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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Pictori, desenatori, ilustratori de carte, sculptori ºi
gravori au creat de-a lungul anilor opere de valoare
incontestabilã” (p. 37). Andone Cumpãtescu
stabileºte ºi datarea primei medalii Eminescu, „la sau
imediat dupã Moartea” poetului, în loc de anul 1909,
cum era încetãþenitã ideea, pînã în 1983. „Cu toate cã
medalia are o încãrcãturã sentimentalã aparte ºi este
purtãtoarea unui cutremurãtor mesaj în legãturã cu
ultimii ani din viaþa lui Eminescu, din motive care
pentru moment ne scapã, aceastã operã de valoare
inestimabilã a fost repusã în circuitul medalistic abia
dupã un secol.” (p. 37).
Faþã cãtre faþã se aflã ºi medalia Veronicãi
Micle: „Medalia dedicatã Veronicãi Micle prin imaginea tip oglindã în raport cu medalia Eminescu, credem cã vrea sã sugereze relaþia care a aºezat-o pentru
eternitate alãturi de genialul poet. […] Realizarea
graficã uºor reliefatã ºi tehnica de turnare (în rãºinã
acrilicã) dau efigiei o expresivitate aparte, care nu se
depãrteazã de imaginea fotograficã…” (p. 65).
Cartea O istorie a literaturii române în imagini
medalistice nu este numai o istorie insolitã (cum a
catalogat-o Liviu Papuc într-o recenzie din revista
„Convorbiri literare”), ci ºi binevenitã, am putea
spune, cu un material informativ foarte bogat, apãrutã
în condiþii grafice excelente, cum numai o editurã
prestigioasã cum este TIMPUL o poate realiza
(edita).
Personal am simþit o mare bucurie sã pot þine în
mînã o asemenea carte, mai ales cã am avut onoarea
sã fiu coleg cu profesorul Andone Cumpãtescu la
Liceul de Arte ºi Meserii „Gh. Asachi” din Iaºi.

„Carte frumoasã, cinste cui te-a scris”, rãsunã
dictonul arghezian în auz, sã strãluceºti în mîinile
cititorilor, dãinuind în veci!

Tineri români din Basarabia primiþi la Primãria Municipiului Iaºi
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