ASTRA ÎN EXPANSIUNE
A 107-A ADUNARE GENERALÃ
A ASOCIAÞIUNII ASTRA

Î

ntre 26-28 octombrie 2012, Despãrþãmîntul
ASTRA „Teodor Muicã” Sîngeorgiu de Pãdure
(preºedinte Emilia Feier), a fost gazda celei de-a 107a Adunare Generalã a Asociaþiunii Transilvane pentru
Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român. Pe
lîngã activitãþile cu caracter ºtiinþific ale acestei
adunãri (conferinþe ºi sesiuni de comunicãri), membrii prezenþi au propus ºi au votat noua conducere a
Asociaþiunii pentru urmãtorii patru ani. Prezente la
eveniment au fost delegaþii ale despãrþãmintelor din
þarã, precum ºi o delegaþie din Republica Moldova
(din partea Despãrþãmîntului „Iulia Haºdeu” din
Cahul).
Lucrãrile Adunãrii Generale au debutat vineri, 26
octombrie 2012, prin cuvintele de întîmpinare ale
Emiliei Feier ºi Preºedintelui ASTREI, Dumitru Acu.
Au fost prezenþi ºi Acad. Ionel Valentin Vlad,
Vicepreºedinte al Academiei Române, deputatul
Cristian-Sorin Dumitrescu, Preºedintele Comisiei
pentru învãþãmînt ºi sport a Camerei Deputaþilor,
Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Rectorul
Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir” Bucureºti.
Aceasta din urmã, ca urmare a propunerilor Aretei
Moºu, s-a angajat la realizarea clopotelor pentru
Biserica româneascã „Sf. Spiridon” din Herþa,
regiunea Cernãuþi – în prezent, acolo sunt folosite, în
loc de clopote, trei butelii tãiate!!! Programul a continuat sîmbãtã, 27 octombrie 2012, prin deplasarea la
Sîngeorgiu de Pãdure, unde a avut loc un Te Deum la
Biserica ortodoxã din localitate, urmatã de dezvelirea
plãcii comemorative dedicate eminentului dascãl
Victor Pop ºi de depuneri de coroane la Monumentele
Eroilor Neamului.
Deºi convieþuiesc într-o localitate în care majoritatea populaþiei este de naþionalitate maghiarã,
românii din Sîngeorgiu de Pãdure au învãþat sã
pãstreze ºi sã promoveze portul, jocul, obiceiurile ºi
cîntul popular poate chiar mai bine decît în localitãþile
în care locuiesc numai români. Acest lucru a fost
demonstrat de Festivalul jocului, portului, obiceiului
ºi cîntecului popular „Pe Mureº ºi pe Tîrnave”, ediþia
a V-a, festival la care astriºtii prezenþi la Adunare au
putut urmãri parada portului popular ºi spectacolul
folcloric de cîntece ºi dansuri populare.
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Adunarea s-a încheiat cu alegerea noii conduceri a
Asociaþiunii ASTRA, în funcþia de preºedinte fiind
reales Dumitru Acu, iar ca vicepreºedinþi Areta Moºu,
Dumitru Borþan, Octavian Bologa, Ion Onuc Nemeº,
Corina Adriana Dumitrescu; Mioara Bud ºi Paul
Gruian (secretari). Ultima zi, duminicã, 28 octombrie
2012, a fost rezervatã concluziilor, prezentãrilor de
cãrþi ºi reviste editate de ASTRA. Din partea
Despãrþãmîntului „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi a fost
prezentã o delegaþie formatã din prof. Areta Moºu,
preºedintele despãrþãmîntului, cercet. dr. Victor
Durnea, studenta Mihaela Gheorghiu, ing. Ionel
Nemþanu ºi ing. Paula Nemþanu.
Aceastã întîlnire a trezit în sufletele astriºtilor
„dorinþa de a contribui eficient la asanarea climatului
social, economic ºi moral a societãþii româneºti, ºi
implicarea Asociaþiunii Astra în societatea contemporanã europeanã ºi mondialã” (Rezoluþia celei de-a
107-a, Adunãri Generale ASTRA).

Mihaela M. GHEORGHIU

5

„DEªTEAPTÃ-TE ROMÂNE”...
LA STRÃªENI

Z

iua Naþionalã a României a fost sãrbãtoritã la
Strãºeni (Republica Moldova), în cadrul unei
manifestãri culturale aflate sub genericul „Hai sã dãm
mînã cu mînã cei cu inima românã”. Dupã intonarea
Imnului de Stat al României de cãtre cei prezenþi, a
urmat programul cultural propriu-zis: recitaluri de
poezie (versuri de N. Dabija, I. Vatamanu), interpretãri susþinute de mai multe grupuri corale
(„Burebista”, „Flacãra din lacrimã”, Ansamblul vocal
de profesori a ªcolii de Arte din Strãºeni), precum ºi
un program folcloric realizat de ansamblurile din
satele Gãleºti ºi Cãpriana (formaþia „Sînziene”). AU
transmis mesaje de salut: prof. Areta Moºu, Preºedintele Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, Valentina Casian, Primarul oraºului
Strãºeni, prof. Parascovia Stãvilã, (Gimnaziul „Mihai
Viteazu”), Nicolae Robu, Consilier Raional în
Strãºeni, Vicepreºedinte al Despãrþãmîntului ASTRA
„Mihail Eminescu”, prof. Claudia Nestor, Preºedintele Despãrþîmîntului ASTRA „Mihail Eminescu”
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Strãºeni, organizatorul activitãþii. Evenimentul a fost
moderat de Ion Condrea, profesor de limba românã la
Liceul „Ion Inculeþ” din satul Vorniceni, Raionul
Strãºeni.

Claudia NESTOR

5

DE CE 1 DECEMBRIE?
dentitate naþionalã sau cum ne definim noi ca
popor – acestea sunt întotdeauna subiecte ºi
teme de actualitate. Importanþa identificãrii ºi
conºtientizãrii identitãþii noastre naþionale este cu atît
mai de actualitate astãzi, în contextul globalizãrii ºi al
integrãrii în Uniunea Europeanã. Cum ne definim noi,
care este rolul simbolurilor naþionale acum cînd suntem ghidaþi de conceptul de unitate în diversitate?
Ziua naþionalã ºi semnificaþiile ce se învîrt în jurul
ei au constituit ºi subiectul unei conferinþe organizatã
de Organizaþia de Tineret a Despãrþãmîntului ASTRA
„Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi, în data de 5 decembrie 2012. Evenimentul a avut loc la Muzeul „Mihail
Kogãlniceanu” ºi a fost, în primul rînd, adresat studenþilor ºi liceenilor, care au participat în numãr mare.
Se poate considera cã a fost o lecþie specialã de istorie, întrucît conferinþa a fost urmatã ºi de o dezbatere:
publicul a fost invitat sã reflecteze asupra semnificaþiilor ºi înþelesurilor pe care le presupune data de 1
Decembrie pentru noi. Evenimentul s-a axat pe conferinþa susþinutã de dr. Mircea-Cristian Ghenghea,
care a vorbit auditoriului despre contextul alegerii
respectivei date ca zi naþionalã. El a invitat publicul sã
reflecteze pe baza unor idei: de ce au optat guvernele
postcomuniste pentru 1 Decembrie? De ce nu a fost
aleasã o altã zi importantã a istoriei naþionale, cum ar
fi 10/22 Mai, Ziua Regelui? S-ar putea argumenta cã
opþiunea pentru aceastã datã reprezenta la nivelul anului 1990, un anacronism, întrucît România nu mai era
o monarhie; dar 10/22 Mai este atît Ziua Regelui, cît
ºi a promulgãrii Independenþei de Stat. Fiind un simbol puternic al monarhiei, aceastã datã nu putea fi
agreatã de regimul instaurat imediat dupã cãderea lui
Nicolae Ceauºescu, mai ales în contextul în care existau voci care reclamau necesitatea reinstaurãrii
monarhiei. S-ar pãrea cã 1 Decembrie conferea mai
multã legitimitate noilor (vechilor) lideri de la
Bucureºti, întrucît aceºtia se puteau erija în restauratori ºi garanþi ai unitãþii naþionale, al cãrei simbol
absolut îl reprezintã 1 Decembrie. Se pot oferi interpretãri în acest sens ºi într-o altã notã, avînd în vedere
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atmosfera acelei perioade. Este posibil ca noua putere
sã fi dorit sã afirme într-un mod tranºant apartenenþa
de necontestat a Transilvaniei la România, în contextul în care s-a produs repunerea în discuþie a unitãþii
naþionale.
Afirmarea unitãþii naþionale? Cãutarea unei legitimitãþi? Demonizarea simbolurilor monarhice? De ce
a fost aleasã ziua de 1 Decembrie? Participanþii erau
invitaþi sã reflecteze la aceste idei. Pãrerile tinerilor ce
au asistat la conferinþã constituiau o mãrturie vie a
ceea ce înseamnã identitate naþionalã în rîndul noii
generaþii. În acest mod, tinerilor li s-a propus un alt
mod de a percepe istoria, prin reflecþie personalã ºi
înþelegerea unor mecanisme subtile.
Partea a doua a întîlnirii a fost pur administrativã,
fiind rezervatã discuþiilor despre Organizaþia de
Tineret. S-a avansat ideea de înfiinþare a unor noi cercuri ASTRA în cadrul liceelor. Tot cu acest prilej, studentul Marian Hariuc a fost numit coordonator al
Organizaþiei de Tineret al despãrþãmîntului ASTRA
Iaºi ºi s-au dezbãtut viitoarele proiecte.
Dacã scopul pe care ºi l-a propus aceastã dezbatere
a fost acela de a invita la reflecþie, ca participant, pot
afirma cã un astfel de obiectiv a fost atins. Bineînþeles
cã fiecare în parte ºi-a fãcut propria idee cu privire la
semnificaþia zilei de 1 Decembrie, unele concluzii
fiind mai conformiste, altele mai originale, aºa cum,
în mod plastic, sugereazã remarca unui elev adresatã
uneia dintre profesoarele din salã: ziua naþionalã nu
poate fi modificatã fãrã motive pertinente, aºa cum
nici ziua de naºtere a unei persoane nu poate fi schimbatã de un capriciu sau de preferinþa unui anotimp
anume. Dacã aceastã remarcã face dovada unei bune
înþelegeri a subiectului dezbãtut, rãmîne la latiudinea
fiecãruia în parte.

ªtefan BÎRSAN

5

DE LA EST… LA VEST

Î

n dimineaþa zilei de 15 decembrie 2012, plini de
emoþie ºi nerãbdare, am pornit spre Iaºi. La
Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” a impresionat
sistemul de notare, registrul – calculator, dotarea
tehnicã a colegiului, dar ºi lucrãrile elevilor vernisate
de Carmen Rãileanu, profesoarã de desen. Masa
rotundã cu tema „Adaptarea tinerilor din Republica
Moldova în mediul românesc” a debutat cu
prezentarea de doamnei Carmen Avram, profesoara
de istorie a elevilor din Basarabia care îºi fac studiile
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în acest colegiu. Elevii Colegiului ,,Gheorghe
Asachi” ºi ai Liceului Teoretic „Petre ªtefãnucã” au
fãcut schimb de opinii privind învãþãmîntul european
ºi cel estic. S-au regãsit în discuþie ºi studenþii astriºti
Marian Hariuc, Mihaela Gheorghiu ºi Ionuþ
Varanciuc. Au participat prof. Elena Buruianã –
reprezentant al ASTREI (Despãrþãmîntul ,,Mihai
Kogalniceanu” Iaºi), prof. Anda Tãnase – directorul
Colegiului ºi prof. Vera Balan – directorul Liceului
Teoretic „Petre ªtefãnucã” (ºi vicepreºedinte al
Despãrþãmîntului ASTRA cu acelaºi nume), accentuînd necesitatea integrãrii tinerilor în sistemul de valori european. În cadrul vizitei, a fost stabilit ºi un
parteneriat între instituþiile prezente: Colegiul
,,Gheorghe Asachi” din Iaºi ºi Liceului Teoretic
„Petre ªtefãnucã” din Ialoveni.
Vizita noastrã a coincis cu Festivalul folcloric
„Datini ºi obiceiuri de iarnã”, organizat în fiecare an.
Am poposit în Casa Studenþilor. Chiar de pe scãri,
cîntecul, jocul ºi voia bunã au contribuit la dispoziþia
noastrã. Sala era arhiplinã. Mai tîrziu, acasã, din
reportajele tv., am aflat cã au participat ºi colective
folclorice din Basarabia.
Sã vii la Iaºi ºi sã nu mergi la Catedrala
Mitropolitanã e un pãcat. Liniºtea ºi sacralitatea locului au pus stãpînire ºi pe noi, am intrat tãcuþi în imensul lãcaº ºi ne-am apropiat de sfintele moaºte ale
Sfintei Parascheva cu gîndul la cei dragi ºi apropiaþi,
rugîndu-ne de sãnãtatea lor. Locuri pitoreºti are Iaºul
ºi, de aceea, am purces spre Copou, însã pînã a ajunge
aici, am vizitat la Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza”, prima universitate din þarã, pentru a admira
„Sala Paºilor Pierduþi”, decoratã cu picturi realizate
de Sabin Bãlaºa. O incursiune în istorie a fost ºi plimbarea prin parcul Copou. În faþa bustului eminescian,
am rememorat scene din viaþa lui Mihai Eminescu ºi,
desigur, versurile lui. E poetul care uneºte pe toþi
românii de pretutindeni.
A doua zi, un grup de profesori a mers la Grãdina
Botanicã „Anastasie Fãtu”, admirînd miile de specii
de plante, între care brazii din parcul alb. Urmãtoarea
destinaþie a fost Mahalaua Þicãului, la primul muzeu
literar ,,Bojdeuca lui Ion Creangã”. Casa inegalabilului povestitor ne-a gãzduit, transferîndu-ne parcã în
secolul al XIX-lea, simþindu-i lîngã noi pe
humuleºtean ºi pe Bãdia Mihai. Am vizitat apoi
Muzeul Unirii, unde s-a aflat reºedinþa domneascã a
lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1862) ºi unde sunt
expuse obiecte ce au aparþinut lui, dar ºi soþiei sale,
Elena Cuza (Doamna Elena Buruianã ne-a relatat
despre istoria muzeului ºi a domniei lui Cuza ºi ne-a
îndrumat sã vorbim corect limba românã, sã nu ne
ruºinãm cu neamul nostru, pentru cã el a dat lumii
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mari personalitãþi). Mulþumim Despãrþãmîntului
ASTRA ,,Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, doamnei profesor Areta Moºu, care ne-a oferit cu bunãvoinþã (aºa
cum o face întotdeauna), sprijin pentru realizarea
acestei vizite, doamnei Anda Tãnase – directorul
Colegiului „Gheorghe Asachi”, pentru ospitalitate ºi,
totodatã, Fondului pentru Tineri Ialoveni (coordonator, Sergiu Gurãu), care ne-a fost alãturi.

Tatiana CHIRUÞA

5

DE LA IAªI LA CERNÃUÞI... ªI ÎNAPOI

Î

n perioada 14-16 decembrie 2012, la Cernãuþi sau desfãºurat „Zilele Culturii Tradiþionale
Româneºti în Regiunea Cernãuþi” la care a participat o
delegaþie de 20 de persoane din Iaºi, coordonatã de
Iulian Pruteanu-Isãcescu, Marioara Preutu ºi Lica
?elaru. Evenimentul a debutat cu cea de-a III-a ediþie a
Simpozionului Internaþional „Vatrã dulce strãmoºeascã”, dedicat problemelor cercetãrii, culegerii ºi
pãstrãrii folclorului autentic (au luat cuvîntul Adina
Hulubaº (Institutul de Filologie Românã „A.
Philippide” Iaºi), Credinþele populare în contextul
urbanizãrii – elemente comune din România ºi
Ucraina; Ciprian Chiþu (Universitatea de Arte „G.
Enescu” Iaºi), Constantin Brãiloiu – personalitate
complexã a folcloristicii româneºti ºi europene; Iurie
Levcic (Centrul Bucovinean de Artã Cernãuþi),
Cultura tradiþionalã româneascã în Nordul
Bucovinei; Antonii Moisei (Universitatea Naþionalã
„Iurii Fedkovici” Cernãuþi), Tradiþie ºi obiceiuri din
Nordul Bucovinei) ºi s-a finalizat cu ediþia a VI-a a
Festivalului Internaþional de muzicã autenticã „Sã-mi
cînþi, cobzar”, la care au participat un numãr mare de
artiºti de toate vîrstele (Ansamblul vocal-folcloric
„Perla”, instructor Iurie Levcic; grupul folcloric
„Þãrãncuþa”, satul Marºinþi, raionul Noua Suliþã;
Corul „Codrii Cosminului”, conducãtor Gheorghii
Sadovei; grupul de cobzari „Barbu Lãutarul”, de la
Colegiul de Muzicã „ªtefan Neaga” din Chiºinãu;
ansamblul „Teodor Burada” al Universitãþii de Arte
,,G. Enescu” din Iaºi, coordonat de profesorii Ciprian
Chiþu ºi Ionuþ Urdeº; grupul folcloric ºi Taraful
„Bujorii Volocii”, satul Voloca, raionul Hliboca ºi
tinerii soliºti Ana-Maria Calancea, Cezarina ?tefanesa,
fraþii Mihai ºi Gheorge Gostiuc ai Centrului
Bucovinean de Artã Cernãuþi. Aceºtia au evoluat alãturi de mai cunoscuþii artiºti Cãlin Brãteanu, Natalia
Andrieº, Ionuþ Urdeº, Ancuþa Carp Pulhac ºi
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Veaceslav Bînzari. Evenimentul a fost organizat de
Centrul Bucovinean de Artã pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Româneºti Cernãuþi,
condus de inimosul Iurie Levcic, în parteneriat cu
Centrul Cultural „Bucovina” Suceava, Despãrþãmîntul
ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”, Iaºi, Casa de Culturã
a Municipiului Iaºi „Mihai Ursachi” ºi Asociaþia culturalã „Vatra satului” Suceava, cu sprijinul Primãriei
Oraºului Cernãuþi ºi al Primãriei Municipiului Iaºi.

doamna profesor Areta Moºu, preºedinta despãrþãmîntului, invitata specialã a manifestãrii.

Ancuþa CARP PULHAC

n data de 19 ianuarie 2013, la Liceul Tehnologic
„ªtefan Procopiu”, a avut loc a X-a ediþie a
Simpozionului „ªtefan Procopiu”, dedicat aniversãrii
a 123 de ani de la naºterea marelui om de ºtiinþã.
Simpozionul a fost organizat de conducerea Liceului
Tehnologic „ªtefan Procopiu”, reprezentatã de directorul liceului, ing. dr. Mihai Alexandru ºi de Catedra
de fizicã din acest liceu. Au fost invitaþi de onoare
prof. univ. dr. Mihai Toma, preºedintele de onoare al
Cercului profesorilor de fizicã „ªtefan Procopiu”,
prof. univ. dr. Aurica Mîndreci, prof. Rodica Perjoiu,
inspector de specialitate, prof. Constantin Baiardi ºi
prof. Florin Anton. Despre ªtefan Procopiu a vorbit
conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu, Decanul
Facultãþii de Fizicã, iar despre activitatea
Despãrþãmîntului „Mihail Kogãlniceanu” al ASTREI,
prof. Areta Moºu.

5

„VIS DE IANUARIE”

Î

n data de 17 ianuarie 2013, la Colegiul Tehnic
„Dimitrie Leonida” Iaºi, s-a desfãºurat activitatea intitulatã „Vis de ianuarie”. Acþiunea a reprezentat o etapã dintr-un proiect educaþional amplu, numit
de cãtre organizatori „Pantheon”. Proiectul, coordonat de profesorii Liliana Stratulat ºi Traian Fîntînaru,
desfãºurat în parteneriat cu Facultatea de Litere din
cadrul Universitaþii „Alexandru Ioan Cuza” Iaºi ºi
Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi,
îºi propune derularea unor activitãþi dedicate aniversãrii/comemorãrii unor personalitãþi ale culturii
româneºti. Obiectivele urmãrite de organizatori sunt:
promovarea valorilor naþionale în rîndul elevilor; cultivarea gustului estetic al elevilor; fixarea în conºtiinþa
elevilor a unor repere culturale perene; încurajarea
creativitãþii ºi a simþului artistic al elevilor; antrenarea
tinerilor în activitãþile de voluntariat pentru promovarea spiritului naþional.
„Vis de ianuarie”, prima activitate din proiectulparteneriat, a fost dedicatã împlinirii a 163 de ani de
la naºterea poetului Mihai Eminescu. Zece elevi din
clasele a XI-a E ºi a XI-a A au susþinut un moment literar artistic, pregãtit cu multa migalã ºi dãruire. Au
realizat mape cu ilustraþii ale operei poetului naþional,
au extras ºi lecturat aprecieri critice, au cules ºi recitat
poezii dedicate lui Mihai Eminescu, scrise de românii
aflaþi dincolo de graniþele þãrii. Acordurile muzicii
clasice compuse de Beethoven, Chopin, Debussy,
Schubert s-au împletit armonios cu muzica lui
Vangelis, dar ºi cu piese de muzica folk interpretate
de elevii colegiului. Cei peste 50 de spectatori, elevi
ºi cadre didactice, au fost informaþi despre eforturile
susþinute întreprinse de Asociaþiunea ASTRA –
Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, pentru
promovarea românismului ºi a limbii române, prin
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Liliana STRATULAT,
Traian FÎNTÎNARU

5

ªTEFAN PROCOPIU OMAGIAT

Î

Radu STRATULAT

5

LITERATURA TIMPULUI LOR

A

intrat deja în tradiþie acest concurs literar,
care creºte de la an la an, nu numai în talie,
dar mai ales în valoare. Cred cã nu poate fi un rãspuns
mai potrivit la scepticismul celor care vãd în bernã
viitorul lecturii ori al scrisului decît aceastã explozie
de valori autentice, dintre care o parte au debutat deja,
iar ceilalþi sunt deja pregãtiþi, din punctul meu de
vedere, sã se confrunte cu exigenþa criticii. Este o
asociere aproape oximoronicã între cea care dã
numele acestui concurs – Veronica Micle – ºi modernitatea evidentã a poeziilor publicate în aceastã
antologie.
Am primit an de an cu sincerã curiozitate teancul
din ce în ce mai consistent de lucrãri trimise la concurs ºi, nu de puþine ori, curiozitatea mea a devenit
emoþie cînd am descoperit confraþi – dintre care o
bunã parte au confirmat – cu discurs poetic matur ºi
ºtiinþã a scrierii depãºind cu mult vîrsta lor biologicã.
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De la Deva ºi Bucureºti pînã la Criuleni ºi Chiºinãu,
Veronica Micle a dat semnalul simbolic al unei competiþii, care a ajuns, iatã la a XV-a ediþie, devenind
unul dintre cele mai longevive concursuri. „Recolta”
din 2011 este una de excepþie ºi dã seama despre ce ºi
cum scriu tinerii noºtri poeþi.
Corina Ciucã, un limbaj poetic proaspãt, o bucurie
maturã de a întîmpina cotidianul ambalat în întîmplãrile sale banale, care trec în metaforã fãrã un efort
vizibil. O tensiune liricã bine controlatã, o dovadã a
unor lecturi aplicate din poezia generaþiei sale. Mihai
Ionuþ Ologu, mai elaborat, mai textualist, cu un discurs aparent mecanic, sub dicteu, un melanj aparent
de sensibilitate de care se leapãdã pentru plonjonul în
cotidian, un soi de falsã expectativã, plutind parcã în
siajul propriului discurs. Miruna ªtefana Belea cu o
voluptate a povestirii, narativã, bine „înfiptã” în
metaforã, construind cu gravitate personaje într-un
omphalos al satului planetã, posibile vecine cu altele
deja celebre, precum cele ale lui Mircea Ivãnescu ori
Marin Sorescu cu care are certe filiaþii. Acelaºi
univers, mai cenuºiu ºi apãsãtor, dar ºi mai nuanþat în
versurile Danielei Dadovici, care nu ezitã sã-ºi etaleze
sensibilitatea, frust ºi fãrã complexele generaþiei, cu
atenþie ºi acribie în alegerea discursului.
Victoria Bortã, Diana Frumosu – cu o menþiune specialã pentru evidenta sa evoluþie poeticã: „iubitule, eºti
cea mai complicatã poezie/ pe care am citit-o vreodatã/
ºi nici nu ºtiu dacã am citit-o pînã la urmã” (poem desfãcut în mare), Lilia Burlacu, deja maturizatã ºi „coaptã” pentru confruntarea cu critica literarã, Radu Niþescu,
Maria Fãrîmã, Cezara Lungu, Diana Fotea, Maria
Mirela Martelli, Daniela Goreacii, care intrã cu aplomb
în critica literarã, cãrora li se adaugã grupul de
admirabile ºi admirabili traducãtori, dau mãsura unei
profunde implicãri în literatura timpului lor.
Nu îi putem omite pe cei care dau hainã nouã, în
altã limbã, lui Vasile Voiculescu, Nichita Stãnescu,
Lucian Blaga, Virgil Mazilescu, dar ºi contemporanilor Ana Blandiana, Carmen Veronica Steiciuc ori
Gabriel Nedelea, adicã Ana Maria Popa, Olga Barila,
Mircea Boboc, Diana Fotea, Daniela Dadovici, Maria
Mirela Martelli, Lavinia Ienceanu, nume de care veþi
mai auzi cu siguranþã ºi nu peste mult timp!

Val TALPALARU
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„LÎNGÃ POARTA LUMINII”

miere a laureaþilor Concursului de creaþie „Veronica
Micle”, ediþia a XV-a. Invitaþi de onoare ºi gazde au
fost poeþii Val Talpalaru ºi Indira Spãtaru. Programul
a cuprins recitaluri ale laureaþilor ºi poeþilor invitaþi,
precum ºi lansarea volumelor Lume de poezii, Iaºi,
2011 ºi Lîngã poarta luminii, Iaºi, 2012 – antologiile
ultimelor douã ediþii ale concursului.
Spicuim din impresiile laureaþilor de peste rîu:
„Iaºul este un oraº interesant. Îmi place sã-l rãsfoiesc ca pe-o carte ilustratã de istorie. O istorie ce-o
simt aproape ºi de care mi-i dor de fiecare datã mai
mult. Concursul de Creaþie literarã „Veronica Micle”
mi-a oferit prilejul de a revedea acest oraº, de a-i
explora strãzile înguste ºi de a admira arhitectura distinctã” (Victoria Bortã, Ialoveni, Republica
Moldova).
„Chiar dacã eram pe celãlalt mal al Prutului, nu am
simþit distanþã sau indiferenþã. Oamenii pe care i-am
cunoscut sunt minunaþi, iar acest dialog cultural fortificã uniunea dintre români, realizeazã un preþios
schimb de idei ºi promoveazã valorile culturale, or,
ceea ce ne uneºte este aceeaºi limbã, aceeaºi istorie,
aceeaºi gîndire ºi simþire. De fiecare datã cînd particip
la un concurs literar nu mã gîndesc sã obþin un premiu, ci sã cunosc oameni noi de la care pot învãþa
ceva. Aceste experienþe mã ajutã sã cresc literar ºi sãmi extind orizontul de cunoºtinþe. Aflîndu-mã pentru
prima oarã în Iaºi mi s-a pãrut un oraº special, cu iz
istoric care se impune cotidianului actual. Strãzile
înguste ºi locurile istorice dau o alurã misticã
oraºului. Am admirat eleganþa Copoului îmbrãcat în
alb strãlucitor, iar scriitorii ne-au salutat cu vãdit
respect. Mi-a plãcut în mod special Bojdeuca lui Ion
Creangã. Atmosfera scriitoriceascã intrigã ºi parcã teai aºeza ºi tu acolo, într-un colþiºor, sã-þi depeni
amintirile copilãriei. Am pãrãsit cu regret Iaºul ºi
oamenii minunaþi pe care i-am cunoscut. Însã am plecat cu gîndul revenirii” (Maria Fãrîmã, Nisporeni,
Republica Moldova).
„Pentru mine a fost o mare plãcere sã primesc
diploma fiecei mele Dianei Frumosu, plecatã la studii
în strãinãtate, diploma ce mi-a fost înmînatã de poetul Valentin Talpalaru, care ne-a bucurat citind din
poezile sale. (...) Ca sã nu deranjãm aleile ninse de
timp am urmat paºii marelui nostru poet însoþit de Ea,
ani la rînd, prin Copoul secular, rãmînînd ºi astãzi o
mãrturie nescrisã a iubirii lor ºi un simbol romantic al
Iaºului” (Maria Frumos, Criuleni, Republica
Moldova).
Andrei MARCU

Î

n data de 26 ianuarie 2013, la Muzeul „Mihai
Eminescu” din Iaºi a avut loc Festivitatea de pre-
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