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Autentic, Buletin de opinie ºi culturã pentru tineri,
Liceul „Petru ªtefãnucã” Ialoveni, nr. 14, ianuarie 2015, 8 p.
ºi nr. 15, februarie 2015, 8 p.
Numãrul din ianuarie consemneazã, pe prima paginã,
premianþii olimpiadelor ºcolare, cu o fotografie de grup ºi
doar pe p. 2 laureaþii concursului „Pedagogul anului”
(Ecaterina Caracuianu, locul I). Se amintesc ºi laureaþi din
domeniul literar sau cel al sporturilor. În penultima paginã,
Olesea Busuioc, cl. XI B, demonstreazã cã ºtie sã þinã evidenþa nu doar a premianþilor, ci ºi a itinerariilor eminesciene.
Numãrul din februarie este realizat în colaborare cu ASTRA,
de la articolul de fond al Verei Balan la „Amintiri ale tinerilor” ajunºi în vara trecutã, prin grija societãþii, în Munþii
Apuseni, la casa lui Avram Iancu. Vera Butnari consemneazã
cum a apãrut Cercul ASTRA Moleºti, iar Mihai Rãileanu
menþioneazã activitatea cercului Bardar.
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Sud-vest, Almanah istorico-cultural pentru cititorii din
sudul Basarabiei, Anul IV, nr. 1 (30), ianuarie 2015, 4 p.

În editorial, Vadim Bacinschi atrage atenþia asupra lipsei
de respect în ceea ce priveºte propriile valori. Aceastã desconsiderare este provocatã, adevãrat, ºi de oficialitãþi, dar conteazã enorm ºi superficialitatea ºi lipsa de încredere în noi
înºine. Se amintesc cazurile mai cunoscute, precum cele ale
interpreþilor Dumitru Caraciobanu, Maria Catanoi sau ale
entuziastului etnograf ºi arheolog Valeriu Cojocaru, ignorat
pînã la sfîrºitul vieþii sale. Interviu cu un licean din
Tatarbunar, urmînd liceul la Sibiu; faþã în faþã, coloanã cu
cele 4 portrete cunoscute ale lui Eminescu, alãturi de rubrica
despre satele basarabene; Tudor Iordãchescu: toþi „activiºtii”
care, în anul 1965, au distrus biserica din Camîºovca, au pierit de moarte grea, la scurt timp dupã aceea.
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Dunãrea, Almanah de tineret, istorie ºi culturã, An III,
nr. 23 (33), februarie 2015, Reni, regiunea Odesa, 4 p.
În deschidere, relaþii despre rãzboiul (neoficial) rusoucrainean. A luat fiinþã un parteneriat între Asociaþiile
„Basarabia” din regiunea Odesa ºi „Rãsãritul românesc” din
Republica Moldova – preºedinþi Anatol Popescu ºi, respectiv,
Vlad Cubreacov. Se revine la politica momentului, prin speculaþiile lui Octavian Zelinski despre jocul (ºi erorile) vesticilor în Ucraina. Ultima paginã este de delectare, cu fete frumoase, cu mîna pe ceasul deºteptãtor.
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Teodora Rotaru, Aº muri, dar nu am când, Chiºinãu,
Editura Pontos, 2014, 40 p.
Placheta, întregitã de ilustraþii,
serveºte drept carte de vizitã literarã
pentru o eroinã naþionalã, întemeietoare, în 1989, alãturi de alþi cîþiva
curajoºi, a miºcãrii proromâneºti de
peste Prut. Luptînd, inclusiv pe baricadã, alãturi de nume intrate în istorie (Gheorghe Ghimpu, cel care pune
steagul românesc la Chiºinãu;
Nicolae Costin, primul primar patriot
al oraºului etc.), venerabila autoare
(nãscutã în perioada interbelicã, cu
rãdãcini în Mãrginimea Sibiului) îºi
etaleazã cu francheþe atitudinea civicã ºi idealurile. Medic octogenar, actual director al Armatei Salvãrii din Moldova, deþinãtoare a Ordinului Naþional „Pentru merit” în grad de cavaler,
Teodora Rotaru înþelege sã facã, în cele 28 de poezii, ºi operã de
educaþie cetãþeneascã, deseori în spirit popular, de doinã, dar ºi
de odã sau de rugãciune (Fã ceva cu Prutul, Doamne).
Unele catrene se resimt de fiorul reprezentãrilor sacre,
precum în îndemnul de cinstire a monumentelor de ostaºi
cãzuþi pentru þarã: „Am auzit ºi alte glasuri sfinte/ Ajunse pîn’
la noi din adîncime,/ Rugînd sã punem flori pe la morminte/
Ostaºilor armatelor române!”. Aceste rînduri, explozive pentru
unii ºi astãzi, au fost scrise în anul 1990, dovadã a unui neted
sentiment naþional, care ne face sã regretãm cã autoarea nu sa implicat cu tot dinadinsul în viaþa politicã. Mai puþin fericite
sînt angajamentele direct militante ºi un vers precum „Filat,
cum ºtim, priveºte spre Apus” nu este doar inutil encomiastic,
ci ºi infirmat de evoluþia lucrurilor pe acest cîmp minat care se
numeºte clasa politicã basarabeanã.

(Ioan RÃDUCEA)
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Alexandru G. ªerban, F.I. Tiutcev, Poetul – leac pentru
strãine suferinþe, Poezii ºi poeme, Ediþie bilingvã, Iaºi, Editura
PIM, 2014, 246 p.
Rapoarte diplomatice ruse din România, 1888-1898,
Editori: Flavius Solomon, Adrian-Bogdan Ceobanu, Andrei
Cuºco, Grigorii ªkundin, Iaºi, Editura Universitãþii „Alexandru
Ioan Cuza”, 2014, 464 p.
Vitalie Rãileanu, Pavel Balmuº sau Forþa inepuizabilã a
unui intelectual (Exegeze literare completate de o biobibliografie), Concepþie ºi elaborare de Vitalie Rãileanu, Bibliografie
alcãtuitã de Margareta Cebotari, Chiºinãu, Biblioteca Mu8nicipalã „B.P. Hasdeu”, 2013, 226 p.
George Popa – Leonida Maniu, Corezonanþe orfice, Iaºi,
Editura Panfilius, 2014, 226 p.
Pavel Balmuº, Svetlana Korolevski (coordonatori),
Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale.
Interpretãri, reevaluãri, sinteze, Iaºi, TipoMoldova, 2014, 260 p.
Revista românã nr. 1 (79) / 2015

Alexandru Hâjdãu, Boleslav Hâjdãu, Scrieri. Poezie.
Prozã. Publicisticã. Genealogii, Selecþie, prefaþã, tabel cronologic, note ºi comentarii Pavel Balmuº, Bacãu, Editura Vicovia,
2014, 414 p.
Pavel Balmuº, ...Scripta manent... Contribuþii de istoriografie literarã, Iaºi, TipoMoldova, 2014, 390 p.
Andrei Patraº, Iubiri pustii, poezii, Iaºi, Princeps
Multimedia, 2014, 64 p.
Gheorghe Baciu, Pentru o istorie a Colegiului Naþional
„Mihai Eminescu” din Iaºi, 1865-2015, Iaºi, Editura Panfilius,
2015, 142 p.
SCRIPTOR (Director fondator ºi coordonator Lucian
Vasiliu, redactor de numãr Liviu Apetroaie), Iaºi, An. I, nr. 5-6,
mai-iun. 2015, 144 p.
Debutînd la începutul anului într-o
elegantã formulã graficã, acest proiect al
Editurii Junimea ºi al Societãþii Culturale
„Junimea ’90” (cu sprijin de la Consiliul
local ºi Primãria Iaºi) aduce, numãr de
numãr, contribuþii incitante datorate unor
nume de prestigiu ale culturii contemporane, distribuite în secþiunile: „Relief
contimporan”, „Muti magistri sunt libri”,
„artis amica nostrae”, „Memoria clepsidrei”
ºi „Miscelaneu”. Evidenþiem, din acest
proaspãt numãr: prelecþiunile „Junimea
azi” (Sorin Alexandrescu despre Cartea fãrã de sfîrºit ºi Nicu
Gavriluþã despre Manipularea politicã a sacrului. Cazul Charlie
Hebdo), Vasile Proca în dialog cu Gheorghe Grigurcu, eseul lui
Emilian Galaicu-Pãun – Semn de carte, grupajul de sculpturi ale
lui Dan Covãtaru, epistolarul inedit Aurel Dumitraºcu, In memoriam Veniamin Ciobanu de Alexandru Zub.
Ethos XXI, Revistã de culturã editatã de ASTRA albaiulianã ºi Uniunea Artiºtilor Plastici, An. V, nr. 24, 2014, 120 p.
Sava Bogasiu, Ultima noapte a Sfinþilor Brâncoveni,
Buzãu, Editura ALPHA MDN, 2014, 208 p.
Mircea Daroºi, Nisipul clepsidrei, Bistriþa, Editura
Mesagerul, 2015, 134 p.
Nicolai Maxim, Cãlimara cu vorbe, Editura ASTRA-Dej,
2012, 202 p.
Viorel Hodiº, Amintiri din totalitarism, Cluj-Napoca,
Editura Napoca Star, 2015, 110 p.
Iuliu-Marius Morariu, Restitutio Grigore Pletosu, ClujNapoca, Editura Eikon, 2014, 190 p.
Ion Buzaºi, Scriitorii români ºi Blajul. Menþiuni de istorie
literarã, Ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã, Alba Iulia, Editura
ALTIP, 2013, 326 p.
Dacoromania, Alba Iulia, nr. 72, 2014, 82 p.
Ecologistul, Publicaþie pentru rãspîndirea cunoºtinþelor de
biologie (Sub coordonarea prof. gr. I Romulus Berceni), Nãsãud,
nr. 16/46, 2014, 20 p.
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