabiei (regiunea Odesa, Ucraina)
(A-B)
Vadim BACINSCHI,
jurnalist, Odesa
ALISTAR ELENA (1873, s. Vaisal, jud.
Ismail, azi Vasilevka, raionul Bolgrad). Participantã la miºcarea naþionalã din Basarabia în
1917-1918. Singura femeie-deputat din Sfatul
Þãrii, pedagog ºi publicist.
Nãscutã în familia preotului Vasile Bãlan,
patriot român basarabean, îºi face studiile la
Chiºinãu ºi la Universitatea din Iaºi. Stabilitã cu
traiul la Chiºinãu, participã la miºcarea de renaºtere naþionalã din 1917-1918, fiind aleasã
deputat în Sfatul Þãrii, din partea fracþiei „Blocul Moldovenesc”. Voteazã Unirea necondiþionatã a Basarabiei cu Patria Mamã ºi reforma
agrarã în Basarabia. Îi gãsim imaginea în fotografia de grup a foºtilor deputaþi ai Sfatului
Þãrii, fãcutã dupã cliºeul-proprietate „Asociaþiei Culturale ASTRA Basarabiei”.
În anii ‘30, E. Alistar este directoare a
Liceului Eparhial de fete din Chiºinãu. Se manifestã ca o conferenþiarã distinsã ºi ca o
publicistã talentatã. Publicã mai multe articole
cu tematicã naþional-patrioticã în ziarele Ardea-

lul ºi România Nouã, editate la Chiºinãu de
marele cãrturar ardelean Onisifor Ghibu (Cãtre
Moldovenii din Basarabia, Acum ori niciodatã....!, O scrisoare a femeilor basarabene º.a.)
În 1930 editeazã broºura Miºcarea Naþionalã în Basarabia.
„Trebuie ca orice fiinþã omeneascã sã-ºi
aducã obolul lui de muncã, de inimã, de suflet,
de fiinþa lui, ºi chiar viaþa pentru ca sã contribuie
cât de puþin la realizarea aspiraþiilor neamului lui.
Sunt popoare care tind a stãpâni pe cele
mai mici ºi mai slabe decât ele, le urãsc, le
doresc lor soarta ce o meritã ºi care întotdeauna,
mai târziu sau mai devreme, ºi-o capãtã. Istoria
ne-o dovedeºte aceasta.
Nu-i neam mai nenorocit ca al nostru, nu-i
neam care ar fi aºa de pângãrit, asuprit, neglijat,
ca al nostru. Oricine ºtie cât de puþin istoria
neamului nostru, o ºtie, o simte aceasta.”
(Elena Alistar, 13 octombrie 1918, Din
articolul O scrisoare a femeilor basarabene, în
volumul: Onisifor Ghibu, De la Basarabia ru-

seascã la Basarabia româneascã, Editura Sem- ionul Ismail - 3 octombrie 1938, Bucureºti).
ne, Bucureºti, 1997, pag. 400).
Comandant de armatã ºi om politic, prim-ministru al României.
ALICI ALEXANDRU (11 martie 1973,
Nãscut în familia directorului ºcolii priCartal, azi Orlovca, raionul Reni. Jurnalist, le- mare din Babele, îºi face studiile începãtoare
xicograf, traducãtor, autor de dicþionare.)
acasã, apoi la Ismail.
Absolvã ªcoala de 7 ani din Cartal (1951),
ªcoala Pedagogicã din Cetatea Albã (1955), Institutul Pedagogic din Chiºinãu - Facultatea Filologie ºi Limbã Francezã (1961). În 1955-1956
predã limba românã în ºcoala din Valea Strâmturii (azi Glybokii patyk) din regiunea Transcarpaticã, Ucraina.
În 1961-1966 lucreazã redactor la ziarele
Tinerimea Moldovei ºi Cultura Moldovei, din
Chiºinãu, traduce din limba rusã textele unor
melodii de succes din anii rãzboiului al doilea
mondial.
Din 1967 e funcþionar la Ministerul Culturii al R.S.S. Moldoveneºti, la Comitetul
pentru presã, la studioul „Telefilm-Chiºinãu”.
Alexandru Averescu
Participã la elaborarea Enciclopediei R.S.S.M..
La vârsta de 18 ani, participã la rãzboiul
Traduce în româneºte prozã din limba rusã.
ruso-româno-turc
din 1877, dupã care urmeazã
A. Alici este autor al Dicþionarului militar
rus-român (Chiºinãu, Editura „ªtiinþa”, 1993) ºi studii militare în Italia ºi Germania. A deþinut
a trei dicþionare poliglote: latin-român-rus; ro- toate gradele militare, ajungând în anii rãzbomân-latin-rus; rus-latin-român - Fitofloristic, iului de reîntregire, general de corp de armatã.
În 1907, ca general de brigadã, ocupã
Microfloristic, Arifauna ihtiofauna, ierburi de
leac ºi plante medicinale din spaþiul carpato- funcþia de ministru de rãzboi. În 1911 devine ºef
danubian-pontic.
al Marelui Stat Major al Armatei Române, fiind
Îi mai aparþine o serie de dicþionare (de considerat drept cel mai strãlucit tactician ºi
transport de apã, de transport auto, de aviaþie, strateg. În 1913 este comandant de armatã în
agricol ºi alimentar) ruso-române, româno-ruse, rãzboiul din 1916-1918, este comandant al Arapãrute dupã 1990 la Chiºinãu.
matei a 2-a.
Distins cu medalia „Meritul Civic” pentru
În februarie 1918 Al. Averescu deþine,
meritele deosebite în domeniul lexicografiei (1995). timp de ceva mai bine de o lunã, postul de
prim-ministru al Guvernului României. În
ARANOV ªICO (23 aprilie 1905, Tatar- aceastã posturã, la Iaºi, primeºte o delegaþie de
bunar - 1969, Chiºinãu). Dirijor de orchestrã ºi la Chiºinãu, compusã din I. Inculeþ (Sfatul
compozitor, artist al poporului din R.S.S. Mol- Þãrii), D. Ciugureanu ºi Em. Catelli (Guvernul
doveneascã.
Republicii Moldoveneºti). Pe 26 martie 1918, la
În 1940-1945 este organizator ºi condu- Chiºinãu, pentru participare la ºedinþa Sfatului
cãtor artistic al Orchestrei de Estradã a R.S.S.M.
Þãrii, care va vota actul Unirii, vine nu Al. AveÎn 1947-1956 conduce Ansamblul de Dansuri
Populare „Joc”, iar în perioadele 1956-1963 ºi rescu, ci Al. Manghiloman, acesta înlocuindu-l
1964-1966 este conducãtor artistic al Orchestrei la cârma Guvernului.
Din aprilie 1920, Al. Averescu este prede Jazz „Bucuria” ºi al Orchestrei de Estradã a
ºedinte
al Partidului Poporului (fosta Liga PoRadiodifuziunii Moldoveneºti.
porului)
- o forþã politicã neomogenã, cu oriAutor al melodiilor de popularitate Dacã
mã iubeºti, Nopþi Moldoveneºti, Aurica, al mu- entãri contradictorii, din care au fãcut parte
zicii la filmele Leana, Melodii Moldoveneºti. Îi personalitãþi ca O. Goga, T. Vianu. V. Babeº, D.
aparþin 12 fantezii, 8 suite pentru orchestrã, Zamfirescu º.a.
La 13 martie 1920, Al. Averescu formeapeste 200 de cântece ºi prelucrãri ale melodiilor
zã un nou Guvern pe care îl conduce pânã la 17
folclorice.
decembrie 1921.
Cea de-a treia oarã el deþine funcþia de
AVERESCU ALEXANDRU (5 martie
prim-ministru
din 30 martie1926 pânã la 4 iunie
1859, s. Babele, jud. Ismail, azi Oziornoe, ra1927. În 1926 vine în ospeþie în satul sãu de

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

97

FAMILIA ROMÂNÃ

SEPTEMBRIE 2011

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

98
baºtinã - Babele. În perioada antebelicã localitatea i-a purtat numele - comuna General Al.
Averescu.
În 1930, ca semn de recunoºtinþã al meritelor personale în faþa naþiunii române i se
conferã gradul de Mareºal în rezervã al Armatei
Române.
La începutul anilor ‘90 ai secolului trecut,
la intrarea în localul ºcolii medii generale cu
predarea în limba românã din Babele a fost inauguratã o placã comemorativã consacratã lui Al.
Averescu.
„El nu era un pregãtitor de istorie, ci însãºi
garanþia ei. Nimeni nu mai avea nevoie sã se
întrebe: cu ce; misterul acela care-i strãlucea în
ochi ºi care dãdea o greutate neobiºnuitã fiecãrui cuvânt al lui, cuprindea în el toate posibilitãþile. ªi prin el a fãcut acele minuni în sufletul ostaºilor care singure, peste orice pregãtire
tehnicã, asigurã izbânda.”
(Nicolae Iorga - La plecarea mareºalului
Averescu, 4 octombrie 1938).
BABANSCHI VALERIU (6 noiembrie
1945, s. Babele, azi Oziornoe, raionul Ismail octombrie 2009). Prozator, poet, publicist.
A absolvit Universitatea de Stat din Chiºinãu, Facultatea de Filologie (1972). Activeazã
în domeniul ziaristicii din 1969: redacþiile Zorile Moldovei, din Cimiºlia (ºef de secþie, redactor-ºef), Basarabia (secretar responsabil, redactor-ºef), Quo vadis? (redactor-ºef), Patria tânãrã, Columna (redactor-ºef), Dialog ºi Jurnalul de
Chiºinãu (redactor-ºef adjunct). Din 2001 - secretar responsabil la revista Info Pro Business a
Camerei de Comerþ ºi Industrie a Republicii
Moldova.
A mai deþinut funcþiile de consilier la Uniunea Scriitorilor din Moldova ºi de redactor-ºef adjunct la Editura Literatura ºi Arta.
Ca ºi prozator, debuteazã cu nuvela Zodia
singurãtãþii, în culegerea colectivã Dintre sute
de catarge (1980). Editeazã volumele de nuvele
Cântecul pãsãrii mãiestre (1983), Duhul apelor
(1988), Mielul de Paºti (1991), romanele: Portretul pictorului cu demonii sãi (1999), premiul
Uniunii Scriitorilor din Moldova, Suntem visele
tale Doamne (2001), Când a venit Cel pe care îl
mai aºteptãm (2006).
BALAN CONSTANTIN (20 mai 1942,
s. Dumitreºti, azi Dimitrovca, raionul Chilia).
Pictor ºi regizor de cinema
Absolvã în 1969 Institutul Unional de Stat
de Cinematografie din Moldova (V. Gh. I. K.)
stabilindu-se ulterior la Chiºinãu.
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C. Balan a introdus la Studioul „Moldova-film” procedeul de animaþie cu pãpuºi plate
ºi l-a adus în scenã pe Guguþã - eroul povestirilor scriitorului Spiridon Vangheli (filme de
animaþie Guguþã, 1970; Banca lui Guguþã,
1975; Guguþã-poºtaº, 1976 º.a.).
Ca pictor-scenograf, C. Balan participã la
realizarea filmelor artistice de lung metraj Singur în faþa dragostei (1969), Povestea lui FãtFrumos (1977), La porþile Satanei (1980).
BARACCI PETRU (25 iulie 1929, or.
Bolgrad). Actor de teatru ºi cinema.
Dupã absolvirea Institutului de Artã Teatralã „A. Ostrovskii” din Leningrad, lucreazã la
Chiºinãu, în Teatrul „A. Puºkin” (Teatrul Naþional „M. Eminescu”).

Petru Baracci

P. Baracci a contribuit la promovarea dramaturgiei naþionale, creând chipuri centrale în
spectacolele Dunãrea zbuciumatã, Pãsãrile tinereþii noastre, Cântec de leagãn pentru bunici º.a.
În cinematografie, a jucat în peliculele
Melodii moldoveneºti, Aºteptaþi-ne în zori, Aceastã prietenie bãrbãteascã º.a.
Artist al poporului din R.S.S. Moldoveneascã, docent la Institutul de Arte „G. Muzicescu” din Chiºinãu.
BÃLÃU MIRCEA (26 octombrie 1931 s.
ªaba Colonie, jud. Cetatea-Albã, azi ªabo, raionul Belgorod-Dnestrovski). Grafician, pictor.
Îºi face studiile de specialitate la Institutul
de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj
(1951-1957), de asemenea la Academia di Belli
Arti, Roma (1963-1964); Ecole des Beaux Arts
ºi Academie des Arts Decoratifs, Paris (1972).
Din 1957 ºi pânã la pensionare (1991) a
profesat în cadrul secþiei de graficã a Institutului
Clujean de Artã, ocupând funcþiile de decan ºi
de rector.

BELEAVCENCO VLADIMIR (8 august 1912, s. Cãuºenii Noi, - 30 aprilie 1995, s.
Frumuºica Veche, azi Staroselie, raionul Sãrata). Învãþãtor.
A absolvit cu menþiune ªcoala Pedagogicã din Tighina (Bender). La 7 septembrie
1929 îºi începe activitatea pedagogicã în ºcoala
din s. Simioneºti, raionul Cãuºeni. Mai lucreazã
în ºcolile din Cãuºenii Vechi, Popavca ºi Cãuºenii Noi.
Pe 13 iunie 1941, împreunã cu soþia sa,
Teodora Ciorbã, este deportat. Nimereºte în regiunea Severodvinsk (Dvina de Nord), lagãrul
pentru deportaþi „Ivdellag”, unde, la 3 octombrie 1942, este condamnat la 10 ani de privaþiune de libertate. Eliberat la 7 martie 1951 ºi
reabilitat prin hotãrârea Sovietului Suprem al
U.R.S.S., din 20 martie 1956. Soþia sa decedeazã în al doilea an al deportãrii, în regiunea
Aktiubinsk.
Din 1956 pânã în 1988, când se pensioneazã, V. Beleavcenco a lucrat învãþãtor la ºcoala din Frumuºica Veche (Staroselie), raionul Sã-

rata. Distins cu diplome ºi medalii pentru activitatea rodnicã pe tãrâm pedagogic.
BEREZOVSCHI MIHAIL (1868, s.
Bairamcea, azi Nikolaevka Novorosiiskaia, raionul Sãrata - 1940). Compozitor, pictor, dirijor
ºi pedagog.
Studiazã la ªcoala de Muzicã din Chiºinãu, apoi la Petersburg. Din 1906 conduce
corul Catedralei Mitropoliei din Chiºinãu, compune muzicã religioasã, concerte corale. Predã
la ªcoala de Muzicã a Filialei din Chiºinãu a
Societãþii Muzicale Ruse, la Conservatorul Municipal ºi la ºcolile secundare. Contribuie la pregãtirea unor interprete profesioniste, ca E. Berezovscaia, Z. Odobescu, M. Cebotari.
Ca pictor, a redat în tablourile sale peisaje
ale Chiºinãului.
BOTIN TUDOR (16 februarie 1955, s.
Cartal, azi Orlovca, raionul Rem. Membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din R. Moldova.
Studiazã la ªcoala Republicanã de Arte
Plastice (azi Colegiul A. Plãmãdealã) din Chiºinãu (1970-1975) ºi la Facultatea de Picturã ºi
Graficã A Institutului „K. Usinski” din Odesa
(1978-1983).
În 1980 se stabileºte la Chiºinãu. În acelaºi an debuteazã în expoziþia republicanã „Autumnala - 80”. În 1990 devine membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din R. Moldova.
Din 1995 pânã în 2005 are 13 expoziþii
personale. Participã la numeroase expoziþii în
grup în Republica Moldova, România, Rusia,
Canada, Germania. Are lucrãri în colecþii publice ºi particulare din mai multe þãri europene,
S.U.A ºi Canada.
În 2004-2006 ocupã locurile 1 ºi 2 în Concursurile Republicane „Apa - izvorul vieþii” cu
ansambluri monumentale instalate la Soldãneºti, Cimiºlia ºi Þâpleºti (R. Moldova).
În 2007 realizeazã lucrarea monumentalã
în lemn - terasa „La popas” (mãnãstirea Cãpriana) ºi monumentul în metal „Recunoºtinþã
veºnicã eroilor” (Cimiºlia).
Distins cu Diplome pentru merite în artã
(1996, 2000).
BOÞU PAVEL (14 iulie 1933, s. Ceamaºir, azi Prioziornae, raionul Chilia - 1987,
Chiºinãu). Scriitor ºi om politic, maestru emerit
al artei din R.S.S. Moldoveneascã (1983).
Absolvã ªcoala Pedagogicã din Belgorod
- Dnestrovski (Cetatea-Albã), apoi Institutul Pedagogic „I. Creangã” din Chiºinãu (1956).
Debuteazã cu volumul Baºtina (1959). Îi aparþin
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Preºedinte al Filialei Cluj a Uniunii Artiºtilor Plastici din România (1970-1973). Din
1958 participã la expoziþii regionale ºi judeþene.
În anii ‘60-’70 e prezent la Bucureºti, în expoziþii cu caracter republican. Expune numai
graficã ºi ºevalet. Opera-i mai cuprinde graficã
de carte, graficã publicitarã, acuarele, pasteluri,
mai târziu prioritare pentru el devin preocupãrile picturale.
Participã cu lucrãri în expoziþii de artã
româneascã peste hotare: la Cairo, Atena (1960),
Moscova, Viena (1961), Damasc (1962), Belgrad, Berlin (1964) º.a.
Are peste 500 de lucrãri achiziþionate în
colecþii de stat, muzeale ºi particulare din România, þãrile europene, S.U.A., Canada, Japonia, Israel.
În 1993 a fãcut o donaþie Muzeului Naþional de Artã din Chiºinãu.
A fost distins cu ordinul „Meritul Cultural” în 1968 ºi 1974.
„Preocupat de a aduce un pios omagiu
Memoriei pãmântului românesc, desãvârºeºte
(în anii ‘70) un sugestiv ciclu de litografii în care
mãrturii ale unei multiseculare istorii ºi civilizaþii (obiecte, situaþii ºi chipuri) s-au convertit
în simbolice efigii. Suple compuneri ale civilizaþiei populare, materializate în preþiosul fond
ceramic, devin pretexte pentru animarea imaginii cu forme sinuoase, robuste, senin al abundenþei ºi fertilitãþii.”
(Negoiþã Zãktoiu, 1992)
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volumele de versuri Credinþã (1963),
Continente (1966), Versuri (1967), Panoplie
(1968), Zodiace (1971), Casã în Bugeac (1973),
Ruguri (1975), Ornic (1978), Legãmânt (1987),
Senin ceresc (2002, postumã).

toaicelor” Bugeacului, cu cântãtor de motive ºi
teme lirice care sã-i permitã exteriorizarea unor
idei ºi atitudini, ca lupta împotriva intemperiilor
vieþii ºi necesitatea de a þine piept încercãrilor
timpului.” (Ion Ciocanu, critic literar)
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BOZ VASILE (2 februarie 1919, Glavani, raionul Arciz – 8 mai 1978, Chiºinãu).
Flautist.
În 1931-1936 studiazã la Conservatorul
din Bucureºti. Evolueazã în componenþa diferitor orchestre, în perioada 1944-1945-în Orchestra Simfonicã a Filarmonicii de Stat din
Moldova.
Artist emerit al R. S .S. Moldoveneºti.
Decorat cu ordinul „Insigna de Onoare”.

Pavel Boþu

Semneazã volumele de prozã Ciugur-Mugur (1961), Rãboj (1965), Rubiconul (1984).
Traduce versuri ºi prozã aparþinând scriitorilor
din fosta U.R.S.S.: Gh. Emin, V. Solouhin, Ia.
Smeliakov, Iu. Bondarev, N. Dumbadze º.a. Este
tradus în alte limbi ale popoarelor din U.R.S.S.
Secretar al Comitetului de Conducere a
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. (din 1967) ºi
preºedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Moldoveneascã (din
1971).
Membru al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei ºi preºedinte al
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneºti
(1980-1985). Deputat în Sovietul Suprem al
Uniunii R.S.S.M. câteva legislaturi la rând.
Distins cu ordinele „Drapelul Roºu de Muncã”, „Prietenia popoarelor”, „Insigna de Onoare”.
În 1996, la baºtina poetului P. Boþu este
lansat Festivalul de Poezie sud-basarabeanã, ce
îi poartã numele, organizat de sãptãmânalul
Concordia (Cernãuþi), ziar al minoritãþii româneºti din Ucraina, cu participarea unor distinºi
oameni de culturã din Chiºinãu, a apropiaþilor
poetului ºi a unui numeros public din raioanele
Chilia, Reni, Tartarbunar, Sãrata.
„În persoana lui Pavel Boþu cinstim un
poet cu voce asprã, pe potriva secetelor ºi „vân-

BUCOV EMILIAN (8 august 1909, Chilia Nouã - 17 octombrie 1984, Chiºinãu). Scriitor ºi activist pe tãrâm obºtesc. Erou al Muncii
Socialiste (1979), scriitor al poporului din
R.S.S. Moldoveneascã.
A absolvit liceul „B. P. Hasdeu” din Chiºinãu (1930), apoi Universitatea din Bucureºti
(1936). Se încadreazã în miºcarea revoluþionarã
din anii ‘30 ai secolului trecut, când începe ºi
activitatea literarã. Colaboreazã cu revistele
Buze albastre, Cuvânt liber, ªantier º.a.
Lucreazã redactor-ºef al revistelor Scânteia leninistã (1946-1947) ºi Nistru (1966-1971).
În perioada postbelicã lanseazã lucrãri de
amploare: poemul pentru copii Andrieº (1946),
poemul Þara mea (1947), romanul Cresc etajele
(1952), piesa Dunãrea zbuciumatã (1959), cartea-poem Timpuri ºi oameni (1961) º.a.
În 60 de ani de activitate literarã, Em.
Bucov a publicat peste 100 de cãrþi, cuprinzând
lucrãri originale în diferite genuri literare (versuri ºi prozã), inclusiv pentru copii. Unele dintre
ele au fost traduse în limbi strãine (bulgarã,
japonezã, chinezã º.a.). A tradus din operele lui A.
Puºkin, T. Sevcenko, V. Maiakovski, M. Gorki.
Deputat în Sovietul Suprem al Uniunii
R.S.S. ºi în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneºti, membru al C.C. al P.C.M.
(1956-1958). Laureat al Premiului de Stat al
R.S.S.M. (1966). Distins cu ordinele „Drapelul
Roºu de Muncã” ºi „Lenin”.
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Singurul român din Rada Supremã a Ucrainei
Interviu cu Dr. Ion Vasile Popescu,
deputat în Rada Supremã a Ucrainei, preºedintele Comunitãþii Românilor din Ucraina
ºi vicepreºedinte al Consiliului Europei de la Strasbourg

Am avut probleme doar atunci când guvernatorii (ºefii administraþiilor) au fost numiþi
din rândul celor care nici mãcar nu ne cunoºteau
limba, pe vremea lui Iuºcenko ºi Timoºenko.
Acum, de când la putere se aflã Partidul Regiunilor, în zonele unde suntem majoritari avem
ºefi de administraþie români, iar în zonele unde
suntem minoritari, dar avem un procent mare de

Dr. Ion Vasile Popescu

locuitori români, adjuncþii ºefilor de administraþie sunt români propuºi de noi.
— În urmã cu vreo 2 ani, era mare vâlvã
în comunitãþile româneºti din Ucraina, în legãturã cu învãþãmântul în limba maternã.
— Aºa a fost. Ministrul Învãþãmântului a
dat o lege prin 2008, prin care absolvenþii ºcolilor naþionale nu puteau susþine admitere în
limba maternã. Acum, noul ministru din partea
Partidului Regiunilor, cu care Comunitatea
noastrã are un acord, a anulat aceastã prevedere.
De anul trecut, copiii noºtri au dreptul sã susþinã
examenele de admitere ºi în limba maternã.
— Eu vin frecvent în Transcarpatia, mai
exact în raioanele Rahãu ºi Teceu, unde trãiesc
peste 30 de mii de români, maramureºeni de ai
mei ºi nu prea s-au plâns directorii ºcolilor
româneºti cã ar avea probleme ieºite din co-
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— Sunteþi deputat în Rada Supremã, de
mai mulþi ani. Din partea cãrui partid?
— Prima datã am câºtigat independent, în
sistem majoritar, în zona Cernãuþi, din partea a
douã raioane, în faþa a 11 concurenþi susþinuþi de
putere sau alte partide puternice. A doua oarã,
am câºtigat în sistem mixt, când exista ºi listã de
partid ºi scrutin majoritar, într-o circumscripþie
cu 200 de mii de alegãtori. Între 2002-2006, deºi
am câºtigat, voturile au fost falsificate ºi am
rãmas pe dinafarã. Apoi, am revenit în Parlament prin sistemul proporþional, pe liste de
partid, când am negociat cu Partidul Regiunilor,
cu care eram parteneri din 1998 ºi am obþinut un
loc eligibil, în calitate de candidat independent.
La alegerile anticipate, când fostul preºedinte al
Ucrainei a dizolvat parlamentul prin metode
neconstituþionale, partidul a hotãrât cã pe liste
vor figura numai membri de partid. Atunci am
luat consimþãmântul Comunitãþii Românilor din
Ucraina, al cãrei preºedinte eram ºi sunt, ca sã
devin membru al partidului respectiv, altminteri
nu aveam nici o ºansã. A patra oarã am ajuns
deputat ca membru de partid ºi rãspund ºi de
problemele comunitãþii româneºti din Ucraina.
Voturile pentru mine ºi partid, le-am obþinut în
regiunea Cernãuþi. Eu sunt nãscut în Bucovina
de Nord, pe Siret, nu departe de Putna.
— De ce existã, în Cernãuþi, probleme
între români ºi ucraineni?
— Probleme nu existã între noi, ci existã
câteodatã probleme între putere, reprezentanþii
acesteia ºi reprezentanþii cetãþenilor. Sunt probleme de ordin social, probleme de ordin naþional. Minoritãþile etnice au probleme doar
atunci când, în regiunea respectivã, la putere
ajung naþionaliºtii. Chestiunile legate de funcþionarea ºcolilor, caselor de culturã sau cãminelor culturale, depind de consiliile regionale
sau raionale. În zona Herþa, unde noi, românii
suntem 97 la sutã, nu avem probleme cu ºcolile,
grãdiniþele sau cu primarii, pentru cã toþi suntem
români.
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mun. În schimb, românii din Cernãuþi erau mereu nemulþumiþi.
— Aici, în regiunea Transcarpatia, la putere s-au aflat întotdeauna persoane care s-au
nãscut aici, chiar maramureºeni români, ucraineni sau maghiari. Aici este un alt climat, multicultural ºi multietnic. La Cernãuþi, cei care deþin
sau deþineau puterea, sunt sau erau influenþaþi de
galiþienii din Ternopol sau Ivano Frankivsc,
unde la putere sunt naþionaliºtii, care au o concepþie cã statul ucrainean trebuie sã fie un stat
monoetnic, unitar etc. Or, în Constituþie e scris
cã Statul ucrainean este format din poporul ucrainean multinaþional, din cetãþenii tuturor
naþionalitãþilor, iar dreptul la autodeterminare îl
are întreg poporul ucrainean, multietnic. În zona
Cernãuþi, acolo unde avem ºcoalã ºi bisericã
româneascã, e bine. Unde avem numai bisericã
ºi nu avem ºcoalã, sunt nemulþumiri, iar acolo
unde nu avem nici ºcoalã nici bisericã, a început
procesul de asimilare, ceea ce este foarte grav.
— Putem spune cã în Maramureºul din
dreapta Tisei e o altã lume?
— Zona aceasta este extraordinar de frumoasã. Oamenii ºtiu ce vor. Aici, românii sunt
mai bogaþi, mai independenþi de puterea executivã, astfel cã, atunci când organizeazã diverse manifestãri culturale, ei nu umblã cu mâna
întinsã dupã bani de la administraþia localã, raionalã sau regionalã. În zonele mai sãrace din
Ucraina, bani pentru asemenea manifestãri primesc doar cei care se gudurã pe lângã putere.
Cum noi suntem mândri ºi nu vrem sã ne închinãm, de obicei, avem de suferit. Acum, dupã
colaborarea cu partidul dlui Ianukovici, cu care
am semnat un contract, sunt lucruri care se rezolvã. Totuºi, anumite probleme nu se pot rezolva din lipsa resurselor financiare, dar mai grav,
din cauza unor funcþionari incapabili, rãmaºi de
pe vremea puterii portocalii, prin simpla schimbare a apartenenþei politice, dar care continuã sã
promoveze aberaþiile portocalii!
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— Adicã, ºi în Ucraina, ciolanul e la fel de
gustos ca în România!
— De acea, misiunea noastrã, a organizaþilor naþionale, este sã semnalãm unde se încearcã închiderea unei ºcoli, eliminarea din
funcþii a unor români capabili din punct de vedere profesional. Dacã noi reacþionãm ºi suntem
uniþi, câºtigãm.
— Pe drumurile din Transcarpatia am
umblat din groapã în groapã . Ca parlamentar,
dvs. puteþi face ceva pentru zona aceasta?
— Drumurile sunt aºa în aproape toatã
þara. În Ucraina, banii sunt concentraþi la nivel
central, iar guvernatorii nu sunt aleºi precum
preºedinþii de consilii judeþene, în România. Ei
sunt numiþi de la Kiev. Pânã nu va avea loc
reforma administrativã, majoritatea fondurilor
nu vor fi la nivel local, pentru a rezolva problema drumurilor comunale. Pentru a primi bani
pentru drumuri, trebuie sã existe o conlucrare
între primãria localã, autoritãþile de la raion ºi
cele de la regiune, care pot solicita fondurile
necesare de la Kiev.
— Dvs., în Parlamentul Ucrainei, faceþi
ceva deosebit pentru români?
— Nu fac nimic deosebit pentru români.
Fac doar ceea ce-mi dã Dumnezeu putere sã fac,
pentru toatã lumea. La redactarea ºi adoptarea
Constituþiei din 1996, am precizat clar cã minoritãþile etnice au drept la învãþãmânt în limba
maternã. Tot ca parlamentar, am introdus în
Constituþie, la unul din articole, un punct prin
care administraþiile de stat sunt obligate sã finanþeze locurile de pregãtire compactã a minoritãþilor ºi programul de dezvoltare naþionalculturalã ale acestora. Totodatã, am încercat sã
fiu mereu aproape de români. În fiecare joi, la
Cernãuþi, la biroul meu parlamentar þin audienþe. Când eu lipsesc, îmi þin locul colaboratorii
mei apropiaþi, Aurica Bojescu ºi Petru Posteucã.
Acordãm acolo inclusiv consultaþii juridice, gratuit.
Slatina (Solotvino), 2011
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Biblioteca „Ion Minulescu” din Nürnberg
face cinste culturii ºi limbii române
Liliana MOLDOVAN
Director onorific al Bibliotecii
„Ion Minulescu”din Nürnberg
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uccesul incontestabil al evenimen- nite a spori coeziunea comunitãþii româneºti din
tului cultural organizat, în 28 aprilie regiunea Nürnberg, precum ºi vizibilitatea aces2011, la MehrGenerationenHaus teia în zonã. Evenimentul care are loc în aceastã
(Casa Tuturor Generaþiilor) din
Nürnberg - Germania, se datoreazã atât talentului înnãscut de
bun ºi eficient organizator al Ionelei van Rees-Zota, soþului
acesteia Berthold Staicu, cât ºi
interesului comunitãþii româneºti
din localitate pentru limba ºi cultura românã.
Momentul aniversar legat
de împlinirea unui an de zile de la
deschiderea Bibliotecii Româneºti „Ion Minulescu” a fost pus
în lumina reflectoarelor în contextul unei agende culturale variate care a inclus: un discurs inLiliana Moldovan ºi Ionela van Rees-Zota
troductiv susþinut de Ionela van
Rees-Zota, vicepreºedinta Platformei Culturale searã dovedeºte încã o datã diversitatea preo„Aºii Români”, descrierea proiectului „Nu lã- cupãrilor asociaþiei ºi angajamentul în prosaþi limba românã sã moarã” ºi douã prezentãri movarea limbii ºi literaturii româneºti peste hotare. Românii din strãinãtate doresc sã pãstreze
de carte.
De asemenea, subiectul botezãrii Centru- legãtura cu þara, iar proiectele asociaþiei dumlui Cultural-Româno German ºi transformarea neavoastrã le oferã o bunã posibilitate de a face
lui în Centrul Cultural „Dacia”- prin preluarea acest lucru. Doresc Asociaþiei «Aºii Români»
Asociaþiei „Dacia” de cãtre Ionela van Rees mult succes în continuare în organizarea de eve-Zota, în calitate de preºedinte, a fost tratat cu nimente culturale, precum ºi în «câºtigarea»
unor personalitãþi importante ale culturii româdeosebit interes ºi expus cu real entuziasm.
Dubla prezentare de carte a fost prefi- ne care sã participe la aceste evenimente. De
guratã de citirea mesajului primit din partea asemenea, doresc Centrului Cultural Românod-nei Brânduºa Predescu, Consul general de la German „Dacia” sã stimuleze interesul cât mai
Consulatul General de la München care ºi-a multor persoane pentru România ºi cultura roexprimat admiraþia faþã de realizãrile obþinute mânã. Bibliotecii îi doresc un numãr cât mai
de membrii ºi colaboratorii Platformei Culturale mare de cititori.”
A urmat lansarea cãrþii Introducere în ma„Aºii Români”: „Doresc sã felicit Asociaþia
«Aºii Români» pentru activitatea de promovare nagementul serviciilor de bibliotecã scrisã de Lia culturii române în Germania, precum ºi pentru liana Moldovan, lucrare de biblioteconomie apãproiectele desfãºurate în domenii diferite, me- rutã în acest an la Editura Dacia, din Cluj-Napoca.
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În continuare, invitaþii au urmãrit cu real
interes prezentarea proiectului „Nu lãsaþi limba
românã sã moarã”, care a avut ca obiectiv central constituirea Bibliotecii româneºti „Ion Minulescu” din Nürnberg. Prezentarea a fost realizatã de subsemnata sub forma unui dicurs
textual ºi ilustrat, pe parcursul cãruia s-a derulat
povestea constituirii ºi dezvoltãrii bibliotecii
din Germania.
Inauguratã în 7 aprilie 2010, Biblioteca
„Ion Minulescu” trebuie receptatã ca un mic
templu al culturii ºi limbii române. Ea este proiectatã ca un spaþiu cultural autohton românesc
ºi pune la dispoziþia cetãþenilor români din
Nürnberg ºi din împrejurimi un fond de carte
variat care cuprinde peste 7000 de cãrþi în limba
românã ºi 1000 de cãrþi în limba germanã.
Pe parcursul unui an de activitate, Biblioteca „Ion Minulescu” ºi-a îndreptat interesul
spre urmãtoarele activitãþi:
. organizarea bibliotecii ca centru
info-documentar performant,
. transformarea organizaþiei în centru de
socializare ºi comunicare interculturalã,
. oferirea unui cadru util de instruire ºi
educaþie,
. înfiinþarea unei ludoteci,
. constituirea unui punct de informare
turisticã ºi comunitarã
De asemenea, dintre obiectivele realizate
pânã în prezent sunt de menþionat:
1. Constituirea fondului de documente de
bibliotecã format din cãrþi editate în cea mai
mare parte în limba românã ºi germanã (cuprinzând peste 7000 de cãrþi, CD-uri, publicaþii
seriale etc).
2. Organizarea expoziþiei permanente „Ion
Minulescu”
3. Alcãtuirea fondului de carte „Ion Minulescu”

În Biblioteca „Ion Minulescu” din Nürnberg
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4. Formarea unei colecþii de cãrþi „Eminescu”, destinatã cercetãrii operei eminesciene.
Revenind la seara zilei de 28 aprilie de la
Casa Tuturor Generaþiilor, remarcabilã s-a dovedit intervenþia doamnei Elena Toma, realizator la „Radio R România”- fondat ºi condus
de Berthold Staicu (post de radio care face parte
din structura Platformei Culturale „Aºii Români”
ºi se aflã în incinta bibliotecii). Distinsa doamnã
a avut amabilitatea de a face o succintã prezentare a Antologiei scriitorilor români contemporani din întreaga lume, volum editat în acest
an de scriitoarea Lygia Diaconescu. De asemenea, invitata din România (Elena Toma) a
citit scrisoarea trimisã de autoarea antologiei,
care scria: „Cu pãrere de rãu cã nu pot ajunge la
lansarea propriei lucrãri ºi cu încredere cã mã
veþi suplini cu succes, tu, Elena Toma ºi Liliana
Moldovan, cu atât mai mult cu cât, numele
Ionela van Rees-Zota ºi Liliana Moldovan se
regãsesc în «Antologie», graþie talentului înnãscut de scriitori români, recunoscuþi în întreaga lume ºi deosebit de apreciaþi, alãturi de
alte nume marcante din USA, Australia, Anglia,
România, Canada etc. Sper ca anul viitor sã
lansãm o nouã Antologie, de asta data în limbile
românã ºi francezã (prezenta fiind editatã în
limbile românã ºi englezã). Dorim în acest mod
sã creãm o legãturã mai puternicã între scriitorii
din întreaga lume, schimburi culturale, simpozioane, talentul fiind cel mai puternic liant”.
În manierã ineditã ºi emoþionantã, Elena
Toma i-a purtat pe românii prezenþi la Casa
Tuturor Generaþiilor din Nürnberg prin universul poeziei recitând câteva versuri din volumul
domniei sale Maimuþa de mãtase, apoi a împãrtãºit publicului câteva din experienþele de
viaþã uluitoare prin care a trecut, a evocat episoade existenþiale zdrobitoare, care mãrturisesc
despre evoluþia relaþiei pe care o are Elena Toma
cu divinitatea.
Vraja a fost întreruptã în mod delicat de
Ionela van Rees-Zota, care a atras atenþia participanþilor cu vestea preluãrii Asociaþiei „Dacia”- de la Alexandru Schäfer-Gîrleanu ºi Nicolaus Gundel - ºi a transformãrii centrului cultural
româno-german, în Centrul Cultural „Dacia”.
Spre finalul serii, întâlnirea a adoptat o
þinutã festivã ºi s-a încheiat cu urãri de viaþã
lungã ºi multe realizãri pentru biblioteca românilor din Nürnberg ºi pentru Centrul Cultural
„Dacia” din aceastã localitate, în acompaniamentul aplauzelor ºi urãrilor de „La mulþi ani”,
oferite cu generozitate de participanþii la
eveniment.
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Corneliu Florea peregrinãri în timp ºi spaþiu
Ioana DRAGOTÃ
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Cãrþile cu Alfonz de Virgil Raþiu, Editura
Paralela 45.
Existã în proza lui Corneliu Florea douã
constante ce transgreseazã genurile literare: nevoia de libertate ºi nevoia de adevãr. Libertatea
trebuie cuceritã ºi asumatã, iar adevãrul trebuie
rostit cu orice preþ, inclusiv doza inerentã de
singurãtate: „Nu scriu din inspiraþie sau vreun
interes personal, scriu din nemulþumire ºi revoltã. Nu scriu prea bine, dar scriu liber. Sunt
absolut autonom, neînregimentat în partide, so-

Ioana Dragotã ºi Corneliu Florea la Baia Mare

cietãþi sau asociaþii ºi toate cãrþile le-am publicat
în regim samizdat sã nu depind de nimeni!”
Aceastã neînregimentare îl poate face incomod
pentru toate taberele, ceea ce nu îl deranjeazã
pentru cã are un public þintã bine definit: „scrisele mele se adreseazã doar unui segment dintre
conaþionalii mei, celor ce au sentimente de dragoste ºi respect faþã de România.”
Formal am putea face o împãrþire a operei
în memorialisticã, impresii de cãlãtorie, eseuri
socio-politice... Dar genurile se întrepãtrund.
Peregrinãrile geografice se amalgameazã cu
incursiunile în trecut, devenind ºi ele preþioase
amintiri, memoriile devin prilej de observaþii ºi
comentarii social-politice. Fãrã menajamente ºi
ocoliºuri, cu multã sinceritate, firesc ºi naturaleþe Corneliu Florea ne face pãrtaºi la gândurile,
sentimentele, amintirile ºi cãlãtoriile lui. Scriitura devine o experienþã edificatoare, modul autorului de a se raporta la lume ºi, în ultimã
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orneliu Florea este o prezenþã activã
în publicaþiile diasporei, autor a numeroase articole prin care îºi face
cunoscute opiniile cu un ton tranºant, lipsit de
menajamente, „solitar ºi critic”, cum bine se
autocaracterizezã. Scrie „articole politice, pamflete, polemici, apoi eseuri, note de cãlãtorii,
observaþii sociale, memorialisticã”, editeazã o
revistã singularã din multe puncte de vedere,
numitã „Jurnal liber”. Face acest lucru din „nemulþumirea ºi revolta” pe care i le provoacã
alcãtuirea ºi funcþionarea societãþii, contrastând
dramatic cu frumuseþea absolutã a lumii ce
aºteaptã sã fie descoperitã ºi admiratã.
L-am cunoscut pe Corneliu Florea (nume
real Dumitru Pãdeanu) prin scrisul sãu. În primul rând din Jurnal pe frunze de arþar (2 volume)
– jurnalul perioadei canadiene, care a sosit
primul în biblioteca noastrã. Apoi, în mediul
on-line, citindu-i articolele, multe din ele publicate sub îngrijirea lui George Roca. Îmi aduc
aminte cu plãcere momentele de bucurie pe care
le-am avut când am primit rãspuns la e-mailurile
pe care i le-am trimis atunci când Familia românã fãcea primii paºi la Baia Mare, sau exemplarele din Jurnal liber. ªi iatã cã în aceastã varã
a avut loc un eveniment ce mi se pãrea puþin
probabil, dar nu imposibil, date fiind legãturile
pe care le are cu Maramureºul: l-am avut oaspete la Baia Mare, împreunã cu Virgil Raþiu,
veniþi pentru o generoasã lansare de carte. Din
pãcate, mediatizarea evenimentului nu a fost la
înãlþime, ceea ce s-a dovedit a fi un avantaj
pentru participanþi, pentru cã am avut privilegiul
sã ne bucurãm din plin de prezenþa oaspeþilor
noºtri, dialogul înfiripându-se firesc, bogat în
idei ºi impresii.
Au fost lansate cu acest prilej: Jurnalul
unui medic, volumul al doilea, acoperind perioada 1963-1980, Risipirea - cronicã bucovineanã, o foarte interesantã ºi documentatã istorie a bucovinenilor întreþesutã cu povestea
emigranþilor în Canada la începutul secolului
XX ºi Peregrinãri, o culegere de impresii de
cãlãtorie, toate scrise de Corneliu Florea ºi apãrute la Editura Altheia din Bistriþa precum ºi
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instanþã, o scriere de sine în care dã dovadã de o
deosebitã consecvenþã ºi repere morale clare.
Al doilea volum al Jurnalului unui medic
cuprinde amintirile legate de cei 17 ani în care a
profesat ca medic în România 1963-1980. În
perioada 1963-1967 a lucrat în Leordina, judeþul
Maramureº, iar în 1967-1970 în Apa, judeþul
Satu Mare – paginile referitoare la aceastã perioadã se constituie pentru istoria noastrã localã
în documente de atmosferã ºi mentalitãþi. Lectura în sine este tulburãtoare pentru cei care au
trãit acele vremuri, sunt lucruri pe care realizãm
cu surprindere cã le-am uitat deja. Tocmai de
aceea reînvierea cotidianului comunist, spre edificare, este mai mult decât necesarã.
Risipirea - cronicã bucovineanã are fluiditatea unui roman, cu elocvente flash-back-uri
istorice, relevând întreaga tragedie a Bucovinei,
începând cu anul 1775. Pentru fiecare paginã
scrisã, autorul mãrturiseºte cã a citit cel puþin
altele zece. Personajele sunt reale, iar imboldul
de a scrie i l-au dat descendenþii bucovinenilor
care „au ridicat gospodãrii ºi biserici bucovinene în preeria canadianã ºi au pãstrat cu sfinþenie entitatea moºtenitã”, ceea ce conferã lucrãrii ºi un caracter memorialistic.
Dacã jurnalul este o cãlãtorie în timp, cãlãtoria propriu-zisã este un prilej de introspecþie
ºi asociaþii, o cale a învãþãrii ºi rememorãrii.
Peregrinãri este al doilea volum de cãlãtorii.
Volum de cãlãtorii ºi, în acelaºi timp, o superbã
poveste de dragoste, spusã cu discreþie, în ºoaptã, dar cu atât mai vibrantã. În toate scrierile lui
Corneliu Florea se simte prezenþa iubitei sale
soþii, Ica, trãinicia sentimentelor, legãtura mai
presus de cuvinte. Chiar dacã numele nu îi este
menþionat explicit în toate cãrþile, ea este mereu
prezentã, implicatã în geneza lucrãrii, aºa cum
este cazul Cronicii bucovinene, lector ºi pãrtaº.

De data aceasta, Peregrinãrile dedicate soþiei se
metamorfozeazã într-un un dureros rãmas bun.
Volumul se încheie cu impresiile din Insula
Paºtelui, episod care marcheazã o nouã etapã în
epopeea cãlãtoriilor. Despre aceastã experienþã
deosebitã ne-a vorbit autorul, cu prilejul lansãrii, expunerea fiind însoþitã de imagini inedite
ºi am putut constata din plin cât farmec poate
avea o relatare de la faþa locului.
Dialogul cu Corneliu Florea ºi Virgil
Raþiu s-a prelungit, dincolo de spaþiul cãrþilor.
Astfel încât, de la posibile noi interpretãri ale
Mioriþei, pânã la soarta românilor de a alege
mereu dintre douã rele, rãul cel mai mic ºi pânã
la spectrul ºtergerii Maramureºului de pe harta
administrativã a þãrii, discuþia s-a derulat cu
naturaleþe ºi în deplinã libertate. Naveta anualã
între cele douã continente, iarna înfruntând zãpezile preeriei canadiene, la temperaturi de
-40°C, iar de primãvara pânã toamna în România, la Bistriþa, îl ajutã pe Corneliu Florea sã
cunoascã bine realitatea româneascã dar ºi sã
aibã o binefãcãtoare ºi obiectivã detaºare faþã de
evenimente. În diaspora canadianã se simt uneori diferenþe de generaþie: generaþia celor plecaþi înainte de 1989, mulþi dintre ei asumându-ºi
riscuri în cãutarea libertãþii ºi generaþia celor
plecaþi dupã 1989, cu motivaþii mai materialiste.
Dar nu se poate trage o linie clarã de demarcaþie.
Sunt oameni ºi oameni...
În ceea ce priveºte planurile de viitor, îºi
doreºte sã scrie în continuare, dar nu memorialisticã. Are în plan un roman: Oameni fãrã
aripi. În pofida faptului cã scrie într-un ritm
susþinut, cea mai mare parte a timpului îi este
ocupatã cu cititul, cu documentarea pentru lucrãrile lui în care fiecare cuvânt este bine cumpãnit. Îºi doreºte sã lanseze în fiecare an o carte.
Ceea ce ne dã speranþe cã ne vom reîntâlni.

Jurnalul unui medic
[fragment]
Corneliu FLOREA
1963
Am ales, la repartizarea pe þarã, Regiunea
Baia Mare, adicã Maramureºul.
Târziu, toamna, dupã Sfântul Dumitru,
mi-am fãcut bagajul sã plec medic la Maramureº.
De fapt mi l-a fãcut Mama. A fost dorinþa
ei. „Lasã-mã sã þi-l mai fac o datã!”. Cerule, ce
Mamã minunatã am avut! ªi ce Tatã! Oltean,
oltean dar nu m-a bãtut ca Mama toatã ziua,

bunã ziua din te miri ce. Replica Tatei era „unde
dã mama, creºte”. Probabil cã-i aºa, crescusem
peste un metru ºi optzeci! Tata, doar de douã ori
mi-a tras câte o palmã. Prima, de am zburat în
ºanþul plin cu apã dupã ploaie, pentru cã mã
urcasem pe niºte ziduri înalte de bisericã de pe
care, dacã aº fi cãzut nu mai ajungeam eu sã zbor
în ºanþul cu apa. Iar a doua, eram student medicinist, ºi i-am spus cã nu mã duc sã votez

mire ºi laudã partidului când li se dãdea cuvântul în acest sens. Erau mândri cã mâncau
rahat, vãzuserã ei cã ºi alte animale practicã
scatofagia ºi pe urma se ling pe buze.
Bãrbaþii erau robuºti ºi încruntaþi,
iar femeile aveau feþe frumoase ce
exprimau curiozitate, priveau direct
ºi insistent dând impresie de mândrie
A doua zi am avut parte, din plin, de transportul rutier. Întâi, am gãsit autogara ºi am vãzut
cãlãtorii ei. O lume ruralã cum nu mai vãzusem,
majoritatea în îmbrãcãminte tradiþionalã, þãrãneascã se miºcau în voie ºi vorbeau aspru, tare,
dar nu prea îi înþelegeam ce zic. Aveau tonuri ºi
accente ciudate, un vocabular arhaic, necunoscut mie. Bãrbaþii erau robuºti, încruntaþi ºi nu
prea raºi sau spãlaþi, iar femeile mi se pãreau
deosebite de ceea ce vedeam la Timiºoara.
Aveau feþe frumoase ce exprimau curiozitate ºi
interes, priveau direct ºi insistent dând impresie
de mândrie ºi temeritate în acelaºi timp. Îmbrãcate în costume þãrãneºti sobre, purtau obiele
ºi opinci. Opinci, opinci din cauciuc, mie îmi
plac opincile ºi femeile din Maramureº mergeau
frumos în opinci. Cursa mergea de la Baia Mare
la Sighet. Asfaltul s-a terminat de mult ºi cursa
ne hurduca neîntrerupt urcând încet, încet un
munte, îi zâceau Gutâi. Era praf ºi gaze de eºapament, motorul era ambalat la maximum prin
curbe tot mai dese ºi strânse, dar pasagerii îºi
vedeau nestingheriþi de ale lor, vorbeau tare,
fãceau glume, râdeau între ei.
„Da’ dumneata, domniºorule, de unde
vii, cã nu eºti de pe la noi, dacã nici
atâta lucru nu ºtii?”
Apoi, apãru o sticlã verde din care pe rând,
unii dupã alþii, luau câte o gurã, cinstind ºi
închinând, mulþumind. Sticla ajunse ºi pe rândul
meu la vecinul meu, maramureºeanul, o adevãratã ciopliturã din piatrã de o sutã de generaþii, dupã ce bãu o gurã mare, plescãi tare a
mare satisfacþie ºi apoi mi-a întins-o ºi mie: „Ia,
domniºor, ºi dumneata o gurã, cã-i din bucate,
de anu’aesta”. Mirosea puternic a alcool, dar
ceea ce mã reþinea nu era cã sticla se plimbase de
la o gurã la alta, nici cã unii aveau probleme cu
dantura, ci faptul cã nu ºtiam ce trebuia sã înþeleg prin „bucate”. Am întrebat, nevinovat, ce
sunt bucatele. Toate privirile din apropiere, cu
mirare, s-au întors cãtre mine. „Da’ dumneata,
domniºorule, de unde vii, cã nu eºti de pe la noi,
dacã nici atâta lucru nu ºtii?” Am rãspuns doar
la întrebare: de la Timiºoara. Cioplitura din piatrã îºi puse un zâmbet mare ºi omenos pe faþã ºi
zise: „No, cã-i bine, Timiºoara-i tãt la noi în
þarã, dar îi drept cã nu are horincã ca noastã,
încearcã o gurã, îi friptã de douã ori”.
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comuniºti. A fost nãpraznicã palma; mi-a sunat
lichidul cephalorahidian o sãptãmânã în cap, iar
noaptea visam ca defilez ducând portrete ºi strigând lozinci comuniste din toþi lobii pulmonari,
ziºi ºi bojoci. În timp ce, de pe margini, Tata mã
urmarea posomorât ºi îmbrãcat într-o ponositã
uniformã militarã de rãzboi. Acum, la despãrþire, m-a îmbrãþiºat ºi mi-a dat un leu „e ultimul
leu pe care þi-l mai dãm, sã ai grijã de el”. I-am
pupat mâna, nu mai avea forþa de odinioarã, doar
cãldura pãrinteascã. Ce despãrþire!
La Baia Mare, când s-a oprit trenul nu-mi
venea sã cred cã am ajuns, cã sunt în garã. Era
aºa de micã ºi amãrâtã cât magazia de mãrfuri de
la noi, din gara Fratelia. Am întrebat pe cei ce se
buluceau la coborâre dacã asta-i gara ºi grãbiþi
au confirmat din cap. Cobor ºi eu, cu gemãntãnoiul meu încãrcat cu cãrþi (tratate de medicinã, ceva mai greu nu poate fi) ºi întrebând din
om în om, rupt de picioare ºi umeri, ajung la
Sfatul Popular al Regiunii Baia Mare. Dupã alte
întrebãri, nimeresc sala în care noi, proaspeþii
absolvenþi, ne-am ales circumscripþiile sanitare,
adicã „viitoarele noastre locuri de muncã pentru
care partidul cãlãuzitor ne-a fãcut medici”.
Dupã cum a precizat ºi aici, ca peste tot, un
tovarãº de la regiune, plin de sine. De altceva
nici nu putea sã fie plin. ªi a mai adãugat ce
„aºteaptã partidul ºi clasa muncitoare împreunã
cu þãrãnimea colectivistã de la noi”. Le mai
auziserãm, ascultam gândind la ale noastre.
„Avem tren direct între noi punct
hura ºi la garã punct”
Mã gândeam cum sã fiu cât mai aproape
de Ica, iubita mea soþie, încã studentã. Dupã ce
am ales la repartizarea pe þarã Regiunea Baia
Mare, adicã Maramureºul, împreunã, am hotãrât
sã se mute la facultate la Cluj, unde vom fi mai
aproape unul de altul ºi ne vom vedea mai des.
ªi aºa am ajuns în Leordina de pe Valea Viºeului, deoarece aveam tren direct pânã la Cluj .
Dupã ce am semnat „niºte hârtii” ºi am
primit repartiþia în mânã, am lãsat bagajele la
secretariat ºi am dat o fugã pânã la poºtã de unde
i-am dat o telegramã Icãi „avem tren direct între
noi punct hura ºi la garã punct”. Astfel îºi alegeau doctorii, la vremea aceea, locurile de muncã, întâi cele din apropierea oraºelor ºi orãºelele,
apoi circumscripþiile cu garã, sau haltã cel puþin,
ºi la urmã rãmâneau cele ce ofereau doar transport rutier mereu în întârziere, înghesuit ºi sufocant, prin praf ºi hârtoape. De asemenea, ne
interesa mult dacã existã curent electric, fiindcã
aveam contract de trei ani obligatoriu de circumscripþie ruralã, eram legaþi de pãmânt ca
iobagii. Eram iobagii dictaturii comuniste ºi
mulþi îºi manifestau o falsã satisfacþie, mulþu-
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Mulþi din cursã se oprirã din poveºti ºi mã
priveau, aºteptând sã pun mâna pe sticlã ºi sã
beau. Am luat sticla, am zis ’’sãnãtate’’ ºi am
bãut o gurã. Aºa, am primit io botezul Maramureºului, trecând Gutinul ºi intrând pe Mara, o
vale ce se tot lãrgeºte spre Sighet, cu oameni
ciopliþi din piatrã de o sutã de generaþii aºezaþi
pe o salbã de sate cu case de lemn cu cerdac ºi
niºte porþi masive de stejar, sculptate ºi acoperite cu ºindrilã. Erau impresionante. Satele se
întindeau de-a lungul vãii ºi aveau denumiri tare
interesante, cu înþelesuri pentru toatã lumea care
cobora din Gutâi, pe Mara, spre Sighet. Primul
sat e Crãceºti (Mara), care începe sa se crãceascã uºor, uºor cu case rare pânã ce ajungi la
mijloc unde-i des! Urmeazã, dintr-odatã, Deseºti, dupã care începe Hãrniceºti, ce dureazã ºi
dureazã, ºi-i cu multe cotituri în „tãte” formele
ºi la urmã: Fereºti!! Oare cum de le-a trecut prin
minte ordinea asta, fireascã pânã la urmã, a
lucrurilor naturale. Bravo lor, treaba lor, au tot
avut timp într-o sutã de generaþii, iar cele naturale ºi fireºti au rãmas neschimbate de la începutul începutului.
De la Sighet am luat o altã cursã spre
Viºeul de Sus, centru de raion unde trebuia sã
mã prezint la secþia sanitarã. Era ºi aceastã cursã
plinã ochi de desagi ºi maramureºeni ce se comportau la fel ca ºi cei de pe Mara. Cursa era o
rablã ºi jumãtate, pusã la grea încercare sã treacã
un alt munte spre o altã vale: Valea Viºeului.
Cred cã eram singurul care mã îngrijora starea
învechitei maºini ºi-a drumului. Ei, maramureºenii îºi vedeau de poveºtile lor, fãrã sã se sinchiseascã cã vechitura asta ce trosnea ºi pocnea
la fiecare hârtop, doar când se oprea, ºi se oprea
tot timpul, fie staþie sau nu, încetau vorbirile ºi
priveau curioºi, cine urcã sau coboarã, ºi în
ultimul moment aveau ceva sã-ºi strige unii
altora, ori din cursã ori de jos. Eram uimit,
aveam impresia cã am nimerit în altã lume pe
care nu o prea înþelegeam, dar parcã nu-mi era
strãinã ºi simþeam chiar o mare curiozitate,
atracþie faþã de ea ºi în acelaºi timp o oarecare
neliniºte, grijã.
„ªeful cel mare, între timp, a fost
chemat la partid, aºa cã
am sã mã ocup eu de tine”
La secretariatul secþiei sãnãtãþii raionale,
era o doamnã obiºnuitã dar binevoitoare ºi o
tânãrã foarte, foarte obiºnuitã. M-am prezentat,
cu titlu cu tot, pãi ce, nu muncisem eu ani de zile
pentru titlul acesta ce era scris ºi pe þâdulele
primite de la regiune. Odatã terminatã autentificarea mea, doamna m-a invitat sã iau loc ºi a
anunþat medicul ºef de raion de sosirea „medicului repartizat la Leordina”. Devenisem un
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repartizat la dispoziþia medicului ºef de raion,
care, prin secretarã, mi-a transmis sã aºtept. ªi
am aºteptat hipoglicemic, nu mai mâncasem de
ieri seara, pânã a sosit medicul ºef adjunct sã mã
ia în primire. „ªeful cel mare, între timp, a fost
chemat la partid, aºa cã am sã mã ocup eu de
tine”. Era tânãr ca mine, jovial ºi puþin, bine,
obez ºi mi-a fãcut imediat planul. Azi, rãmâi la
Viºeu sã-þi arãt spitalul ºi sã faci cunoºtinþã cu
personalul, mâine mergem la Leordina sã-þi vezi
circa ºi oamenii tãi, iar poimâine revii aici, la
secþie, unde avem ºedinþa lunarã de analiza
muncii ºi vei primi prima de instalare. Devenisem un om al muncii programat. A fost necesar pentru începutul meu profesional aici, în
necunoscutul Maramureº ºi departe de Timiºoara mea natalã în care trãisem pânã la absolvirea facultãþii.
Leordina era consideratã
o cicumscripþie sanitarã grea
Totul, tot era nou ºi uimitor pentru mine.
Leordina, leordenii, personalul. Viºaiele erau
trei comune înºirate pe aþa vãii: de sus, de mijloc
ºi de jos. Colegii erau tineri simpatici, majoritatea absolvenþi de Cluj ºi de Târgu Mureº. Cei
de la Mureº fãcuserã facultatea în ungureºte.
Vorbeau foarte rãu limba românã ºi erau foarte
dezinteresaþi de limba vorbitã de oamenii
acestor plaiuri. Medicul ºef era pediatru ºi se
lupta cu mortalitatea infantilã, foarte mare la
vremea aceea în Maramureº, iar medicul ºef adjunct era clujean ºi dupã ce termina stagiul obligatoriu, vroia sã plece cu primul tren spre Cluj,
sã fie cât mai aproape posibil de casã. La ºedinþa
medicilor a fost ºi un tovarãº de la partid, care a
criticat aspru activitatea cadrelor sanitare, spunându-ne în faþã cã tovarãºul prim este nemulþumit, tovarãºi, ºi va lua mãsurile de rigoare
ceea ce pe noi, medicii, noi ºi vechi, ne-a revoltat ºi mâhnit peste mãsurã, mai, mai sã ne
crape obrazul de ruºine. Pe mine nemulþumirea
tovarãºului prim m-a afectat atât de mult, încât,
îndatã ce am luat prima de instalare, m-am urcat
în tren ºi m-am dus la Cluj, la Ica sã mã mângâie,
sa-mi treacã aceastã adâncã mâhnire depresivã.
Atunci, în tren, privind pe geam minunatul peisaj maramureºean, mi-am dat seama cã noi facem parte din acea generaþie, în care nimeni nu
va putea spune dupã noi potopul, fiindcã potopul comunist era deja venit, era pe noi, ne
sufoca încet. Mã gândeam, dacã vom scãpa,
vreodatã, de potopul acesta. Gândeam degeaba,
dar aºa de încurajare mi-am zis cã poate. Poate!
Unii. Leordina era consideratã o cicumscripþie
sanitarã grea, avea vreo zece kilometri pe ºoseaua naþionalã, modernizatã ultima datã când
au trecut tãtarii nãvãlitori pe ea, la 1717, iar

„Mi-a spus cã mã roagã sã o ascult ºi
sã-i împlinesc rugãmintea, cã nu mai
are decât câþiva ani pânã la pensie”.
Odatã cu trecerea zilelor am început sã
vãd ºi sã cunosc tot mai mult în jurul meu. Nici
nu ºtiu cum puteam absorbi atâtea noþiuni ºi
lucruri noi, atâtea evenimente locale. Eram surprins cum mã descurcam în cabinet sau pe teren.
Aveam douã zile de teren, când umblam pe toate
dealurile ºi vãile unde aveam mame cu sugari.
Puericultura era prima datorie profesionalã
pentru a scãdea cât mai mult mortalitatea infantilã atât de ridicatã în Maramureº, aºa gândea
partidul cel mare cã sfaturile medicale pot compensa ºi condiþiile materiale ºi sanitare ale maramureºenilor. Mergeam cu moaºa, avea energie,
era isteaþã ºi veselã, tot timpul vorbea câte în
lunã ºi stele ce erau deasupra Leordinei. La
început de tot, a gãsit un moment sã fim singuri,
ºi mi-a spus cã mã roagã sã o ascult sã-i împlinesc rugãmintea, cã nu mai are decât câþiva
ani pânã la pensie. Era emoþionatã, tulburatã,
ceea ce m-a fãcut sã o îndemn sã spunã tot ce
doreºte, deschis. „Domnu’ doctor, vã rog, nu vã
supãraþi, când mergem împreunã pe teren, pe
dealuri, daþi-mi voie sa merg în opinci, cã în
pantofi mã dor picioarele” ºi s-a întrerupt speriatã de parcã ar fi spus ceva nepermis, parcã ar
fi greºit grav, parcã ar fi pãcãtuit la ceruri. Tãcutã
privea în jos. De data asta eram eu emoþionat, tare
emoþionat ºi, sã nu prelungesc starea asta, am aprobat: „Bineînþeles, moaºã dragã, pe teren mergem
cum îþi e mai bine, în opinci”! Mi-a mulþumit cu
lacrimi în ochi ºi a ieºit repede din cabinet.
„Maramureºencele, de pe la al doilea
cocon, una douã îl þâpã afarã,
nu au vreme de nãscut ca doamnele.
ªi au mitrã tare!”
Emoþia mea dãinuia, pentru cã moaºa
Maria Leordean, aºa în opinci, a moºit tot satul
ãsta, ba, ar fi putut sã mã moºeascã ºi pe mine de
când tot moºea. Acum, se naºte la casa de
naºteri, tocmai la Ruscova, care apucã, cã maramureºencele, de pe la al doilea cocon, una
douã îl þâpã afarã, nu au vreme de nãscut ca
doamnele. ªi au mitrã tare! Care nu apucã pânã
acolo, o cheamã repede pe moaºa Leordean,
care dã o fugã , în opinci, ºi odatã îi taie buricul
ºi îl leagã, ca are tot timpul o trusã sterilã în caz
de nevoie. Dupã naºtere, doar ºterge uºor pruncul, nu-l spalã: Doamne fereºte, domnu’ doctor,
d’apoi din mã-sa vine curat ca un înger. Argument irefutabil, ca sã nu mai adaug cã nou nãscutul este acoperit cu strat de sebum cu proprietãþi antiseptice. Natura gândeºte cu mult
înaintea omului ºi gândeºte mult mai bine.
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casele comunei erau rãsfirate pe toate dealurile
din împrejur, pânã în depãrtãri. La circã, cu
aproape trei mii de suflete leordine vii, era încadratã o sorã tânãrã ºi harnicã, o moaºã energicã
care moºea înainte de-a mã naºte eu, un dezinfector uriaº care nu ºtia carte, o femeie de
serviciu tare slabã, amãrâtã, dar de treabã.
Peste râul Viºeu, ce curgea de-a lungul
Leordinei, era o comunã de ruteni, îi spunea
Ruscova, unde medic de circumscripþie era un
medic minion, slab, cu un început de chelie ce
pãrea hotãrâtã sã-i cuprindã cât de curând toatã
calota cranianã, având însã un ºarm care compensa toate micile dezavantaje ale înfãþiºãrii.
Toatã lumea-mi spune Mayer, unii ºi doctor, tu
nu. De la început a fost deschis, colegial cu
mine, iniþiindu-mã în activitatea de circã, în
relaþia cu intelectualitatea satului ºi, în mod special, cu organele de stat ºi de partid, care, pentru
el, erau doar niºte puþe uscate fãrã coaie! Vorbea
bine româneºte cu accent ardelenesc, profund
þãrãnesc, melodios ºi intens colorat, cu obscenitãþi ºi, din când în când, înjura nãpraznic ungureºte. Venise la circumscripþie cu soþia, farmacistã, care, zicea Mayer, între timp, plecase
cu un violonist þigan din Sighet cã avea arcuº
mai mare. Asta-i viaþa la þarã, e mai mult timp de
futut pentru unii!
Vin ºi Filipeºti ºi Mayer. Tu, ce bei?
Tot la Ruscova era un spital rural ºi o casã
de naºtere condusã de un medic muºcelean,
Doctorul ªtefan, ce terminase facultatea cu doi
ani înaintea mea, la Cluj. A venit sã facem cunoºtinþã, sã-mi spunã sã-l sun la telefon ori de
câte ori am o problemã ºi sâmbãtã dupã masã
sunt invitatul lor la cinã. Vin ºi Filipeºtii ºi Mayer. Tu, ce bei? Am mulþumit de invitaþie, de
bãuturã nu am zis nimic. Acasã, la Timiºoara,
numai Tata bea, duminica, la masã. De unde
bani ºi de bãuturã ? Dupã ce m-am cãsãtorit am
început sã primim de la socrii pãlincã foarte tare
ºi vin bun, dar nu mã atrãgeau. Filipeºtii erau
doi. Ea, Eva fãcutã sã fie admiratã ºi iubitã, ºi el,
Miticã, bine clãdit, e drept cam de mult, ºeful
marelui depozit de lemne, fãrã nici un fel de
ifose de ºef. Era agreabil ºi versat. A fost o dupã
masã ºi searã foarte plãcutã, toþi ne-am fãcut
servus de la al treilea pahar de creangã, aºa-i
ziceau la o palincã bunã ºi trãsnit de tare, afarã
de Eva. Mã rog, ºtie ºi câinele moaºei, unele
distanþe îs doar de aparenþã. Olga, soþia lui ªtefan, farmacistã m-a impresionat ca amfitrioanã
iar fiul lor Radu era, sincer, alintatul tuturor.
Mayer fuma, vorbea ºi bea continuu.
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Sub crucea sudului (1)

Australia - Þara norocoasã

FAMILIA ROMÂNÃ

ROMÂNI ÎN LUME

„T

he lucky country”, aºa îi spun localnicii Australiei... adicã „þara
norocoasã”! Dupã aproape 30 de
ani de ºedere pe aceste meleaguri îndepãrtate, deseori mi-am dat seama cã au dreptate. Majoritatea
emigranþilor sosiþi aici doar cu o bocceluþã s-au
bucurat de oportunitãþile oferite de noua patrie,
unde prin muncã ºi integrare au ajuns sã aibã o
viaþã prosperã, desigur cu mult mai bunã decât cea
pe care au avut-o pe meleagurile de unde veneau.
Mulþi dintre cei care au cãlcat pe acest pãmânt
„nou”, realizând la ce distanþã este situat acesta de
þinuturile natale, cuprinºi de sentimentalism ºi-au
spus în gând cã dupã o perioadã de ºedere ºi de
„fãcut bani” se vor reîntoarce acolo de unde au
venit... Totuºi, marea majoritate au rãmas aici
pânã la moarte, iar dacã unii mai tenace, cuprinºi
de nostalgie ºi dragoste de tãrâmurile strãmoºeºti,
au încercat sã se reîntoarcã „definitiv” la vechea
vatrã, nu au putut sã se reacomodeze ºi dupã o
scurtã perioadã de zbucium... au fãcut eforturi sã
revinã în Þara Norocoasã! De fapt aceastã boalã
am putea-o numi „emigritis”. Fenomenul este
foarte complex ºi uneori greu de înþeles. Desigur,
acesta nu este lipsit de suferinþã, durere sufleteascã, ambiguitate ºi chiar diminuarea identitãþii
naþionale. Totuºi vibraþiile pozitive pe care le ofe-

George ROCA
Sydney, Australia
rã continentul de la Antipozi sunt ca acel sunet
suav de theremin pe care odatã ascultat nu-l poþi
uita, asemuindu-l cu „capcana” întinsã de cântecului sirenelor.
Australia are suflet, trãieºte din plin, îºi iubeºte naþionalii, îi rãsfaþã ºi le oferã oportunitãþile
unei vieþi decente. Departe de „lumea dezlãnþuitã”, fãrã sã fi avut rãzboaie locale sau animozitãþi
teritoriale ºi etnice, oamenii gândesc mai curat,
poate chiar mai naiv decât mulþi din alte locuri
declarate „fierbinþi”! Nu vorbesc niciodatã urât de
o altã naþie... Desigur cã mai fac glume inocente
folosind demonime prin care îi numesc pe americani „yankies”, pe francezi „froggies” (broscuþe!), pe englezi „pommies” (abrevierea „pome”
derivând pare-se de la „Prisoner of Mother England”), pe neo-zeelandezi „kiwies” (dupã faimoasa pasãre kiwi)... Engleza australianului de rând
conþine o mulþime de elemente argotice, majoritatea aduse de strãmoºii exilaþi aici de pe malul
Tamisei sau din East End-ul londonez, elemente ºi
accente în vorbire care au asociaþii lingvistice cu
limbajul cockney. Astfel, ajungând într-o localitate de provincie poþi fi întâmpinat cu o frazã de
salut pe care nu o pot înþelege nici cei buni vorbitori ai englezei literare care nu aparþin acestor
locuri: „G’day mate, howsit hangin’? Bewdy
Bonza love. Goin down the pier in me thongs to
perv at the Sheilas!”. (Hello my good fellow. How
are you feeling today? Everything is going exceedingly well my dear friend. I am going to the
boardwalk wearing my sandals to look/ogle at the
beautiful ladies of leisure!”) adicã într-o traducere
mai coloratã pe româneºte ar fi „Salutare dragã
amice! Cum o mai duci cu sãnãtatea? La mine
toate merg la superlativ. Mã duc pe falezã, la o
plimbare lejerã în ºlapi, pentru a admira reprezentantele sexului frumos”. Pentru „la revedere”
se foloseºte „hooroo”, adicã „goodbye” mai pe
înþelesul anglofililor...
Un australian get-beget se declarã „fair-dinkum” (original) sau „true-blue” (adevãrat), dar la
general se alintã cu drãgãlãºenie cu diminutivul
„aussie”, sau „ozzie”! Tasmanienii sunt numiþi
„tassies” chiar ºi la ºtiri sau la emisiunile sportive
de la televizor! Inclusiv politicienii, pentru a pãrea
mai populari, folosesc un limbaj apropiat de cel al
australianului „de provincie” chiar dacã majorita-

jumãtate de milion, adicã 2.7% din întreaga
populaþie australianã. La venirea europenilor
aceºtia vorbeau peste 250 de limbi ºi peste 500 de
dialecte, în prezent acestea fiind reduse la doar 15
limbi. Majoritatea vorbesc limba englezã
presãratã cu cuvinte din limbile indigene, dezvoltând astfel o limbã denumitã engleza aborigenã
australianã. Cultura acestora este foarte interesantã. În artele plastice exceleazã printr-un gen de
picturã format din linii ºi puncte foarte apreciat de
iubitorii de frumos. Necunoscând scrierea alfabeticã au transmis literaturã (în special legende)
prin tradiþie oralã sau prin pictograme. Muzica
este de asemenea un mod de manifestare artisticã a
aborigenilor. Folosesc cu precãdere un instrument
de suflat denumit didgeridoo, elemente de per-
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tea ºi-au fãcut studiile la cele mai de seamã
universitãþi din lume. Australia ºi Noua Zeelandã,
în jargonul „aussie” sunt numite „Down Under”,
adica „þara de la... dedesubtul cel mai de jos”
fãcându-se referire la aºezarea geograficã a acestor þãri pe harta globului pãmântesc.
Australianul foloseºte foarte multe diminutive în
vorbirea de zi cu zi! Astfel motocicliºtii sunt
porecliþi „bikies”, biscuiþii „bikkies”, micul dejun
„brekkie”, ºoferii de taxi „cabbies”, poºtaºii „posties”, ecologiºtii „greenies”, bomboanele „lollies”,
þânþarii „mozzies”... Persiflant, unele grupuri sociale sunt categorisite ilar precum „bogans” - cu
referire la cei care stau toatã ziua în cârciumã ºi
beau bere, „bludgers” - leneºi sau cei care nu vor
sã munceascã, „yobbos” - aºa-zisa clasã muncitoare neevoluatã, „yuppies” - tinerii snobi ai clasei de mijloc sau „baieþii de bani-gata”, „wuppies” pensionarii încã activi... Mai întâlnim pe aici ºi
„mobies” sau „dobies” (Mum/Dad Older, Baby
Younger), adicã cei care au devenit pãrinþi la
bãtrâneþe, „limers” (Less Income More Excitement) – mai puþin venit, dar mai multã distracþie,
„hanks” (Health an Nature Keepers) – naturiºti.
Australianul tradiþional îl recunoºti de la o
poºtã. Salutã când trece pe lângã tine! Indiferent
de vârstã se îmbracã specific, cu ciorapi trei sferturi ºi pantaloni scurþi. Deseori este încãlþat cu
bocanci, iar pe cap poartã faimoasa pãlãrie numitã
akubra! În oraºe îl întâlneºti frecvent prin aeroporturi, gãri sau locuri publice pe unde lucreazã.
Cel din provincie este ºi mai simpatic! Foarte
vorbãreþ, adoptând un limbaj colorat, folosind o
voce de cap, este oricând pus pe glume, sau pe
„miºto”, fãrã sã aibã intenþia sã te jigneascã...
Poartã o akubrã decoloratã de soare de borul cãreia atârnã bile înºirate pe sforicele... având menirea sã alunge, prin miºcãri bruºte ale capului,
sâcâitoarele muºte care se gãsesc vara din abundenþã peste tot datoritã multitudinii de animale
domestice!!! De fapt chiar „salutul tradiþional australian” este luat în derâdere fiind reprezentat sub
forma datului din mâini pentru a alunga muºtele de
pe faþã! Aici nimeni nu se supãrã sau simte jignit
dacã faci o glumã de genul acesta! Inclusiv celebrul comentator american Bryant Gumbell de la
CNN, a hiperbolizat „salutul australian” într-una
din transmisiunile pe care le-a fãcut la Olimpiada
din 2000 de la Sydney.
Aborigenii sunt cei mai vechi locuitori ai
acestor teritorii. Se estimeazã cã sunt aici de mai
bine de 30.000 de ani. Guvernul duce o muncã
asiduã pentru emanciparea lor ºi pentru integrarea
în societatea australianã. Destul de taciturni, îºi
deschid foarte greu sufletul în faþa omului alb care
le-a pricinuit foarte multe necazuri ºi rãutãþi pe
parcursul timpului. Populaþia indigenã este
estimatã dupã ultimele recensãminte la aproape o
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cuþie combinate cu sunete cântate vocal. Desigur
cã mai sunt ºi în prezent fricþiuni ºi neînþelegeri
între aceastã grupare dezavantajatã ºi restul poporului australian, dar printr-o politicã reconciliantã
se ajunge deseori la un numitor comun atât de
necesar pentru crearea unui echilibru ºi o integrare
cât mai „linã” a acestora în structurile naþiunii
australiene moderne.
Nu pot sã închei fãrã a evidenþia aportul
românilor la societatea multiculturalã australianã.
Statisticile recente estimeazã cã în aceastã þarã
trãiesc peste 20 de mii etnici de origine românã.
Primii emigranþi au sosit pe la începutul secolului
XX, apoi o grupare mai omogenã a fost remarcatã
în anii care au urmat celui de al doilea rãzboi
mondial. Dupã cãderea comunismului foarte mulþi
intelectuali ºi profesioniºti au fost admiºi sã se
stabileascã aici pe criterii de cerinþe ºi selecþie
profesionalã. Dar despre aceºtia vom vorbi mai
detaliat într-un articol viitor. Sã ne citim de bine!
Hooroo!
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OCTOMBRIE
2 oct. – 100 ani de la naºterea lui Miron Radu
Paraschivescu, poet, publicist ºi
traducãtor (02.10.1911 – 1971);
3 oct. – 210 ani de la moartea lui Matei Milu,
poet (1756 – 03.10.1801);
4 oct. – 130 ani de la naºterea lui George [Gogu]
Constantinescu, om de ºtiinþã, unul
dintre cei mai prolifici inventatori români
(04.10.1881 – 1965);
6 oct. – 130 ani de la naºterea lui Vasile Bogrea,
lingvist, poet ºi traducãtor (06.10.1881 –
1926);
7 oct. – 125 ani de la naºterea lui Romulus
Cândea, istoric (07.10.1886 – 1973);
9 oct. – 80 ani de la moartea lui Atanasie
Mironescu, mitropolit ortodox (1856 –
09.10.1931);
10 oct. – 90 ani de la naºterea lui Dan
Cernovodeanu, istoric, heraldist ºi
sigilograf (10.10.1921 – 1999);
11 oct. – 100 ani de la naºterea lui Ion Dacian,
artist liric, tenor (11.10.1911 – 1981);
13 oct. – 20 ani de la moartea lui Liviu C. Rusu,
compozitor, muzicolog (1908 –
13.10.1991);
13 oct. – 25 ani de la moartea lui George Apostu,
sculptor (1934 – 13.10.1986);
15 oct. – 30 ani de la moartea lui Taºcu
Gheorghiu, scriitor, traducãtor ºi
grafician (1910 – 15.10.1981);
16 oct. – 20 ani de la moartea lui Leon Leviþchi,
lingvist ºi traducãtor (1918 –
16.10.1991);
16 oct. – 125 ani de la moartea lui Gheorghe
Polizu, medic, membru fondator al
Societãþii Medicale ªtiinþifice din
Bucureºti (1819 – 16.10.1886);
19 oct. – 50 ani de la moartea lui Mihail
Sadoveanu, scriitor (1880 – 19.10.1961);

20 oct. – 50 ani de la moartea Constanþei
Erbiceanu, pianistã (1874 – 20.10.1961);
20 oct. – 190 ani de la naºterea Eufrosinei
Popescu, actriþã (20.10.1821 – 1900);
21 oct. – 120 ani de la naºterea lui Perpessicius
[Dumitru S. Panaitescu], istoric ºi critic
literar, folclorist, poet, editor al operei
eminesciene (21.10.1891 – 1971);
21 oct. – 100 ani de la naºterea lui George
Demetru Pan, poet, prozator ºi
traducãtor (21.10.1911 – 1972);
22 oct. – 100 ani de la apariþia revistei „Flacãra”,
sub conducerea lui C. Banu (22.10.1911);
23 oct. – 130 ani de la naºterea lui Aurel Paul
Bãnuþ, prozator (23.10.1881 – 1970);
24 oct. – 90 ani de la naºterea Veronicãi
Porumbacu, poetã, prozatoare ºi
traducãtoare (24.10.1921 – 1977);
24 oct. – 40 ani de la moartea lui Anton Balotã,
istoric literar ºi lingvist (190124.10.1971);
26 oct. – 110 ani de la naºterea lui Constantin C.
Giurescu, istoric (26.10.1901 – 1977);
27 oct. – 100 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
Revistei de Teatru, Muzicã, Literaturã ºi
Artã „Rampa”, din iniþiativa lui Al.
Davila ºi N.D. Cocea (27.10.1911);
28 oct. – 80 ani de la naºterea lui Ilarion Ciobanu,
actor (28.10.1931 – 2008);
30 oct. – 110 ani de la naºterea lui Mihail Straje,
scriitor, istoric literar, publicist ºi
traducãtor (30.10.1901 – 1978);
30 oct. – 40 ani de la moartea lui Valeriu Lucian
Bologa, medic chirurg, istoric al
medicinii (1892 – 30.10.1971);
31 oct. – 130 ani de la naºterea lui Eugen
Lovinescu, scriitor ºi critic literar
(31.10.1881 – 1943);

NOIEMBRIE
1 nov. – 175 ani de la naºterea lui Ion G. Sbiera,
folclorist, istoric literar, membru fondator

al Societãþii Academice Române
(01.11.1836 – 1916);

15 nov. – 110 ani de la naºterea lui Dumitru
Ciurezu, poet (15.11.1901 – 1978);
15 nov. – 100 ani de la naºterea lui Alexandru
Ciorãnescu, filolog, critic ºi istoric
literar, scriitor (15.11.1911 – 1999);
15 nov. – 90 ani de la naºterea lui Vasile Leviþchi,
poet, prozator, publicist, eseist,
traducãtor (15.11.1921 – 1997);
16 nov. – 110 ani de la naºterea lui Gheorghe
Damian, sculptor (16.11.1901 – 1974);
18 nov. – 220 ani de la naºterea lui Alexandru
Sturdza, diplomat, scriitor, publicist
(18.11.1791 – 1984);
20 nov. – 110 ani de la naºterea lui Alexandru
ªahighian, scriitor (20.11.1901 – 1965);
20 nov. – 90 ani de la naºterea lui Dinu Pillat,
scriitor ºi critic literar (20.11.1921 –
1975);
21 nov. – 10 ani de la moartea lui Ion Cristinoiu,
cantautor, compozitor, dirijor (1942 –
21.11.2001);
22 nov. – 110 ani de la moartea lui Vasile
Urechea-Alexandrescu, istoric, scriitor,
om politic, membru fondator al
Academiei Române (1834 – 22.11.1901);
23 nov. – 90 ani de la naºterea lui Emilian Birdaº,
episcop ortodox (23.11.1921 – 1996);
26 nov. – 110 ani de la naºterea lui Mihail
Drumeº, prozator ºi dramaturg
(26.11.1901 – 1982);
27 nov. – 175 ani de la fondarea, de cãtre
Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri ºi
ªtefan Catargiu, a Conservatorului
Filarmonic Dramatic din Iaºi, prima
instituþie româneascã de învãþãmânt
muzical ºi dramatic (27.11.1836);
27 nov. – 130 ani de la naºterea lui George
Oprescu, istoric, critic ºi colecþionar de
artã (27.11.1881 – 1969);
28 nov. – 70 ani de la moartea lui Vladimir
Bodescu, om politic, membru al Sfatului
Þãrii din Basarabia (1868 – 28.11.1941);
28 nov. – 20 ani de la moartea lui Ion Gheorghiþã,
poet, eseist, publicist, traducãtor (1939 –
28.11.1991);
28 nov. – 40 ani de la moartea lui Eugen
Boureanu, scriitor (1885 - 28.11.1971);
28 nov. – 40 ani de la moartea lui Dimitrie
Stelaru, poet (1917 – 28.11.1971);
29 nov. – 175 ani de la naºterea lui Eugeniu
Carada, scriitor ºi om politic, unul din
fondatorii României moderne
(29.11.1836 – 1910);
30 nov. – 200 ani de la naºterea lui Alexandru
Hâjdeu, scriitor, unul dintre membrii
fondatori ai Academiei Române
(30.11.1811 – 1872);
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3 nov. – 75 ani de la moartea lui Filip Lazãr,
compozitor, pianist (1894 – 03.11.1936);
3 nov. – 110 ani de la naºterea lui Gherase
Dendrino, compozitor (03.11.1901 –
1973);
4 nov. – 150 ani de la înfiinþarea, la Sibiu, a
Asociaþiei Transilvane pentru Literatura
Românã ºi Cultura Poporului Român –
ASTRA (04.11.1861);
5 nov. – 60 ani de la moartea lui Ion C.
Vissarion, scriitor (1883 – 05.11.1951);
5 nov. – 100 ani de la naºterea Elenei Vianu,
istoric literar, traducãtoare, pictoriþã
(05.11.1911 – 1965);
5 nov. – 90 ani de la moartea lui Ioan Bãjenaru,
tenor (1863 – 05.11.1921);
6 nov. – 75 ani de la naºterea lui Emil Loteanu,
actor, regizor, scenarist, poet (06.11.1936
– 2003);
7 nov. – 130 ani de la naºterea lui Peter Neagoe,
scriitor, publicist (07.11.1881 – 1960);
7 nov. – 100 ani de la naºterea Mariei Lãtãreþu,
cântãreaþã de muzicã popularã
(07.11.1911 – 1972);
7 nov. – 150 ani de la naºterea lui Demetriu
Radu, episcop unit, copreºedinte al Marii
Adunãri Naþionale de la Alba Iulia din
1918 (07.11.1861 -1920);
8 nov. – 10 ani de la moartea lui George
Munteanu, istoric literar, eminescolog
(1924 – 08.11.2001);
9 nov. – 110 ani de la naºterea lui Liviu Rusu,
estetician, istoric literar ºi psiholog
(09.11.1901 – 11985);
9 nov. – 100 ani de la naºterea lui Victor Buescu,
lingvist ºi traducãtor (09.11.1911 –
1971);
9 nov. – 30 ani de la moartea lui Paul Constant,
scriitor (1895 – 09.11.1981);
9 nov. – 30 ani de la moartea lui Sergiu
Al-George, medic, orientalist (1922 –
09.11.1981);
10 nov. – 60 ani de la naºterea lui Leonard
Tuchilatu, poet, prozator (10.11.1951 –
1975);
11 nov. – 125 ani de la naºterea Cezar
Papacostea, scriitor ºi traducãtor
(11.11.1886 – 1936);
12 nov. – 150 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
ziarului „Þãranul român”, publicaþie economicã, politicã ºi comercialã condusã de
Ion Ionescu de la Brad (12.11.1861);
14 nov. – 140 ani de la naºterea lui Ilarie Chendi,
critic literar (14.11.1871 – 1913);
14 nov. – 20 ani de la moartea lui Constantin
Chiriþã, prozator (1925 – 14.11.1991);
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DECEMBRIE
1 dec. – 75 ani de la inaugurarea Arcului de
Triumf, în prezenþa regelui Carol al II-lea
ºi a reginei Maria, arhitect Petre
Antonescu (01.12.1936);
2 dec. – 140 ani de la naºterea lui Ion Th.
Florescu, scriitor ºi om politic
(02.12.1871 – 1950);
3 dec. – 120 ani de la naºterea lui Oscar Han,
sculptor (03.12.1891 – 1976);
3 dec. – 20 ani de la moartea lui Petre Þuþea,
filosof (1902 – 03.12.1991);
4 dec. – 320 ani de la emiterea Diplomei
Leopoldine prin care se instaura
dominaþia habsburgicã în Transilvania
(04.12.1691);
5 dec. – 110 ani de la moartea lui Vasile
Alexandrescu Urechia, istoric, scriitor,
om politic, membru fondator al
Academiei Române (1834 – 05.12.1901);
6 dec. – 20 ani de la moartea lui Vladimir Colin,
scriitor (1921 – 06.12.1991);
8 dec. – 90 ani de la inaugurarea Operei Române
din Bucureºti, cu piesa „Lohengrin” de
Richard Wagner, sub bagheta lui George
Enescu (08.12.1921);
9 dec. – 40 ani de la moartea lui Tit Simedrea,
mitropolit al Bucovinei (1886 –
09.12.1971);
10 dec. – 120 ani de la naºterea lui Mihail
Manoilescu, publicist, economist ºi om
politic (10.12.1891 – 1950);
11 dec. – 60 ani de la moartea lui Anton
Durcovici, episcop romano-catolic,
martir al bisericii (1888 – 11.12.1951);
11 dec. – 10 ani de la moartea lui Ion Alin
Gheorghiu, pictor (1929 – 11.12.2001);
13 dec. – 125 ani de la naºterea lui Nicolae
Leonard, tenor, supranumit „Prinþul
operetei” (13.12.1886 – 1928);
15 dec. – 120 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei literare Sãmãnãtorul, sub
conducerea lui G. Coºbuc ºi Al. Vlahuþã
(15.12.1901);
15 dec. – 90 ani de la naºterea lui Nicolae Barbu,

critic ºi istoric teatral, eseist (15.12.1921
– 1985);
16 dec. – 130 ani de la naºterea lui Ion Alex.
Vasilescu-Valjan, dramaturg ºi maestru
al baroului (16.12.1881 – 1960);
17 dec. – 160 ani de la înfiinþarea Conservatorului
de Muzicã din Bucureºti, din iniþiativa lui
Andrei Wachmann ºi Ludovic Wiest
(17.12.1851);
17 dec. – 40 ani de la moartea lui Ioan H. Sârghie,
sculptor (1893 – 17.12.1971);
18 dec. – 320 ani de la moartea lui Miron Costin,
cronicar, unul dintre primii scriitori ºi
istoriografi din literatura românã (1633 –
18.12.1691);
19 dec. – 130 ani de la întemeierea Societãþii
Politehnice din România; primul
preºedinte: Dimitrie Frunzã
(19.12.1881);
21 dec. – 150 ani de la naºterea lui Constantin
Mille, publicist (21.12.1861 – 1927);
22 dec. – 30 ani de la moartea lui Dragoº Vicol,
poet, prozator (1920 – 22.12.1981);
24 dec. – 100 ani de la moartea lui Ioan Puºcariu,
istoric, luptãtor pentru drepturile
românilor din Transilvania (1824 –
24.12.1911);
25 dec. – 170 ani de la naºterea lui Vladimir
Repta, mitropolit al Bucovinei
(25.12.1841 – 1926);
25 dec. – 70 ani de la naºterea lui Ioan
Alexandru, poet (25.12.1941 – 2000);
27 dec. – 20 ani de la deschiderea, pentru public, a
Muzeului Naþional Cotroceni
(27.12.1991);
30 dec. – 25 ani de la moartea lui Ion Bãnuþã,
poet, editor (1914 – 30.12.1986);
31 dec. – 120 ani de la moartea lui Ion Ionescu de
la Brad, agronom, economist, om politic,
participant la Revoluþia de la 1848 din
Muntenia (1818 – 31.12.1891);
31 dec. – 80 ani de la moartea lui Iacov [Ioan]
Antonovici, episcop ortodox (1856 –
31.12.1931).
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Revista presei : mass-media despre români
iulie-august 2011
Selecþie de Laviniu ARDELEAN

Foaia româneascã la o nouã apariþie
Romanian Global News, 4 iulie 2011,
www.rgnpress.ro
Eva Iova, redactorul ºef al revistei Foaia Româneascã, periodicul românilor din Ungaria, ne anunþã cã a fost publicatã ediþia din 1 iulie, cu
numãrul 26, transmite Romanian Global News. Din
cuprinsul acestui numãr, pe care îl puteþi citi ºi
accesând www.foaia.hu, spicuim: 60 ºi 40 – douã
aniversãri rotunde în viaþa „Foii româneºti” (E.
Iova), Relaþii literare ºi culturale româno-maghiare
(G. Enea Elekes), S-a finalizat reconstruirea drumurilor din Chitighaz (R.P.), Oraºul Jula îºi face
publicitate în România (R.P.), „În lumea jocului ºi
poveºtilor”, la Budapesta, „Pro Cultura Minoritatum
Hungariae” 2011, Excursie imaginarã prin istoria ºi
cultura românilor, ªtiri… pe scurt, Din cuprinsul
emisiunii „Ecranul Nostru”, ORTODOXIA: Hramul Parohiei Ortodoxe Româneºti din Budapesta;
Oaspeþi din Satu Mare în Catedrala din Jula, ISUS

SALVATORUL: Campania naþionalã de citire a
Bibliei; Medicii creºtini s-au adunat pentru a discuta
despre vindecarea divinã; Biblia – o carte unicã, Cel
care vrea sã fie om liber, trebuie sã îl cunoascã pe
Hristos – Interviu cu pãrintele Alexandru ªereº,
paroh la Aletea ºi Crâstor (A. Butar).

Sãrbãtoarea Sfântului ªtefan cel Mare
la Biserica Sfânta Parascheva din
Bruxelles
Agenþia de ºtiri Basilica, 4 iulie 2011,
www.basilica.ro
Biserica Sfânta Parascheva din Bruxelles a
organizat duminicã, 3 iulie 2011, dupã sãvârºirea
Sfintei Liturghii, un eveniment cultural dedicat
Sfântului ªtefan cel Mare, dupã cum ne-a relatat
pãrintele Bogdan Popescu. Rugãciunea, mãrturia istoricã, poezia ºi muzica au readus în inimile românilor din Bruxelles chipul glorios ºi sfânt al
Marelui ªtefan. În încheierea evenimentului participanþii au cântat „Jurãmânt la Putna” pe versurile
poetului Adrian Pãunescu.

Slujbe în limba românã pentru
credincioºii din comuna Bor, Serbia
Agenþia de ºtiri Basilica, 5 iulie 2011,
www.basilica.ro
Credincioºii ortodocºi români din comuna
Bor, Serbia, au, începând de duminicã, preot, potrivit ziarului Lumina. În data de 3 iulie, la Biserica
„Sfinþii Arhangheli ºi Cuvioasa Maicã Parascheva”
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Romanian Global News, 1 iulie 2011,
www.rgnpress.ro
Nãscutã la Galaþi în urmã cu 32 de ani, Ana
Maria Marinovici a reuºit sã-ºi construiascã, cu propriile forþe, o carierã de avocat, mai întâi în þarã, apoi
la Roma. “Am sosit în Italia în anul 2002, din motive
personale. Aici locuiau unicul meu frate ºi logodnicul cu care îmi împart viaþa ºi în prezent. De
asemenea, în sinea mea îmi doream foarte mult sã
continui studiile într-una din universitãþile italiene,
atât pentru o îmbogãþire profesionalã cât ºi pentru a
face o experienþã diferitã”. La început, Ana s-a confruntat cu numeroase greutãþi, aceleaºi pe care mulþi
strãini le-au trãit odatã ajunºi în Italia: “chiar dacã eu
aveam persoane apropriate ce trãiau de ceva timp în
Italia, uºor nu mi-a fost nici mie - îºi aminteºte Ana
Marinovici. Ajungi într-o þarã strãinã unde nu ºtii
cum sã te miºti începând de la cele mai simple
lucruri – farmacie, limbaj, transporturi, ºi ajungând
la sistemul de învãþãmânt ºi la acela al muncii. Am
învãþat pas cu pas care sunt lucrurile pe care trebuie
sã le faci, în ce mod ºi cu care atitudine sã întâmpini
situaþii de orice fel, atât la nivel personal cât ºi la
nivel practic”.

publicaþie a românilor de pretutindeni

Ana Maria Marinovici,
avocat în Italia: „Cheia succesului:
sã nu renunþi la valori ºi principii“
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din Malainiþa, a avut loc hirotonia întru preot a
diaconului Antonie Isac. Este pentru prima datã dupã o perioadã de aproximativ 200 de ani de când
credincioºii ortodocºi români din zona Borului nu
au mai avut posibilitatea sã audã slujbã în limba lor
maternã. Începând de acum, pãrintele Antonie Isac,
noul hirotonit preot, începe sã calce pe urmele preotului Ion Guran (preot la Zlot între 1837 ºi 1839,
care a slujit în limba românã). Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie a fost sãvârºitã de cãtre Preasfinþitul Daniil, Episcopul Daciei Felix, împreunã cu un
sobor de preoþi, dintre care pãrintele Boian Aleksandrovici, vicarul administrativ al Timocului, pãrintele Rusalin Isac, profesor al Seminarului Teologic
din Caransebeº, pãrintele Iel Buobu Lui, paroh de
Horreum Margi ºi Isacova, pãrintele Ioan Liviu
Micu, secretar al Protopopiatului Daciei Ripensis, ºi
noul hirotonit preot Antonie Isac, paroh al Borului.

Unsprezece candidaþi la examenul
de masterat al Catedrei de românã
Romanian Global News, 8 iulie 2011,
www.rgnpress.ro

Joia trecutã, în ziua de 30 iunie, la Catedra de
Limba ºi Literatura Românã a Facultãþii Pedagogice
„Juhász Gyula” de la Universitatea din Seghedin a
avut loc examenul de masterat pentru specializarea
de profesor de limba ºi literatura românã. La examen
s-au prezentat 11 candidaþi. Examinarea a fost fãcutã de lector dr. Petru Weber ºi de ºefa catedrei,
conf. dr. Mihaela Bucin. Doamna Bucin ne-a informat detaliat despre examenul de masterat ºi despre
cursurile de masterat la care vor participa din septembrie viitorii studenþi. Iniþial, în luna februarie,
s-au înscris la masterat 17 candidaþi, pentru cursurile
la zi ºi la fãrã frecvenþã, dar la examen s-au prezentat
numai 11. Majoritatea sunt absolvenþi ai cursurilor
de patru ani ale catedrei, deci au primit diplomã de
profesor, în general cu dublã specializare, înainte de
introducerea sistemului de la Bologna. Dar s-au prezentat ºi absolvenþi ai nivelului licenþã, de trei ani.
Pentru cei care vor fi admiºi ºi care au deja diplomã
de profesor, cursurile vor dura un an, iar pentru cei
care au urmat numai trei ani, deci nu au fãcut ºi
studii de pedagogie ºi metodicã, masteratul va avea
o duratã de doi ani.

blema cu sturionii este cã trebuie aºteptat patru ani
pentru a vedea dacã peºtele este femelã sau mascul.
Apoi se aºteaptã încã cinci ani, pentru ca femela sã
producã icrele. Dar, dupã aceea, o femelã poate produce 50 de kg de icre pe an. Pânã sã ajungã sã-ºi
valorifice peºtii din propria crescãtorie, Dr. Cornel
Ceapã are un permis care-i dã voie sã prindã, anual,
300 de peºti din Atlantic, pe care îi comercializeazã.
Compania estimeazã o cifrã de afaceri de 600.000$,
în acest an.

Prim-balerinã de origine românã la
Londra, lãudatã de „The New York
Times“ / Ana-Maria Onisei
Adevãrul, 14 iulie 2011, www.adevarul.it
Solista Companiei Regale de Balet din Londra,
prim-balerinã de origine românã, în vârstã de 30 de
ani, este lãudatã de The New York Times. În cronica
renumitului cotidian american, Alina Cojocaru, care
a dansat recent pe scena Metropolitan Opera din
New York, este descrisã drept „o stea”. Invitatã a
Metropolitan Opera din New York, alãturi de
balerinii Natalia Osipova ºi Ivan Vasiliev de la
Teatrul Balºoi din Moscova, pentru a încheia sezonul de primãvarã al American Ballet Theatre (17
mai-10 iulie), Alina Cojocaru s-a dovedit a fi „nãscutã pentru rolul Giselle”, scrie criticul Alastair Macaulay pe blogul sãu de la The New York Times la 10
iulie. Criticul afirmã cã succesul sezonului de
primãvarã de la opera newyorkezã se datoreazã Alinei
Cojocaru, care a strãlucit în rolurile Giselle din baletul
Giselle de Adolph Adam, Aurora din Frumoasa din
pãdurea adormitã de Piotr Ceaikovski, ºi Amor din
Don Quijote de Ludwig Minkus.

Despre români, în presa canadianã Regele caviarului: dr. Cornel Ceapã
Romanian Global News, 13 iulie 2011,
www.rgnpress.ro

Globe and Mail publicã un articol despre Cornel Ceapã, un român plecat din Galaþi ºi stabilit în
New Brunswick. Dupã ce a lucrat la Universitatea
din New Brunswick, Dr. Ceapã ºi-a deschis propria
afacere: o crescãtorie de sturioni, peºti apreciaþi
pentru icrele lor negre, transmite Pagini Româneºti
din Canada citatã de Romanian Global News. Un kilogram de caviar costã între 1.700 ºi 6.000$. Pro-

Prima bisericã româneascã din Bugeac
Agenþia de ºtiri Basilica, 14 iulie 2011,
www.basilica.ro
În satul românesc Hagi-Curda, în prezent aflat în componenþa Ucrainei, va fi sfinþitã sâmbãtã,

ªomerã în România, femeie de afaceri
de succes în Spania / Roxana Bãlan
Click, 14 iulie 2011, www.click.ro
ªi-a dorit sã fie profesoarã în România, dar
pânã la urmã cariera sa a luat sfârºit, dupã ce a intrat
în ºomaj dupã numai un an. A decis sã plece din þarã
în Spania. În scurt timp, a devenit aici o femeie de
afaceri de succes, scrie Agenþia de presã a românilor
de pretutindeni Romanian Global News. Dupã ce a
terminat Facultatea de Litere din Universitatea Bucureºti, specialitatea Românã-Spaniolã, Ana Mãrginean a fost profesoarã la un liceu din Galaþi. În
scurt timp însã, postul i-a fost blocat. Dupã un an de
ºomaj, ºi-a dat seama cã meseria de profesor nu i se
potriveºte. La propunerea unui prieten, a acceptat sã
lucreze pentru el într-o firmã de informaticã din Barcelona. A luat totul de la zero, iar într-un an profitul
firmei s-a dublat, condiþiile de lucru ale angajaþilor
s-au îmbunãtãþit substanþial.

Picnic românesc în cinstea Sfinþilor
Petru ºi Pavel la Toronto
Romanian Global News, 20 iulie 2011,
www.rgnpress.ro
Parohia Ortodoxã Sf. Dumitru a organzat recent o agapã în cinstea Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel. Evenimentul a avut loc la proprietatea Parohiei din 526 Carrville Rd. Richmond Hill, Ontario,
anunþã Faptu’Divers citat de Romanian Global
News. Din colectivul de organizare au fãcut parte ºi
doamnele: Georgescu Felicia (Comitetul Doamnelor - preºedintã) ºi Elena Niþa ªaguna (vicepreºedintã). Sponsori au fost câþiva enoriaºi cu ziua de
naºtere în luna Iulie dintre care amintim: Liana Coruþiu, Paul Ienceanu, Felicia Georgescu, Elena Niþa
ªaguna, Mihai Szornay, Dan Oteleanu, Mihaela
Orzea. Muzica a fost asiguratã de dl. Cãtãlin Arabu.

Ea e prima gheiºã româncã
din Japonia / George Ciubotaru
Click, 24 iulie 2011, www.click.ro

Are faþa plinã de pudrã albã, buzele colorate
într-un roºu aprins, pãrul prins în coc ºi poartã un kimono tradiþional. Aºa aratã, acum, Isabella Onou,

dupã ce a ajuns prima româncã gheiºã în Japonia.
ªi-a schimbat modul de a gândi, de a vorbi ºi de a se
purta, iar, acum, o datã devenitã gheiºã, poartã numele de Fukutaro. Românca Isabella Onou este singura strãinã care a fost acceptatã în prezent în
„lumea florilor ºi a sãlciilor” din Japonia. Isabella
ºi-a fãcut debutul pe scena unui festival, la sfârºitul
lunii iunie, iar de atunci este printre cele mai cãutate
gheiºe din þara samurailor. Ca sã ajungã aici, românca a trecut prin 15 luni de ucenicie, timp în care
o altã gheiºã, Kumi Miyamoto, a iniþiat-o în tainele
„actoriei”. „La început, am fost complexatã ºi mi-a
fost teamã cã oamenii nu mã vor accepta vreodatã ca
gheiºã. M-am înºelat amarnic. Sunt aºa de drãguþi,
chiar ºi atunci când fac greºeli. Am fost ºocatã când
am auzit cã un grup de 30 de oameni au cãlãtorit trei
ore doar ca sã mã vadã”, a declarat Isabella pentru
The Japan Times.

Proiect pentru construirea unei
mãnãstiri româneºti în München
Agenþia de ºtiri Basilica, 27 iulie 2011,
www.basilica.ro

În urma aderãrii þãrii noastre la Uniunea Europeanã, numãrul românilor care trãiesc în Bavaria a
crescut semnificativ, astfel cã doar în oraºul München trãiesc actualmente în jur de 20.000 de români
ortodocºi. În dorinþa de a rãspunde nevoilor liturgice, duhovniceºti, culturale ºi sociale ale acestor
oameni, Consiliul de conducere al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord a hotãrât, la 10
septembrie 2004, ca sediul Episcopului-vicar al Mitropoliei sã fie stabilit în oraºul München. La luarea
acestei hotãrâri s-a þinut seama ºi de dorinþa multora
din credincioºii din München de a-l avea în mijlocul
lor pe Episcopul-vicar al Mitropoliei, care sã le
uneascã eforturile în scopul procurãrii unui lãcaº de
cult propriu, precum ºi în acela al organizãrii în acest
oraº a unui aºezãmânt mãnãstiresc, în scopul promovãrii valorilor liturgice, ascetice ºi duhovniceºti
ale tradiþiei ortodoxe în rândul credincioºilor ortodocºi, dar ºi în dialogul cu celelalte confesiuni
creºtine sau cu oamenii care ºi-au pierdut credinþa.
S-au fãcut astfel demersurile pentru cumpãrarea
unui teren pe care sã fie construitã o mãnãstire re-
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16 iulie 2011, pentru prima datã dupã 60 de ani,
singura bisericã româneascã din Bugeac. La slujba
de sfinþire va participa Înalt Preasfinþitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, alãturi de un sobor de preoþi ºi
diaconi. De asemenea, ºi-a anunþat participarea preºedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni
din Senatul României, senatorul Viorel Badea, informeazã Romanian Global News. Biserica a fost
construitã cu sprijinul lui Nicolae Popa, secretarul
general al Consiliului Mondial Român din SUA,
care a donat peste 50.000 de dolari, ºi al Departamentului pentru românii de pretutindeni. La eveniment vor participa mai mulþi studenþi din România
ºi Republica Moldova.
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ºedinþã episcopalã. Întregul proiect este conceput sã
ofere un „acasã“ tuturor românilor din München ºi
împrejurimi ºi sã ajute la promovarea valorilor culturii ºi tradiþiilor româneºti ortodoxe în München,
precum ºi în întreaga Bavarie, în vederea depãºirii
falselor prejudecãþi la adresa României ºi a românilor.

La muncã în pãdurile daneze. 2.000 de
euro pentru Andrei / Ionuþ Fantaziu
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Evenimentul zilei, 28 iulie 2011,
www.evz.ro

Românii dau Spania pentru þãrile nordice,
unde se câºtigã peste 1.200 de euro pe lunã. Un tânãr
din Iaºi povesteºte cum e în Danemarca, din ce
trãieºte, ce se mãnâncã ºi cât sunt chiriile. În România, Andrei Cazacu, un tânãr ieºean de 24 de ani,
a lucrat ca agent de vânzãri. A schimbat câteva firme
ºi avea ceva experienþã. Pentru cã fãcea ca baxurile
de ulei de mãsline ºi roþile de caºcaval sã zboare de
la depozite cãtre magazine precum stolurile de rândunele, patronul nu s-ar fi lepãdat de el. „Câºtigam
foarte puþin, 1.000 - 1.200 de lei“, pune degetul pe
ranã Andrei. A dat câteva click-uri pe net, s-a sfãtuit
cu niºte amici, ºi-a încheiat socotelile cu firma de
distribuþie ºi dupã câteva sãptãmâni s-a urcat în
avionul spre Danemarca pentru un post de muncitor
în silviculturã.

Presa americanã, despre povestea unui
român care a fugit de comunism
Realitatea, 3 august 2011,
www.realitatea.net

Site-ul de ºtiri locale din Manhattan, New
York, a publicat povestea românului George Burciu,
care a fugit de comunism. În urmã cu peste 30 de ani,
George Burciu a pãrãsit România pentru Libia, de
unde a putut sã ajungã în Austria, unde a trãit într-o
tabãrã de refugiaþi, ºi a ajuns, în cele din urmã, în
New York. „Iubesc acest oraº, pentru cã aici, fãrã sã
ºtiu engleza, mi-am construit viaþa“, a declarat
Burciu, în vârstã de 63 de ani, pentru DNAinfo.com.
Burciu povesteºte cã atât de rele erau condiþiile în
România în 1980, încât Libia i s-a pãrut atrãgãtoare.
Acolo, el a trãit peste un an în Tripoli, într-o casã
aglomeratã, împreunã cu alþi români. Dupã cele 12
luni din Africa de Nord, a decis sã încerce sã fugã.
Când a venit timpul sã se întoarcã în România, un
prieten i-a dat echivalentul a 130 de dolari ºi l-a
condus la aeroport. Autoritãþile române i-au reþinut
paºaportul, procedura standard la acel timp, pentru a
preveni fuga muncitorilor. Dupã ce i-au dat paºaportul înapoi, Burciu a fugit, însã, spre surprinderea
lui, nimeni nu l-a urmãrit. S-a ascuns în Tripoli ºi a
încercat sã meargã la ambasada Austriei, unde i-a
fost acordatã visa. La Viena, ºi-a încercat norocul
pentru viza de SUA, care i-a fost ºi ea acordatã,
Burciu ajungând la New York.

„SuperManu“, românul cu care ne
mândrim la Londra / Roxana Bãlan
Adevãrul, 12 august 2011,
www.adevarul.it
Românul Adrian Manu a salvat o femeie nevoitã sã sarã de la etaj, dintr-o clãdire incendiatã de
huligani, la Londra. Nu se considerã erou. Imaginea,
care a devenit un simbol al violenþelor din Anglia,
are propria poveste. Adevãrul a stat de vorbã cu
fotografa care a surprins momentul. Adrian Manu
(38 de ani) a reuºit sã treacã de cordonul de poliþie,
chiar înainte ca o tânãrã de origine polonezã sã sarã
dintr-o clãdire în flãcãri. Multe ziare britanice au
publicat poza ºocantã ºi povestea polonezei. Salvatorul ei spune cã nu aºteaptã mulþumiri de la
nimeni.„Nu sunt un erou. Eram pur ºi simplu acolo”,
a povestit românul pentru Adevãrul. „Când am
observat cã blocul din vecini este în flãcãri, m-am
dus împreunã cu un prieten, tot român, sã dãm o
mânã de ajutor. Nu doar noi. Tot cartierul se strânsese. ªi o gãleatã de apã dacã aruncam fiecare, tot
era bine”, spune bãrbatul.

Violonista din România cu orchestrã
privatã în Germania / Florina Pop,
Mihaela Carmen
Adevãrul, 13 august 2011,
www.adevarul.it
Clujeanca Mihaela Carmen Bacalu (51 de
ani), care a plecat în Germania acum 30 de ani, a
susþinut primul concert în România, în oraºul sãu natal, alãturi de propria ei orchestrã. Violonistã în Orchestra Filarmonicii din Frankfurt (Oder), din landul
german Brandenburg, artista se bucurã acum de o
binemeritatã vacanþã de trei sãptãmâni acasã. Ea a
plecat din þarã în 1980, legal, pe vremea lui
Ceauºescu. A semnat un contract care avea sã-i
schimbe soarta ºi sã-i deschidã porþile spre elita
muzicii europene. Nici nu bãnuia atunci cã, într-o
bunã zi, mica sa vioarã o va purta prin toatã lumea,
cã acordurile ei vor fi ascultate de Papã ºi cã va avea
ºansa de a-i acompania pe tenorii Jose Carreras ºi
Placido Domingo.

Duminica migranþilor români
Agenþia de ºtiri Basilica, 21 august 2011,
www.basilica.ro
Creºtinii ortodocºi români se aflã astãzi, 21
august, în Duminica a X-a dupã Rusalii, prima duminicã dupã praznicul Adormirii Maicii Domnului.
În aceastã zi, la nivelul întregii Patriarhii Române
este Duminica migranþilor români. Potrivit hotãrârii
Sfântului Sinod din 25-26 februarie 2009, în toate
parohiile ºi mãnãstirile, în timpul Sfintei Liturghii
vor fi înãlþate rugãciuni de mulþumire, de cerere ºi de
ajutor pentru înmulþirea dragostei între membrii familiei plecaþi din România ºi cei rãmaºi acasã, precum ºi rugãciuni pentru cãlãtorie ºi bunã înþelegere
cu cetãþenii þãrilor în care lucreazã sau studiazã
românii plecaþi în strãinãtate.
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Am primit la redacþie

Simbolica artelor non-verbale : aplicaþii hermeneutice, Editura
Ethnologica, Baia Mare, 2011, autor sculptorul maramureºean Ioan
Marchiº. Lucrarea „aduce o contribuþie notabilã nu doar în domeniul
hermeneuticii ºi artelor, ci ºi în domeniul mai larg al formelor de
comunicare.(...) Autorul parcurge o complicatã ºi densã istorie a conceptelor de sens, semn, simbol, din perspective diverse: semiologicã,
pragmaticã, hermeneuticã, filosoficã, esteticã (...)”. - Din prefaþa semnatã de conf. univ. dr. Vasile Timiº.
Volumul IV al publicaþiei Ãmbele Viºae, Editura Eurotip, Baia
Mare, 2011, în care sunt cuprinse Comunicãrile celui de-al VI-lea
Simpozion: Þara Maramureºului – istorie, turism. Autorii prezenþi cu
comunicãri la aceastã ediþie a simpozionului de la Viºeu au fost: Ovidiu
Pecican (prof. univ. U.B.B. Cluj Napoca), Ioan Drãgan (dir. Arhivele
Naþionale Cluj Napoca), Livia Ardelean (drd. arhivist Arhivele
Naþionale Cluj Napoca), Ilie Gherheº (lect. univ. „V. Goldiº” Baia
Mare), Vasile Comand (dir. S.C. RG Holz Company), Vasile Ciolpan
(primar Viºeu de Sus), Adrian T. Mandric (bibliotecar Viºeu de Sus ºi
organizatorul simpozionului), Marian N. Tomi (prof. Viºeu de Sus),
Mihai Chira (preot), Vasile Mleºniþã (prof.), ªtefan Andreica (poliþist).
Ion Pop – ºapte decenii de melancolie ºi
literaturã, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, volum coordonat de ªtefan
Borbély în care semneazã printre alþii: Ana Blandiana, Irina Petraº,
Constantin Cubleºan, Dan C. Mihãilescu, Mircea Petean, Al. Cistelecan,
Mircea A. Diaconu º.a. Poetul ºi criticul Ion Pop s-a nãscut în Mireºul
Mare, Maramureº, a absolvit Facultatea de Filologie a Univ.
„Babeº-Bolyai” Cluj, a obþinut un doctorat în ªtiinþe filologice, a fost
asistent asociat la Universitatea Paris III – Sorbonne Nouvelle, red.-ºef ºi
director la revista Echinox, director al Centrului Cultural român din Paris,
decan al Facultãþii de litere a UBB Cluj, director al revistei Studii literare,
etc. A publicat numeroase volume de versuri ºi eseuri, criticã literarã ºi
traduceri, studii ºi articole în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate.
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Boju – 800 de ani (1214-2014) : eseu geografic, social-istoric ºi
etnofolcloric, Editura „Tradiþii Clujene”, Cluj Napoca, 2011, autor
Augustin Mocanu (etnolog). Tipãritã în condiþii grafice deosebite,
lucrarea este o reeditare a celei tipãrite în anul 2005 sub titlul Boju – 790
de ani ºi în care autorul a cuprins ºi fixat atât în cuvinte cât ºi în imagini,
trecutul ºi prezentul acestui sat, reuºind sã adune la un loc date ºi dovezi
despre locuri ºi evenimente istorice, obiceiuri, credinþe, grai, valori
materiale ºi spirituale ale oamenilor acestei strãvechi vetre româneºti din
inima Transilvaniei. Conþinutul lucrãrii de peste 400 de pagini a fost
structurat în ºase pãrþi: Mediul geografic, Mediul social-istoric, Aspecte
ale vieþii tradiþionale, Aspecte ale vieþii spirituale, Supliment ºi Anexe de unde nu lipsesc
un Glosar de termeni ºi Albumul foto.
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Privirea de promoroacã, Editura Dacia XXI, Cluj Napoca, 2011,
autor poetul maramureºean Dragomir Ignat. Volumul face parte din
Colecþia Scriitorii la ei acasã ºi este structurat în trei pãrþi: Prelegeri în
amfiteatrul ploii, Cinci ipostaze ale copilului ºi Altã mitologie. Autorul
„ºi-a configurat un teritoriu liric în care poezia de notaþie este predominantã”. (Ion Vãdan)
Transfigurare, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lãpuº, 2011, autor Virgil Bulat.
Volum de versuri apãrut postmortem prin
grija soþiei poetului, d-na Sorina Bulat. Aflãm
din Nota explicativã de la finalul cãrþii cã
dupã dispariþia poetului „poeziile care apar
acum s-au gãsit într-o mapã de care nu se despãrþise defel în ultimele
luni. Bãtute la maºinã, corectate ºi aºezate în ordinea din volumul de faþã,
pãrea a fi o carte de poeme într-o formã pe care autorul o considera
aproape finalã (...)”.
Data ºi locul naºterii lui Mihai Eminescu, Editura Axa, Botoºani,
2011, autor ing. Nicolae Iosub. În cuprins: Data ºi locul naºterii lui M.
Eminescu, Documente privitoare la familia lui Gh. Eminescu în perioada
1849-1850, Lãmuriri privind „Registrul de naºteri ºi botez pe 1850”,
Casa în care s-a nãscut Mihai Eminescu. „Autorul face o adevãratã
demonstraþie privind data ºi locul naºterii lui Mihai Eminescu, bazându-se pe documente autentice existente la Arhivele Statului din
Botoºani ºi Iaºi, foloseºte informaþii din alte domenii de activitate
(istoria poºtei moldoveneºti), de fapte petrecute în acea perioadã, documente ºi fapte pe care le coreleazã ºi în final, trage concluzii pertinente.”
(Nicolae Danciu Petniceanu).
Papa Ioan Paul al II-lea vorbeºte
Bisericii Române Unite, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lãpuº,
2011, volum îngrijit ºi tradus de Cristian Criºan, cu o prefaþã de
Claudiu-Lucian Pop. Din prefaþã aflãm cã lucrarea „este o nouã publicaþie din Colecþia Pio Romeno, pe care Colegiul din inima Romei vrea
sã o ofere ca modestã slujire adusã Bisericii, credincioºilor ºi tuturor
celor însetaþi de Dumnezeu.” Astfel, prin grija editorilor a fost realizatã o
antologie cu discursurile Sfântului Pãrinte Papa Ioan Paul al II-lea,
rostite cu diverse ocazii: hirotonirea episcopalã a Î.P. Traian Criºan,
audienþa Arhiepiscopului Alexandru Todea, aniversarea a 60 de ani de la
întemeierea Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, vizita Apostolicã în România, comemorarea ecumenicã a mãrturisitorilor credinþei,
jubileul de 300 de ani de la Unirea cu Biserica Romei º.a.
Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise,
deziderate ºi reverberaþii, Editura Magic Print, Oneºti, 2011, autor
Centrul European de Studii Covasna-Harghita ºi Asociaþia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mãrtinaº”, ediþie îngrijitã
de Vilicã Muntean ºi Ioan Lãcãtuºu. Din prefaþã aflãm cã „volumul îºi
propune sã introducã în spaþiul public românesc informaþii, majoritatea
inedite, despre un eveniment important pentru istoria sud-estului Transilvaniei: Congresul secuiesc de la Tuºnad din anul 1902, precum ºi
despre premisele, dezideratele ºi reverberaþiile sale actuale (...). Cuprinde, în principal, comunicãrile prezentate în cadrul colocviului cu
tema „Relaþiile cu românii în dezbaterile congreselor secuieºti. O paralelã istoricã: 1902-2010”.

SEPTEMBRIE 2011

121

Familia, anul XVIII, ianuarie-aprilie, nr. 1-2/2011 – publicaþie periodicã editatã de Biserica Ortodoxã Românã din Vladimirovaþ – Petrovasâla, Banat-Serbia, redactor-ºef Traian Trifu
Cãta. Din cuprins: Întâlnirea publiciºtilor presei rurale la Giarmata Vii (Ioan Traia), Naþionalizarea morii lui Trifu ºi Palã Mãda (Traian
Trifu Cãta), Petrovicenii din Canada, Maestrul
Iovan Ardelean ºi reverberaþia polifonicã a spiritului sãu artistic (Alexandru Pascu), Din
istoricul bãncii „Steaua” din Roman-Petre (Petrovoselo) azi Vladimirovaþ între anii 1897- 1917
(Vasile Dobrescu).

FAMILIA ROMÂNÃ

Plai strãbun : magazin pentru
românii din lumea întreagã, nr.
24/2011, redactor-ºef Ortansa
Sturza. Din cuprins: Chemarea
scenei a fost mai puternicã decât
viaþa mea - de vorbã cu balerina
ºi soprana Mihaela Siegler (Marilena Cãlãraºu), Parisul mai este Paris? (Maria Siminel), Un explorator din trecut al arhipelagului indo-malaiez – dr. Hilarie
Mitrea (Mircea-Dragomir Andrei), Tosca – un spectacol nemuritor (Ortansa Sturza), Opereta în zodia musicalului (Daniela
Semenescu).
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Lumina, revistã de literaturã, artã ºi culturã tranfrontalierã, anul LXIV, serie nouã, nr.1-2/2011, fondatã în ianuarie
1947 la Vârºeþ, primul redactor fiind Vasile/Vasko Popa. Revista
apare sub egida Casei de Presã ºi Editurã „Libertatea”, redactor-ºef Ioan Baba. Structuratã în secþiunile: Istorie literarã, eseu,
Meridiane, paralele transfrontaliere, Prezentãri, semnale, lecturi,
Cercetãri, cuprinde materiale semnate: Ion Pachia Tatomirescu,
Slavco Almãjan, Marin Sorescu, Tudor Nedelcea, Adam Puslojic,
Ileana Rusu, Tudor Arghezi, Ioan Baba, George Anca º.a.
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Imnul Astrei

de Andrei Bârseanu

Pe cerul nostru înnorat
Stea mândră s-a ivit
Şi, iată, s'a înviorat
Apus şi răsărit.
L'a ei lucire, fraţi Români,
Din somn vă deşteptaţi;
Voi inimile vă-ncălziţi
Şi mintea luminaţi!

De mândra stea călăuziţi
Drum noi voi apucaţi
Şi'n gând şi'n doruri strâns uniţi
Ursita v-o schimbaţi!
Menire 'naltă v-a urzit
În lume Domnul sfânt;
Datori sunteţi să vă'mpliniţi
Menirea pe pământ!

Deschideţi larg fereşti şi uşi,
Să intre raza ei;
Primiţi cu drag cerescul sol
Şi-n colţuri de bordeiu!
Ajungă veacuri de dureri,
De când voi suferiţi
Şi'n întuneric cufundaţi
Trişti soartea v'o jeliţi!

Iar Tu, ce'n ceasul de dureri
Solie ne-ai trimis
Ş'al Tău isvor de mângăeri
Din nou ni l-ai deschis,
Cu dreapta-Ţi să ne ocroteşti,
Puternic Dumnezeu;
A noastră stea pe bolţi cereşti
Lucească'n veci mereu!

