Un studiu ni-l prezintã pe Protopopul martir Aurel
Munteanu – model de cleric ºi patriot, fost membru al
delegaþiei ASTRA care va semna actul unirii
Transilvaniei cu Þara. El a fost ucis fãrã milã, în chip
barbar, la 10 septembrie 1940, de cãtre un grup de
hortyºti.
Douã studii sunt consacrate unei personalitãþi de
seamã a Þãrii Nãsãudului: Protoiereul astrist Grigore
Pletosu – cleric ºi cãrturar nãsãudean ºi Activitatea
pastoral-misionarã ºi cateheticã a lui Grigore Pletosu
la Gimnaziul Grãniceresc Nãsãudean în perioada
1880-1900. Din pãcate, spune autorul, viaþa ºi personalitatea protoiereului Grigore Pletosu (1848-1934)
sunt insuficient reliefate ºi valorificate astãzi. Grigore
Pletosu a fost unul dintre conducãtorii societãþii de lecturã Virtus Romana Rediviva, a fost profesorul ºi mentorul viitorului patriarh Miron Cristea, al viitorului
mitropolit Nicolae Bãlan, al poetului George Coºbuc;
a fost primul critic literar al operei lui George Coºbuc.

S-a remarcat ca un preot de mare valoare ºi ca un patriot înflãcãrat, învrednicindu-se de titlul de „apostol al
Bisericii dreptmãritoare”.
Ultimul studiu publicat în acest volum de domnul
Morariu ne înfãþiºeazã suferinþele îndurate de preoþi ºi
de credincioºii Bisericii Ortodoxe Române din
Maramureº în anii terorii hortyste, septembrie 1940 –
octombrie 1944 (Biserica Ortodoxã din Maramureº în
timpul ocupaþiei hortyste).
Punînd capãt acestor note de lecturã, nu uitãm sã
amintim cele 436 de note de subsol (care ocupã
aproape jumãtate din spaþiul cãrþii) ºi bogata bibliografie (249 de titluri: izvoare din arhive, dicþionare ºi
enciclopedii, volume auxiliare, studii ºi articole), care
dovedesc acribia, exigenþa ºi conºtiinciozitatea autorului.
Îl felicitãm pe domnul Morariu ºi-i urãm ad
maiorem gloriam.

Nicolae BUSUIOC

PÃTIMIRILE UNUI NEAM

S

unt cãrþi ai cãror autori gîndesc textul dintr-un
accentuat unghi al analizei istorico-psihologice în ideea relevãrii cotei de tragism existenþial care se intersecteazã cu contextul istoricogeografic în sine. Un asemenea scriitor
este Ion Anton, membru al breslelor scriitoriceºti din Basarabia ºi România,
redactorul-ºef al cunoscutului sãptãmînal
„Florile Dalbe” din Chiºinãu. Nãscut în
1950 în localitatea Ghelãuza, Strãºeni, a
devenit cunoscut în lumea literarã prin
cele 20 de volume scrise pînã acum, dintre ele remarcîndu-se mai ales romanelecronicã, cu o „pînzã epicã” care
oglindeºte frãmîntatele perioade istorice
ale Basarabiei. Primesc de la Ion Anton
romanul sãu Foka (Ed. Silvius Libris,
Chiºinãu, 2012), cu un autograf care mã
onoreazã, pe moment neîndrãznind sã-l
întreb ce reprezintã titlul acesta, ce semnificaþie o fi ascunzînd, ce enigmã misticã sau exoticã o fi pititã în litera k din mijlocul
numelui. Nu m-am grãbit sã citesc cartea, încît cu o
întîrziere nepermisã am aflat rãspunsul la nedumerireami fireascã. Este un amãnunt pînã la urmã lipsit de
importanþã, mult mai însemnat era pentru mine fundalul
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moral general-uman pe care se proiecteazã evenimente
ºi destine prinse în viforul istoriei crunte. Oricît de mult
s-ar scrie pe aceastã temã, oricîte informaþii ºi argumente vor apãrea despre tragice episoade ale sufletului
românesc de dincolo de Prut, despre
viaþa ºi trãirile celor deportaþi ºi suferinzi, ºi tot nu am înþelege pe deplin de ce
a fost nevoie de aceastã cumplitã „saga
basarabeanã”.
De la primele pagini facem
cunoºtinþã cu universul rural al
Ghelãuzei (Ghelãuza rãzãºeascã, cum o
numeºte autorul), un univers respectabil
prin principiile morale tratate cu sfinþenie de membrii comunitãþii, dar care,
sub regimul sovietic, devine unul cu
grave devieri de la cadrul moral, un fel
de a doua Siberie. Ion Anton îºi scrie
romanul-epopee cu forþa unei naraþiuni
tulburãtoare prin semnificaþii ºi reflecþii,
prin legãtura pe care o face între istorie
ºi evenimentele actualitãþii. Nichita Donicã, personajul
principal al romanului (înþeleptul satului), e Eul-narator,
care „face numeroase incursiuni în istoria îndepãrtatã –
tracicã, dacicã, medievalã, ºi în cea a prezentului trãit,
chiar de ghelãuzeni, integraþi în Þarã, apoi dezuniþi ºi
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fãcuþi sã suporte teroarea istoriei, procesele de ºtergere
a identitãþii româneºti, deportãrile, foametea, colectivizarea, acþiunile de deznaþionalizare, mankurtizare”
(Mihai Cimpoi). Memorialistul se ghideazã dupã un
plan gîndit pe trei paliere – documentar, sentimental ºi
existenþial-reflexiv – încît cititorul îºi desfãºoarã lectura
urmãrind drumul care leagã lumea din habitatul concret,
cu trãirile nefaste ale vieþii, de lumea abstractã a moralei
ºi a gîndirii intelectuale. Prin aceastã teribilã înlãnþuire
proiectatã prin ºtiinþa ºi talentul autorului se ajunge ca
naraþiunea romanului sã fie mereu fixatã pe „contrapunctãri ale normalitãþii/anormalitãþii”.
Este uºor sã priveºti de la distanþã, eventual sã ºi
apreciezi o istorie care a bulversat lumea moralã, cu atît
mai mult este inadmisibilã judecata unora de a minimaliza consecinþele unui regim feroce asupra sentimentului de identitate ºi de proprietate în Basarabia ocupatã
atîta timp. „Anihilarea de cãtre regimul sovietic a acestor drepturi fireºti n-a avut de fapt efectul scontat, ci a
condus la apariþia unui alt fenomen, mult mai periculos,
mult mai devastator în plan social: egoismul ca modusvivendi” (Iurie Colesnic). Volumul este structurat în
douã mari pãrþi: „Înainte de a mã naºte”, cu incitante
meditaþii despre salvarea ca iluzie, curaj, înþelepciune ºi
suferinþã, ºi „Dupã naºterea mea”, cu mãrturisiri, dialoguri ºi evocãri din care impresionante sunt mai ales
capitolele „Sora din Georgia”, „Rãvaº din Siberia”,
„Lacrima”, „Simbolul Foka” ºi „Dorul ºi durerea

sfîrºitului”. Într-o scurtã adnotare este evidenþiatã ideea
cã acþiunea acestui roman ar fi putut fi plasatã în oricare
dintre satele basarabene, pentru cã toate au fost supuse
aceloraºi tragedii, aceloraºi persecuþii de-a dreptul inumane, aceloraºi inimaginabile evenimente dintr-o istorie la fel de inimaginabilã. „Printre înghiþiturile de
izvor, bunicul Nichita (Donicã, n.n.), conu agronom de
cîndva, îmi povesteºte viaþa retrãind-o. Dar nu ºtiu de
ce, ºi-o povesteºte ºi ºi-o retrãieºte la plural, de parcã
viaþa omului n-ar fi singularã, ci comunã”, mãrturiseºte
autorul într-un final.
ªi de ce Foka? O întruchipare simbolicã în care
locuieºte ºi sfîntul ºi pãcãtosul. De la cei doi sfinþi Foca
emblematici, care binecuvîntau ghelãuzenii moral ºi
spiritual, la forþa satanicã a lui Fokin, adicã la influenþa
maleficã a celei de a doua Siberii, cu neantul ei moral.
Paul Goma constatã cã „Foka aceasta înseamnã mai
mult o stare de lucruri decît un nume de personaj…” ºi
cã „românii basarabeni au supravieþuit nu atît datoritã
mucenicilor care au fost deportaþi, pe nedrept, acolo, în
Siberia, ci graþie celor care au înfruntat cu demnitate ºi
rãbdare de sfinþi Siberia adusã în Basarabia”.
Ion Anton scrie un roman-epopee memorabil, în
maniera unei spovedanii, mereu în cãutarea ºi explicarea adevãrului istoric, adevãr care trebuie cunoscut ºi
nu dat uitãrii.

Constantin MÃNUÞÃ

MEDALISTICA – PASIUNEA DE-O VIAÞÃ
A PROFESORULUI ANDONE CUMPÃTESCU

P

rofesorul Andone Cumpãtescu este un
cercetãtor pasionat de medalisticã ºi
numismaticã ºi alãturi de profesia de
dascãl ºi-a dedicat întreaga viaþã pasiunii sale,
scoþînd la luminã opere importante ºi valoroase în
acest domeniu.
Pasiunea pentru medalisticã dateazã din jurul
anului 1968, iar din 1971 este membru al Societãþii
Numismatice Române.
A publicat numeroase articole de medalisticã în
presa ieºeanã ºi centralã ºi este autorul urmãtoarelor
volume: Personalitãþi ale Iaºului în imagini medalistice, 2002, O istorie a Iaºului în imagini medalistice,
2005, Rafaila, Schiþã monograficã ilustratã, 2007,
Pagini ilustrate din istoria ªcolii Rafaila, 2009, Alma
Mater Iassiensis în imagini medalistice, 2010,
Învãþãtoarea Luiza Zavloschi, prima femeie primar
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din România, 2011, iar acum O istorie a literaturii
române în imagini medalistice (Editura Timpul, Iaºi,
2013, 172 p.).
Lucrarea O istorie a literaturii române în imagini medalistice, debuteazã cu un Argument, din care
extragem urmãtorul citat: „Originalitatea demersului
nostru constã în faptul cã, pentru prima datã, medaliile care au drept obiect de reflectare chipuri ºi valori
create de scriitorii români sunt grupate între coperþile
unei cãrþi ºi, implicit, medalistica este pusã sã slujeascã receptãrii literaturii în beneficiul aspiraþiilor
spre frumos ca imagine, înþelegere ºi reprezentare”.
Se disting, în mod firesc, am zice, exponatele ºi
comentariile dedicate poetului nostru naþional, Mihai
Eminescu, despre care aflãm: „Mihai Eminescu a
constituit de timpuriu temã predilectã de reflectare
pentru artiºtii din diverse domenii ale artelor plastice.
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