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Corneliu Filip, Dosarul Transnistriei (istoria
unui conflict îngheþat), Iaºi, Editura Timpul, 2011,
312 p.
Volumul se deschide cu o
definire
a
teritoriului
transnistrean drept loc de
trecere, din vremuri imemoriale, cãtre centrul continentului nostru. Justeþea compartimentãrii materialului în
opt capitole, fiecare cu mai
multe subtitluri, se explicã
prin criteriul urmat, acela
cronologic, fãcîndu-se o
istorie a locurilor cu speciale
aplicaþii pentru cititorul
român, prea puþin familiarizat cu durerile conaþionalilor de la rãsãrit de Nistru. Ultimele patru capitole
pun accentul pe factorul politic contemporan, subliniind situaþia dramaticã a luptãtorilor în rãzboiul din
1992, trãdaþi chiar de conducerea de la Chiºinãu, în
condiþiile unei prestaþii neconvingãtoare a României
proaspãt „democratizate”. Lucrarea îºi justificã titlul
de „dosar” prin prezentarea de documente, statistici,
declaraþii politice ale unei dramatice pagini de istorie
naþionalã. Ar fi fost binevenite ºi cîteva elemente cartografice, dar ºi aºa lucrarea face deja parte din bibliografia de bazã a subiectului.
(Ioan RÃDUCEA)
Dacia literarã (Iaºi), Revistã de reconstituiri culturale, An. XXIV (serie nouã din 1990), nr. 122-123
(11-12/2013), 148 p.
Aºa cum am fost obiºnuiþi
deja,
„bãtrîna”
revistã
ieºeanã este densã, elegantã,
atractivã, în numãrul dublu
actual putîndu-ne îmbogãþi
spiritual cu Nordul Moldovei
ºi Imperiul Austriac, textul
inedit al Jurãmîntului depus
în 1777, publicat ºi comentat
de
Anghel
Popa,
cu
Învãþãmîntul secundar în
Bucovina dupã 1918, de
Traian D. Lazãr, cu rãspunsurile lui Romulus Rusan,
Cassian Maria Spiridon ºi Vasile Tãrâþeanu la
ancheta iniþiatã de Lucian Vasiliu, cu epistolele expeRevista românã nr. 4 (74) / 2013

diate de C. Sãteanu lui C. Meissner, împãrtãºite nouã
cu generozitate de istoricul ºi criticul literar Nicolae
Scurtu, sau cu, de ce nu, Metafora crucificãrii la
Matei Viºniec, de Daniel Paneº.
Aurora Stef, Tãceri, Editura Pim, Iaºi, 2013, 76 p.
Sensibile poeme de
dragoste, nu mai puþin profunde meditaþii asupra vieþii,
ne aduce, într-un limbaj
poeticesc de aleasã þinutã,
care probeazã o realã
mãiestrie artisticã, noul
volum al Aurorei Stef, din
care alegem, spre ilustrare,
poezia Poetul: „Cu paºii grei
de rouã/ ºi fruntea de visare,/
rãnit de luna nouã/ închis în
întîmplare,/ îndrãgostit de-albastru/ se mistuie-n
cerneala/ unui destin sihastru/ ce-i minte îndoiala./
Clepsidrã rãsucitã/ care aºteaptã-n noapte/ ca ziua-i
ostenitã/ sã se transforme-n ºoapte,/ bolnav de pasiune,/ rãtãcitor prin rime/ aºteaptã în neunde/ un semn
de nemurire...”.
Bucovina literarã (Suceava), Revistã a Societãþii
Scriitorilor Bucovineni, Serie nouã, An. XXIV, nr. 17 (263-269), ian.-iul. 2013, 116 p.
Mare bucurie ne aduce
aceastã apariþie editorialã,
dupã o mult prea lungã
perioadã de absenþã, pentru
cã þinem la continuitatea unei
tradiþii, mai ales atunci cînd
produsul finit (în speþã
numãrul de revistã) este
competitiv, aduce ceva nou,
se defineºte ca un pilon al
culturii actuale. Publicaþia
diriguitã
de
Carmen
Veronica Steiciuc (director) ºi Alexandru Ovidiu
Vintilã (redactor-ºef) ne prilejuieºte reîntîlnirea cu
texte semnate de Magda Ursache (Un diagnostician
literar), Nicolae Cârlan (Nicolae Labiº – inedit.
Fragmentarium), Ion Filipciuc (Cel din urmã
rãmãºag al prof. Graþian Jucan), sau Marius Chelaru
(Crimeea privitã dinspre azi, cãtre ieri ºi mîine).
(Liviu PAPUC)
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