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METAFORA - COMUNICAREA DINTRE 
CONŞTIENT ŞI INCONŞTIENT

Metafore plasticizante, metafore re-
velatorii, tristeţea metafizică, comunicare, 
conştient, inconştient, blestemată măreţie, 
somn, vis, conştiinţă  vegetativă, Trilogia 
culturii, Trilogia cunoaşterii, Lauda som-
nului, La cumpăna apelor,  La curţile do-
rului, omenia. 

“Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”
Lucian Blaga

Deschizându-şi drumul cel mai 
scurt către Divinitate, Lucian Blaga din 
propria-i experienţă a constatat că anu-
me crearea metaforei, esenţa creaţiei, 
e comunicarea cea mai productivă 
dintre conştient şi inconştient, sau chiar 
rezultatul acestei comunicări. Filosofii 
antici au numit această comunicare in-
spiraţie. Poeţii contemporani i-au zis: 
al cincilea anotimp. Căutările noastre 
au fost determinate de cele “mai puter-
nice motive ce conduc la artă şi ştiin-
ţă”, care “îl alungă pe omul sensibil din 
existenţa personală în lumea contem-
plării obiective şi a înţelegerii [1, p. 33]. 

Adevărată revelaţie a cercetării liricii şi 
filosofiei blagiene ne-a prilejuit-o cre-
dinţa în primatul metaforei, generate de 
comunicarea dintre conştient şi incon-
ştient, concepţie care se cere potenţată 
acum.

De la metaforele plasticizante şi 
metaforele revelatorii, propuse de Lu-
cian Blaga în Trilogia culturii şi până 
la Metafora - comunicarea dintre 
conştient şi inconştient, funcţie gno-
seologică şi concepţie cheie în studiul 
nostru, nu e decât un pas până la mis-
terul existenţial „centru” al filosofiei. 
Din mulţimea de eseuri filosofice adu-
nate în trilogii, în Geneza metaforei şi 
sensul culturii Blaga se simte pe deplin 
îndreptăţit să cerceteze şi pe verticală, 
şi pe orizontală, şi să divulge sincer for-
marea sa germană şi simpatiile pe care, 
iată că şi peste decenii, le propune ge-
neraţiilor viitoare: „În literatura univer-
sală credem că numai anevoie se va găsi 
un al doilea exemplu atât de probant, 
care să ilustreze cu aceeaşi forţă ceea 
ce afirmăm despre caracterul metaforic 
al limbii poetice în sine şi în totalitatea 
ei,” susţine Blaga în Geneza metaforei 
şi sensul culturii, - decât poezia germa-
nului Holderlin”. Subliniem încântarea 
poetului român faţă de poetul german, 
versurile lui Holderlin “contaminează 
şi pătrund cu “fizica” lor”,  prin “ritmul 
şi prin poziţia cuvântului în frază, prin 
neobişnuita clădire sintactică”, întru-
cât aceste versuri “sugerează irezistibil 
şi cu o putere fără pereche melancolia 

spiritualizată, suferinţa şi înţelepciunea 
sublimată a poetului”. Analiza creaţi-
ei poetice a scriitorului german denotă 
poziţionarea lui Lucian Blaga la nivelul 
propriei conştiinţe de sine, recunoaşte-
rii sale la nivelul propriei puteri crea-
toare. Apreciind „vraja şi prestigiul” 
lui Holderlin, vorbind despre filosofia 
existenţei şi spiritul veacului [4, p. 44], 
Lucian Blaga vorbeşte despre Lucian 
Blaga. Încercând a face o radiografiere 
a operei filosofice blagiene ce ţine de in-
tenţiile autorului de a lărgi semnificaţia 
metaforicului, ne-am propus actualiza-
rea perceperii. Aceste intenţii blagiene 
le găsim anume în Trilogia culturii şi 
Trilogia cunoaşterii [1, p.3], [2, p.7] 
devenite în timp tropi nespus de actuali. 

Bucură actualitatea afirmaţiei bla-
giene că „metafora s-a iscat odată cu 

La 25 mai 2016 Universitatea 
AŞM  a găzduit Conferinţa 
ştiinţifică a Doctoranzilor 
“Tendinţe contemporane ale 
dezvoltării ştiinţei: viziuni 
ale tinerilor cercetători” 
la care au participat peste 
100 doctoranzi de la zeci de 
instituţii universitare de la 
Chişinău, Băţi, Iaşi (România)  
Noi prezentăm un extras 
din comunicarea tânărului 
cercetător Daniel Verejanu

(Continuare în pag. 6, 7)

 Daniel Verejanu Teodor Codreanu, Daniel Verejanu şi acad. Mihai 
Cimpoi la Congresul Mondial al Eminescologilor
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un sfert de veac de independenţă

Renata Verejanu e o poetă româ-
nă din Republica Moldova. Activitatea 
literară profesională începe odată cu 
prezentarea manuscrisului primei cărţi 
Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor 
(conform legilor editoriale la acel timp) 
şi susţinerea concursului de creaţie, apoi 
a examenelor de admitere la Institutul 
de Literatură Maxim Gorki (Moscova, 
1974). Considerată cu un pas înaintea 
acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după 
apariţia primei cărţi (1979), regimul to-
talitar şi lingăii acelui regim stopează 
editarea mulţimii de cărţi prezentate de 
poetă în manuscrise (1980-1982) la edi-
tură (unica! a statului). Dar a fost impo-
sibil să marginalizezi un poet de valoarea 
Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu e 
inclus numele şi din creaţia poetei „disi-
dente în propria ţară”, Renata Verejanu 
un sfert de veac a implementat sute de 
proiecte cultural şi educaţionale de nivel 
local, naţional şi internaţional pentru co-
pii, adolescenţí şi tineret din Republica 
Moldova, cât şi din România, Ucraina, 
Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Tur-
cia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, 
Italia, Germania, Federaţia Rusă, Egipt, 
Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA 
etc. Din 2006 Renata Verejanu a editat 
peste 50 de cărţi (poezii, cronici, inter-
viuri, cugetări, eseuri, opinii, pledoarii 
apărute de-a lungul vieţii în reviste şi zi-
are, unde activa un redactor mai curajos), 
precum şi cărţi scrise după proclamarea 
independenţei Moldovei. 

Biografie. Renata Verejanu n. 
com.Verejeni, Raionul Ocniţa, din 1966 
domiciliată în Chişinău, e poet, eseist, 
jurnalist, scenarist, prozator, editor, am-
basador popular, promotor al Societăţii 

Oamenii care 
au contribuit la 
proclamarea 

independenţei 
Republicii 
Moldova

Civile, luptător pentru renaşterea naţi-
onală şi drepturile omului, promotorul 
Mişcării UNESCO şi a politicilor Con-
siliului Europei. 

Studii. În 1966 a absolvit şcoala 
medie din Verejeni, obţinând medalia 
de argint pentru rezultate excelente la 
învăţătură. În 1970, absolvă Facultatea 
de Inginerie Economică a Institutului 
Politehnic din Chişinău, (azi, Academia 
de Studii Economice din R. Moldova şi 
Universitatea Tehnică din Moldova), fi-
ind invitată să activeze la Ministerul de 
finanţe. În perioada 1974-1980 studiază 
la Institutul de Literatură Maxim Gorki 
din Moscova, în seminarul profesorului 
Vladimir Gusev. Lucrarea de teză e chiar 
manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până 
la dragoste) care va apărea la Editura 
Molodaia Gvardia din Moscova, carte 
cu care în 1983 (anul când s-a născut 
fiul) va obţine Premiul literar unional 
Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 e 
doctorand la Facultatea de Litere a Uni-
versităţii din Bucureşti. În 2000-2016 
participă la diferite training-uri, reuniuni, 
conferinţe, congrese pe linia UNESCO, 
la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei, în calitate de lider al unei reţele 
de ONG-uri neafiliate politic. 

Carieră literară. Debutul literar îl 
face pe când era elevă, în presa locală cu 
poezii şi proză scurtă. În presa republica-
nă debutează în 1966, ziarele Tinerimea 
Moldovei, Cultura, Învăţământul public, 
Chişinăul de seară, Literatura şi Arta (pe 
timpul lui Victor Teleucă) …revistele 
Moldova, Femeia Moldovei, Columna 
(condusă de Victor Dumbrăveanu)… fi-
ind ediţiile care au susţinut apariţia po-
emelor scrise nu întocmai după cerinţele 
acelui timp. În anii de studii la Institutul 
de Literatură ”M.Gorki” din Moscova 
este invitată în componenţa unei delega-

ţii unionale şi va face o călătorie de crea-
ţie la Baikal. Face cunoştinţă şi e apreci-
ată de mari personalitţi ale sec. XX, cum 
ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druţă, 
Evghenii Evtuşenco, Otar Chiladze… 
Este recunoscută ca o poetă de mare per-
spectivă şi invitată să publice din lirica 
sa în ziare şi reviste unionale importan-
te, cum ar fi: Drujba Harodov, Literatur-
naia Gazeta, Comsomoliscaia Pravda, 
Smena. În timp ce editarea cărţilor este 
stopată, poetul e prezent în mass-media 
scrisă şi audio-vizuală din republică şi 
Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile şi 
interviurile sale. Poemele îi sunt traduse 
şi apar în peste 20 de limbi ale lumii (en-
gleză, franceză, spaniolă, chineză, arabă, 
germană, rusă, italiană etc.),  în tiraje de 
sute de mii de exemplare. Cea de-a doua 
carte în limba română a poetei este de 
fapt un volum antologic”Ofranda ome-
niei” (1989), care se constituie din cinci 
manuscrise (Virgula amendată, Vânză-
torul vârstelor, Inventarierea simţurilor, 
Oameni dragi, Fără erou însemnat), pre-
zentate la editură în 1980-1982. Cartea a 
fost un eveniment în literatura română de 
la Chişinău şi nu doar. Acest eveniment 
în cariera literară poeta l-a acceptat ca pe 
un mandat ce i-a permis să intre îndrăz-
neţ în rândul scriitorilor apreciaţi de pu-
blicul larg. Peste ani poeta avea să recu-
noască: am ştiut că sunt unul din cei mai 
buni poeţi ai “generaţiei dintre secole”, 
subînţelegând „generaţia de pe baricade-
le renaşterii”, care îşi permitea la începu-
tul anilor ’80 a secolului trecut să scrie:  
De mi-aţi lipi geamul tot cu bancnote de 
o mie/ Şi mi-aţi aşterne covoare la sca-
ră când ies -/ Adevărul în sângele meu 
niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui – şi 
surâd, şi gândesc… /. Mai târziu, după 

(Continuare în pag. 14, 15)

Lilia 
Manole

 Renata 
Verejanu
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Festivalul poeziei

La baştină
Cea mai mare sărbătoare pentru 
Poetul Dintre Milenii – e să 
vină la baştina sa… De această 
dată în calitate de protagonistă 
a Festivalului Internaţional de 
Poezie – Renata Verejanu, ediţia a 
III, etapa locală Verejeni, Ocniţa, 
astfel poeta s-a aflat în zilele de 
27-29 martie 2016 pe uliţele satului 
unde şi-a petrecut copilăria şi 
adolescenţa, unde a scris primele 
poezii, unde s-a îndrăgostit pentru 
prima dată, unde conducea echipa 
de baschet şi volei, unde a absolvit 
şcoala medie cu medalie pentru 
merite excelente la învăţătură… 
Dar unde sunt şi mormintele 
părinţilor Ana şi Gheorghe… 

…şi a venit cu o impunătoare 
donaţie de carte, (după această 
întâlnire Biblioteca Publică 
Verejeni, Ocniţa, deţinând cele mai 
multe titluri de carţi ale Renatei 
Verejanu) printre care „EU AM 
ŞTIUT SĂ FAC DIN VIAŢA MEA 
O SĂRBĂTOARE” (antologia 
cu peste 400 pagini, lansată în 
2012, la Conferinţa Ştiinţifică de la 
Academia de Ştiinţe a Moldovei) şi 
antologia lansată chiar în aceste 
zile „POETUL DINTRE MILENII” 
(cu 600 pagini), precum şi primele 
volume de OPERE ALESE.

Carolina Ana
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Sărbătoarea poeziei la Bălţi
Festivalul Internaţional de 

Poezie – Renata Verejanu, ediţia a 
III, etapa municipală Bălţi – a fost 
O MARE SĂRBĂTOARE A POEZIEI 
şi CÂNTECULUI… Cu această sărbă-
toare a poeziei s-a lansat o cavalcadă de 
evenimente dedicate Aniversării de 110 
ani ai Liceului Teoretic Republican ”Ion 
Creangă”, liceu unde studiază elevi în 
clasele a X, XI, XII din 13 raioane şi 118 
localităţi… 

Poeta Renata Verejanu, protago-
nista evenimentului, a donat mai multe 
cărţi, printre care antologiile ”Poetul 
Dintre Milenii” şi ”Eu am ştiut să fac din 
viaţa mea o sărbătoare”, şi biobibliogra-
fia ”Poetul metaforei în flăcări – Renata 
Verejanu”, – ultimele două volume pen-
tru biblioteca Universităţii Alecu Russo, 
de unde un grup frumos de profesori au 
constituit Juriul Concursului, condus de 
dl Anatol Moraru.

Dna Lia Pascari a recunoscut că 
prin liceele din Bălţi rar găseşti o carte a 
poetei Renata Verejanu, şi că toţi partici-
panţii în Concurs au descoperit un mare 
poet şi o poezie care nu lasă pe nimeni 
indiferent, şi e bucuroasă că Liceul 
Teoretic Republican ”Ion Creangă”, pe 
care-l conduce, a fost nu doar gazda pri-
mitoare ci şi organizatorul etapei muni-
cipale Bălţi, a ediţiei a III a Festivalului 
de Poezie.

Sala arhiplină, peste 60 de 
participanţi invitaţi la etapa naţio-
nală (de la 28 mai 2016, Chişinău) 
în Secţiunile: Poezie de Autor, Recital, 
Compoziţie muzicală şi, o nouă secţiune 
inspirată de artiştii plastici de la Liceul 
”Ion Creangă” – Secţiunea: ”Poezia în 
viziunea artiştilor plastici”. ACEASTA e 
MOLDOVA ADEVĂRATĂ.

Serviciul de Presă
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Cenaclul Grai Matern

Continuare pag. 7

metafora - comunicarea dintre conştient şi inconştient
omul” „din moment ce omul şi-a decla-
rat „omenia”, ca structură statornică şi 
ca mod existenţial imutabil, felul meta-
foric există cu aceeaşi persistentă inten-
sitate, cu aceeaşi stringenţă declarată, ca 
şi omul însuşi.” [1, p.357]. Or, geneza 
metaforei coincide cu geneza omului. 

După unii exegeţi, cu prilejul tipă-
ririi „ediţiei definitive”, s-a putut mai 
bine aprecia „importanţa excepţională a 
operei lirice postume a lui Blaga”, care 
„o poate ţine în cumpănă pe cea antu-
mă” [2, p.19]. De fapt, poezia antumă 
se constituie din cele şapte volume, 
Poemele luminii (1919), fiind plasat 
sub semnul „panismului” espresionist, 
Paşii profetului (1921) - al „chiotului” 
existenţial ai gesticulaţiei enorme, În 
marea trecere (1924) lirica lui Blaga se 
înnegurează, pe când în volumele pe-
rioadei diplomatice: Lauda somnului 
(1929) şi La cumpăna apelor (1933) 
lirica blagiană se pătrunde de o „tristeţe 
metafizică”, declarată iremediabilă, în-
trucâtva înseninindu-se în imaginile din 
La curţile dorului (1938). De o tris-
teţe metafizică e  pătrunsă existenţa 
creatoare, astfel destăinuindu-se lumii, 
prin fiinţele somnului: „Noapte. Urni-
rea orelor / Se-mplineşte fără îndemn./ 
Taci – arătătoare se opresc / Suspinând 
pe ultimul semn./ Subt porţi fiinţele 
somnului / Intră – câni roşii şi griji./ Pe 
uliţi – subţire     şi-naltă / Ploaia umblă 
pe cataligi. /  Vânt vechi şi lung între 
ziduri / Mai scutură luturi şi fier./  Mari 
semeni de altădată / O clipă s-arată şi 
pier./” (Oraş vechi)  

Această relaţie dintre conştient şi 
inconştient căreia noi îi zicem comuni-
care ce naşte metafora, la diferiţi exe-

geţi poate să poarte alte nume. Posibil 
că prin corespondenţă tacită academi-
cianul Mihai Cimpoi presupunea ace-
eaşi comunicare: “Este o corespondenţă 
tăcită la Blaga, între increatul cosmic şi 
increatul psihic, între cripticul şi fani-
cul fenomenologic şi cripticul şi fanicul 
sufletesc” [5, p.64]. Având ca matrice 
stilistică “cerul înalt al transcendentu-
lui căutat”, lirosoful coboară în minele 
gândului, pe urmele rădăcinilor cele mai 
năstruşnice, şi “cu viaţa mai veche decât 
istoria omenească” sfărmând roci tari 
ale inconştientului, astfel: “Adâncurile 
obscure sunt scoase la suprafaţă, se ex-
pun ostentativ vederii, spiritualul cedea-

ză locul biologicului, glasului sângelui, 
viului supus voinţelor oarbe sub semnul 
unei vrăjitorii universale”[5, p.64].

“Tristeţea fundamentală” în-
soţeşte demersul liric al lui Blaga, din 
poemele scrise şi publicate în perioada 
de activitate diplomatică (dacă e să-l 
parafrazăm pe Eugen Simion), în timp 
ce se “profeţesc prăbuşirile”, şi” sfâr-
şesc în sânge cuvintele”, şi undeva “se 
trage la sorţi cămaşa învinsului”… - în 
majoritatea poemelor din Lauda som-
nului, matricea stilistică nu e depresivă 
şi mesajul nu ia calea disperării. Fie-
care poem citat e o “asumare”, o “cu-
prindere”, o “filosofie” aparte. Lucian 
Blaga încearcă să ne vorbească despre 
noutăţile pe care le-a aflat de la colegii 
“diplomaţi” de la alte ambasade, unde 
încă în 1929 se cunoştea deja despre 
viaţa extraterestră, se ştia că “umblau 

maşinile subpământeşti”, pe anumite 
case “antenele pipăie spaţii/cu alte gra-
iuri şi alte vieţi” şi “intercontinentale 
zvonuri electrice” (ceva asemănător cu 
Internet-ul)…toate cunoscute de Blaga 
din noutăţile şi ştirile diplomatice, dar 
totuşi “mistreţii”, cei de prin pădurile de 
lângă Lancrăm, sunt cei care “deschid 
izvoarele”:

„Umblă maşinile subpământeşti. 
În nevăzut peste turnuri / Interconti-
nentale zvonuri electrice./ De pe case 
antenele pipăie spaţii / Cu alte graiuri 
şi alte veşti. / Semnale se-ncrucişează 
albastre prin străzi./ În teatre strigă lu-

minile, se exaltă libertăţile insului. / Se 
profeţesc prăbuşirile, sfârşesc în sânge 
cuvintele. / Undeva se trage la sorţi că-
maşa învinsului. / Arhanghelii sosiţi să 
pedepsească oraşul / s-au rătăcit prin 
baruri cu penele arse.

/ Danţatoarea albă le trece prin 
sânge, râzând s-a oprit / Pe-un vârf de 
picior ca pe-o sticlă întoarsă. / Dar sus, 
la o mie de metri înălţime, spre răsărit 
/ Stelele îşi spun poveşti prin cetini de 
brazi / Şi-n miez de noapte râtul mistre-
ţilor / Deschide izvoarele.”/  (Veac) 

Rădăcinele blagiene, coborâte în 
“adânc de tristeţe”, în permanenţă comu-
nică şi ţine strânsă legătura de contact cu 
“albastru înalt şi spiritual”. Constatăm în 
opera lui Blaga că cele mai adânci pro-
funzimi le deţine sufletul omenesc ale 
cărui rădăcini duc în adâncimi a sute şi 
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paS – proiectul ”alternativa Societăţii”

Continuare din pag. 6

sute de generaţii, în sufletul comun al 
generaţiilor. Anume la aceste adâncimi 
se produce comunicarea dintre conştient 
şi inconştient, comunicarea metafizi-
că, comunicarea transcedentală. Anume 
la aceste adâncimi se găsesc cele mai 
cristaline şi profunde izvoare spirituale 
– metaforele blagiene. Aici ele se adună 
spre a se naşte sub “bolta înaltă a trans-
cendentului”. Având rădăcinile coborâte 
până la aceste izvoare ale memoriei co-
lective, în toată opera blagiană nu vom 
găsi nici o clipă în care existenţa cre-
atoare să-şi permită o “jertfă de sine”. 
Existenţa creatoare îşi impune ţelul, îşi 
trasează calea, îşi caută rădăcinile pentru 
a-şi asigura trăinicia, temeinicia, într-un 
cuvânt – adâncimile conştiinţei. Apreci-
indu-le drept Demonia rădăcinilor, Lu-
cian Blaga constată: “În comparaţie cu 
planta, rădăcina are un aspect demonic. 
Se simte din înfăţişarea ei că ea este emi-
namente organul efortului. Rădăcina este 
aceea care luptă cu substanţele, aderînd 
şi elimenând” [2, 94].

Înscriindu-se „printre acei puţini 
gânditori care cred în destinul şi în 
poziţia excepţională a omului”, afir-
maţie făcută în Singularitatea omului 
[1, p.491], ne vom întreba împreună cu 
filosoful de la Lancrăm: „Nu e destinul 
creator, cu sacrele sale rădăcini abisale, 
acea lansare măreaţă şi de intenţii re-
velatorii în „Non-imediat”, şi pe urmă 
acele stavile transcendente ce i se opun, 
ceva specific uman, spre deosebire de 
particularităţile tututor celorlalte fiin-
ţe?” [1, 492].

Lucian Blaga poetul, de pe poziţi-
ile de diplomat îşi propunea să scrie în 
presa timpului: “Ni-e sufletul spadă/ De 
foc stinsă-n teacă”… Chiar dacă focul 
e stins în teacă, sufletul e spadă de foc, 

chiar de nu taie, nu loveşte, nu e ridi-
cată, ci stă la locul ei, în teacă, spada e 
spadă, mai ales, de foc: “Purtăm fără 
lacrimi /O boală în strune / Şi mergem 
de-a pururi / Spre soare-apune./ Ni-e 
sufletul spadă / De foc stinsă-n teacă / 
Ah iarăşi şi iarăşi / Cuvintele seacă. / 
Vânt veşnic răsun / Prin cetini de zadă./ 
Purces-am în lume / Pe punţi de bala-
dă./ Străbatem amurguri / Cu crini albi 
în gură./ Închidem în noi un / Sfârşit sub 
armură./ Purtăm fără lacrimi / O boală 
în strune / Şi mergem de-a pururi / Spre 
soare-apune./ Răni ducem – izvoare / 
Deschise subt haină./ Sporim nesfârşi-
rea / c-un cântec, c-o taină”. (Cântăreţi 
bolnavi)

Descoperirile filosofice ale lui Blaga 
despre metaforă şi locul metaforei în co-
municarea dintre conştient şi inconştient 
ar fi trebuit să aibă “semnificaţia însoţi-
tă de puternice rezonanţe a unei mirate 
„treziri”.  Posibil că această mirată „tre-
zire” nu a fost deplină, deoarece începu-
se cel de-al doilea război mondial, apoi 
veni un regim totalitar care nu avea cum 
să recunoască faptele lui Lucian Blaga, 
nu să mai fie capabile de o „trezire” mi-
rată. „Intru în munte. O poartă de piatră 
/ Încet s-a închis. Gând, vis şi punte mă 
saltă./ Ce vinete lacuri! Ce vreme înal-
tă!/ Din ferigă vulpea de aur mă latră./  
Jivine mai sfinte-mi ling mâinile: stranii, 
/Vrăjite, cu ochii întorşi se strecoară./ Cu 
zumzet prin somnul cristalelor zboară /
Albinele morţii, şi anii. Şi anii.”/ (Munte 
vrăjit)

Lucian Blaga ne sugerează şi nouă 
încrederea că "Descoperirea inconşti-
entului constituie un titlu de glorie mai 
ales pentru filosofia naturii, pe care au 
propus-o cu neasemuit patos diverşi 
gânditori romantici, precum Schelling, 
Carus, sau poeţi-gânditori precum Go-
ethe, dar şi alţii, din aceeaşi epocă" [1, 
p. 28]. „Ce arătare! Ah, ce lumină!/ 
Stea alb-a căzut în grădină,/ Necăuta-
tă, neaşteptată: noroc,/ Săgeată, floare 
şi foc./ În iarbă înaltă, în mare mătasă 
/ Căzu din a veacului casă./ S-a întors, 
ah, în lume o stea./ Mi-s mâinile arse de 
ea.” (Cerească atingere) 

Cunoscând profund sistemul filoso-
fic a lui Freud, Adler, Jung, Lacan, care 
au oferit o imagine convingătoare despre 
inconştient, în calitatea lor de medici, de 
psihanalişti, Lucian Blaga va elabora un 
sistem filosofic nou, propunând o cu totul 
altă abordare a inconştientului. Filosoful 
român afirmă ideea că "inconştientul este 
un domeniu independent cu structuri şi 

cu o dinamică proprie, de asemenea cu 
categorii şi forme cognitive proprii”, [1, 
p.29], având, deci, “o cunoaştere pro-
prie”. După C.G Jung, inconştientul în-
seamnă “un alt meniu decât conştientul." 
[3, p. 48]. Oare C.G.Jung  nu spune la 
fel? Şi Blaga, poetul, susţine: „Intrat-a 
noaptea-n burg, fără de vamă. / Şi-i dat 
să ningă iar sub ore sure./ Tânjesc pe 
streşinile catedralei / Medievale duhuri 
de pădure./ Bătaia ceasului stârneşte li-
liacul / Din somnul lung, în care s-aşe-
zase./ Cenuşa îngerilor arşi în ceruri/ 
Ne cade fulguind pe umeri şi pe case.”/
(Anno domini)

Pentru a ne clarifica gândul, a re-
flecta asupra a ceea ce avem de făcut, 
am recurs la dialogul interior, precum 
îşi propunea Socrate. Am stat la sfat cu 
noi înşine, precum şi-a propus peste ani 
Lucian Blaga, descoperind inconşti-
entul, structurat în nenumărate nivele, 
profunzimi, unele aproape la suprafaţă, 
altele mult mai profunde, pe când mul-
te altele foarte adânci în care se păs-
trează poate că şi “o memorie a întregii 
umanităţi”. Aceste gânduri, aceste idei 
Jung le oferă cu numele de Arhetipuri. 
Şi Blaga şi Jung constată că anume in-
conştientul este izvorul activităţii noas-
tre conştiente. Blaga insistă pe dialogul 
permanent dintre conştient şi inconşti-
ent, că această comunicare e continuă şi 
constantă, comunicare pe care filosoful 
posibil a auzit-o nu o dată de-ndată ce a 
numit-o personanţă.

"Există în inconştient o magmă ră-
masă încă neghicită, o magmă de atitu-
dini şi de moduri de a reacţiona după o 
logică, alta dar nu mai puţin tare decât a 
conştienţei, un ritm interior, consolidat 
într-un fel de tainic simţământ al des-
tinului, un apetit primar pentru forme, 
o efervescenţă a închipuirii dătătoare 
de sens, un mănunchi de iniţiative de 
o putere spărgătoare de stavili.....Toate 
aceste atitudini, orizonturi, accente, ini-
ţiative, răzbat în pofida presiunii ce-o 
exercită conştiinţa asupra lor, ca de sub 
humă, în lumina de deasupra." [1, p.48].  
Această comunicare între conştient şi 
inconştient – e metafora. Deşi „Lucian 
Blaga e mut ca o lebădă. / În patria sa./ 
(Autoportret)
Referinţe 

1. Blaga, Lucian. Trilogia culturii. Humanitas, 
Bucureşti, 2011

2.Blaga, Lucian. Trilogia cunoaşterii, Humani-
tas, Bucureşti, 2013

3.C.G.Jung, Puterea sufletului, A patra parte, Ed. 
Anima, 1994

4.Martin Heidegger, Originea operei de artă, 
Bucureşti, 1982, 

5.Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga, Paradisiacul, 
Lucifericul, Mioriticul, Iaşi, 2012
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Festivalul-Concurs Internaţional

Blogul oficial al Concursului 
http://talentelelumii.blogspot.com găsiţi 
informaţia necesară. Ne puteţi scrie la 
adresa: wotcmoldova@yahoo.com

Nu uitaţi,  
Micul Prinţ aduce noroc.

Cel mai original dialog dintre culturi 
şi popoare din Sud-Est-ul Europei:  
Festivalul-Concurs Internaţional 
al Talentelor Lumii “Micul Prinţ” 
– festivalul festivalurilor, cel care 
a inspirat toată Europa,  a ajuns la 
cea de-a XXIII ediţie, care se dedică 
Aniversării de un sfert de veac de la 
proclamarea independenţei 
Republicii Moldova. 
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al Talentelor Lumii ”Micul Prinţ”

Andreea Alicia Dediu
Andreea Tican 
Alsu Axmedova 
Ariadna Barbăroşie
Arina Malai
Arzu Veliyeva
Constantin- Viorel Crîşmari
Consuiela  Nistiriuc
Cristina Vintilă 
Diana Bocov  
Ecaterina  Spânu
Emanuel Oleinic
Ingrid Boiangiu 
Ionela Bianca Buzdugan
Irena-Magdalena Fusu
Irina Maria Aldea
Iulia Teleucă
Iurie Stângu
Loredana Vatamaniuc
Nicoleta Chiriac 
Nicu  Untilă
Madalina Bargan
Tommaso Luca 
Sorinela Buzdugan
Delesco Ana
Delesco Mihai
Andrei Arsionov, 25.04.2009, 
Cristina Cazacu, 1999, 
Georgia, 

The Best Festival LITTLE PRINCE
Din cei peste 500 de doritori de a participa la The Best Festival 
LITTLE PRINCE, au fost admise în concurs peste 100 de tine-
re talente din Azerbaidjan, Bulgaria, Ucraina, Turcia, Româ-
nia, Italia şi Moldova, talente pe care Festivalul le va susţine să 
devină profesionişti şi să completeze patrimoniul cultural al 
ţării sale. Un juriu internaţional competent va aprecia la justa 
valoare fiecare participant înscris în una din Secţiunile: Can-
to, Poezie, Dans, Instrumentişti. Ediţia a XXIII a Festivalului-
Concurs Internaţional al Talentelor Lumii ”Micul Prinţ”se va 
desfăşura la 28 mai 2016 şi la 29 mai 2016 se va produce Con-
certul de Gală şi Decernarea Premiilor, la Palatul Naţional. 
Printre talentele admise în concurs:

Ansamblul de Dans popular 
Toporaşii,  
cond. art. Valeriu Topor
Ansamblul de dans popular 
”Busuiocul”, conducător  
artistic Mihai Chiriac,
Ansamblul de dans popular 
”Lăstăreii”
Ansamblul de dans 
”Trei generaţii”, Botoşani

Juriul Internaţional:
Costi  Burlacu, 
preşedintele Juriului
Rodica Aculova, 
membru al Juriului
Silvia Goncear, 
membru al Juriului
Iustina Irimia-Cenusa, 
membru al Juriului, Iaşi
Adalaida Boico, 
membru al Juriului
Daniel Verejanu, 
director festival
Vasile Stratulat, regizor
Carolina  Tcaci, scenarist
Renata Verejanu, preşedinte
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MicroFonul  liBer
Primăvara e un remediu în toate 

aspectele vieţii: sociale, culturale, poe-
tice... Pentru cei îndrăgostiţi de poezie, 
primăvara e anotimpul în care se scriu 
cele mai curgătoare şi cele mai evlavi-
oase îndemnuri, pentru tot ce presupu-
ne existenţa noastră; vibraţii în stare să 
fie a reconstitui  trecutul în culori de un 
alb impecabil, ademenitor, cald şi floral.

De primăvară ne legăm prin aspira-
ţiile noastre, spre bine şi frumos, spre 
împliniri spirituale.

Vrem spiritul să ne fie dominat 
de prezenţa acelui motiv de speranţă, 
vrem să creştem, însufleţiţi fiind de cer-
titudini clare, dar şi de propriile forţe, 
care ne îndreaptă acolo unde izvorăşte 
harul, dezinteresul şi sfatul înţelept.

Aşa şi-a deschis primăvara orizon-
turile poetice la Bălţi, prin vizita poetei 
Renata Verejanu, în calitatea sa de pro-
tagonistă a Festivalului Internaţional de 
Poezie - Renata Verejanu, deja a treia 
ediţie.

În auspiciile liceului, în mijlocul ele-
vilor, profesorilor liceului şi celor ai uni-
versităţii, juriului, poeta Renata Vereja-
nu avea să exclame, că festivalul, ce îi 
poartă numele, nu îi aparţine Dumnea-
ei, de fapt, ci tuturor celor care devin 
(graţie avântului şi entuziasmului, pe 
care le dăruie poeta)  eseişti, declama-
tori/artişti, autori, poeţi, compozitori, 
traducători etc...

Cu o modestă evidenţiere a efor-
turilor, pe care le  întreprinde poeta la 
desfăşurarea Festivalului, cert rămâne a 
fi faptul, că ceea ce a declanşat, în plan 
artistic, cultural, se merită şi e un efort 
dus până la un bun sfârşit, din an în an, 
astfel încât Festivalul devine o adevăra-
tă tradiţie pentru ţară şi întreg spaţiul 
literar-artistic în aspect global.

Or, orice „revoluţie” trebuie, pe 
bună dreptate, să inspire mai întâi su-
fletele noastre, iar poeta Renata Vereja-
nu, care este şi Preşedinte al Academiei 
Europene a Societăţii Civile, nu creează 
simple iluzii, ci fapte.

În primul reportaj foto, anunţat în 
reţeaua de socilaizare, imediat după 
finalizarea etapei de preselecţie, desfă-
şurată la Liceul Teoretic Republican „Ion 
Creangă”, am ţinut să afirm, că Bălţiul 
este nu doar o capitală a nordului Re-
publicii Moldova, ci mai e şi capitala po-
eziei. Zic aşa, având deplina încredere 
în talentele descoperite aici, cu un an 
înainte, dar şi acele, care se pretează 
a fi o bună şi puternică viitoare echipă 
a Universităţii de Stat “Alecu Russo”, o 
bună echipă de discipoli.

Aflându-ne anume la LTR “Ion 

APRILIE POETIC LA BĂLŢI
Creangă”, ne propunem, totuşi, să ac-
centuăm talentele tinerilor liceeni.

Directorul Liceului, doamna Lia 
Pascari, ne-a bucurat pe toţi cei impli-
caţi în posibilităţile de creare a celei 
de-a treia ediţii la Bălţi, cu spiritul des-
chis spre colaborare, or, din start, cate-
drele liceului s-au inclus în programul 
pregătirilor.

Peste 60 de participanţi au ales să-
şi  întruchipeze talentul  prin versurile 
Renatei Verejanu, declamând poezii, 
cântând pe versurile poetei, cântece şi 
piese create de adevăraţii şi talentaţii 
muzicologi ai liceului, mai mult, a fost 
evidentă şi străduinţa profesorilor de 
arte plastice în promovarea tinerilor 
pictori. 

Se spune, că omul sfinţeşte locul. 
Se mai spune, că trebuie ca totul să fi 
existat dintotdeauna pentru ca noi să 
putem exista într-un singur minut as-
tăzi. (M.Maeterlinck).

Poeta Renata Verejanu e poeta din-
totdeauna. Au sesizat şi au fost pătrunşi 
de acest adevăr toţi, de la mic la mare.

Cred , că elevii, cărora Dumneaei 
le-a oferit şansa de a-şi impune punctul 
lor forte, au avut 
prilej sincer să-şi  
descopere clipa 
de aur.

Cine ştie, 
poate pentru ci-
neva dintre ei a 
fost un argument 
în plus, pentru a 
se agăţa de un fir 
de iarbă, un fir al 
speranţei, pe care 
l-au simţit, cu cer-
titudine, toţi pre-
zenţii în sala mare 
a Liceului Teoretic 
Republican Ion 
Creangă.

Iar poeta Re-
nata Verejanu, 
prin cuprinderea 
poetică zvâcni-
toare,  a  adus la 
Liceu toţi pomii 
înfloriţi pe coline-
le Verejenilor, ale 
satului ei de baş-
tină care a ofe-
rit lumii un poet 
deosebit de ta-

lentat. Poezia Renatei Verejanu nu are 
similitudini, ci are credinţă, care exaltă, 
care se rezumă la trei cuvinte: Adevăr, 
Muncă, Iubire.

Din aceste trei postulate, Poeta şi-a 
creat un „modus vivendi”, ce persistă 
prin poezie, prin felul Dumneaei de a fi 
şi de a crea.

Exacerbând la această etapă toa-
te secţiunile preselecţiei Festivalului, 
conducătoarea Liceului a selectat elevi 
talentaţi şi un juriu deosebit, care a 
apreciat la justa valoare participanţii, 
oferindu-le şansa multor din ei să par-
ticipe la etapa finală a Festivalului In-
ternaţional. Or, acest proiect amplu e o 
continuitate a tuturor celorlalte proiec-
te, diriguite măiestrit de poeta Renata 
Verejanu.

Cu prisosinţă, intenţiile conducă-
torului Liceului au fost şi vor rămâne 
acele de a promova imaginea şcolii, 
fostei alma-mater a unor remarcabile 
personalităţi din spaţiul lingvistic, lite-
rar şi istoric universal: Eugen Coşeriu, 
Alexandru Budişteanu etc…

Lilia Manole, poetă, Bălţi

Ansamblul de dans  ”Trei generaţii”, Botoşani
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S impozion

Continuare pag. 14

Continuare din pag. 3

Oamenii care au contribuit la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova

o activitate literară de peste patru dece-
nii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: 
“Cu Renata Verejanu, noi, şaptezeciştii 
literaturii basarabene, devenim o genera-
ţie completă.” 

În acea perioadă doar editura sta-
tului avea dreptul să editeze cărţile unui 
scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist 
etc.) şi, în cazul în care nu erai acceptat 
de putere – nu puteai fi inclus în pla-
nul editorial, deci, nu aveai posibilitate 
să te editezi. În cazul Renatei Verejanu 
cititorul nu a simţit lipsa cărţilor poetei 
pe parcursul a câtorva decenii, deoarece 
poeta era prinsă în vâltoarea procesului 
literar, organiza Serate literare, întâlniri 
în licee, colegii, facultăţi, biblioteci pu-
blice, chiar pe Aleea Clasicilor, îşi recita 
poemele la importante evenimentele lite-
rar-culturale. E apreciată şi se împriete-
neşte cu Liviu Damian, Anatol Ciocanu, 
Anatol Codru, Grigore Vieru, Dumitru 
Matchovschi, Ion Vatamanu, Gheorghe 
Malarciuc, Victor Teleucă, Leonida Lari 
(fiindu-i colegei sale şi persoana de în-
credere în campania electoral, 1989). În 
2006, an de cotitură în ce priveşte apari-
ţia editorială a operei R.Verejanu, Editu-
ra ”Universul” editează nouă cărţi în trei 
volume, deja în colecţia ”Ofrandă ome-
niei”, cu care poeta a participat în acelaşi 
an la Târgul Internaţional de Carte ”Gau-
deamus”, de la Bucureşti, fiind invitată 
de Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO. Familiarizată cu activitatea 
editorială (în anii 1992-2016 editează 
Revista Micul Prinţ şi Ziarul Copiii Eu-
ropei), poeta ia şi locul editorului care, 

sub egida Academiei Europene a So-
cietăţii Civile, în perioada 2009-2016 
editează peste 50 de cărţi de poeme, 
maxime şi cugetări, eseuri, pledoarii, 
portrete, opinii, interviuri, romane în 
limba română, rusă, engleză (cărţile 
editate în perioada 1990-2016 sunt edi-
tate pe cont propriu). Începând cu anul 
2007, anual v-a participa la diferite 
Saloane Internaţionale de Carte, unde 
cărţile scriitoarei vor fi înalt apreciate 
şi va obţine premii importante.

Cu prilejul Zilei de naştere, In-
stitutul de Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei organizează la 22 

octombrie 2012 Conferinţa ştiinţifică 
“Poeta Renata Verejanu, promotoa-
rea valorilor naţionale în cultura şi în 
procesul educaţional al tinerii gene-
raţii”. Reuşita Conferinţei ştiinţifice, 
a cărei protagonistă a fost scriitoarea 
Renata Verejanu, i-a provocat pe mulţi 
colegi să-şi sărbătorească aniversările 
printr-o Conferinţă ştiinţifică. A urmat 
SIMPOZION-ul "Poeta Renata Ve-
rejanu - personalitate de anvergură 
europeană", cu sala arhiplină a Bi-
bliotecii “Transilvania” din Chişinău, 
Bibliografia "Poetul metaforei în flă-
cări - Renata Verejanu"(editată de 
Biblioteca municipală B.P.Haşdeu), un 
simpozion cu acelaş nume, desfăşurat 
de Universitatea de Stat din Tiraspol. 
Renata Verejanu e autorul, scenaris-
tul, regizorul şi producătorul a unui 
şir enorm de evenimente culturale de 
excepţie, multe devenite o tradiţie, pre-
cum Lecţia deschisă: EU AM DREP-
TUL (la care participă mii de persoane 
şi unde răsună poeziile poetei etc.) La 
1 martie 2014, Academia Europeană 
a Societăţii Civile, în parteneriat cu 
Institutul de Filologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Primăria mun.
Chişinău şi Asociaţia Naţională a Oa-
menilor de Creaţie din Moldova a lan-
sat Festivalul Internaţional de Poezie 
– Renata Verejanu, care se desfăşoară 
de la 1 martie până la 1 septembrie, 
an de an, devenind o frumoasă tradi-
ţie ce reunelte mari personalităţi şi ti-
nere talente de pe diferite meridiane, 
oferind sute de premii. În 2015 văd 
lumina tiparului primele şase volume 

de OPERE ALESE, din cele 33 volume, 
preconizate spre editare. În 2016 editea-
ză antologia Poetul Dintre Milenii (600 
pagini, format A4) şi următoarele şase 
volume de OPERE ALESE.

În România numele poetei se face 
cunoscut îndată după revoluţie (1989-
1991), când a avut un şir de întâlniri cu 
cititorii din localităţile jud.Buzău, Iaşi, 
Braşov. În 1991 are o întâlnire deosebită 
la Bucureşti, organizată de scriitorul Dan 
Anghelescu, special pentru poeta basara-
beană. În 1996 face o călătorie prin mai 
multe oraşe din România, lansând cartea 
Ofranda omeniei (1993, prima carte cu 
alfabet latin). În perioada 1997-1999 
desfăşoară la Bucureşti unul dintre pro-
iectele sale cultural-educaţionale: Festi-
valul-Concurs Internaţional al Talente-
lor Lumii Micul Prinţ. În 1999 poeta se 
bucură de cea de-a doua Serată de Crea-
ţie la Bucureşti, la Palatul Cercului Mi-
litar Naţional, la care a participat şi Gri-
gore Vieru. În 2009 la Bucureşti îi apare 
cartea de poeme ”101 poeme de Rena-
ta Verejanu”, în colecţia ”Ideal”. După 
evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme 
şi materiale despre opera şi activitatea 
Renatei Verejanu prezintă publicaţiile de 
limbă română: BOEMA, Luceafărul, Fa-
leze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea, 
Răsunetul,  Sfera Eonică, Regatul cuvân-
tului (România), ITACA (Irlanda), Clipa 
(SUA), Antipozi (Australia) etc. Lansea-
ză mai multe din cărţişe sale la Zilele Ni-
chita Stănescu (Urziceni, 2013), la Fes-
tivalul Internaţional “Lucian Blaga” 
(Lancrăm, 2014). În 2013, volumul an-
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Balul "Micului prinţ" 
Parteneri
AGEPI, partener principal
Primăria mun.Chişinău prin 
Pretura sec.Ciocana (care a 
oferit sala de festivităţi) şi
Direcţia Educaţie, Tineret 
şi Sport  care a susţinut 
confecţionarea trofeelor,
Hotelul Zarea,  a cazat 
participanţii în concurs,
Franzeluţa, a oferit o tortă 
specială ”Micul Prinţ”, pentru 
învingători,
Bucuria a oferit învingătorilor 
bomboane,
Familia Verejanu  a făcut 
minunea minunelor şi a 
adus dovada că un Festival 
Internaţional se poate 
desfăşura doar cu 20 mii lei 
şi cu foarte multă muncă de 
voluntariat.
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proiecte şi partineri

Dragi prieteni,
Salut buna desfăşurare a unor 
asemenea evenimente care 
încurajează şi promovează tinerele 
talente.
Pentru a avea un stat prosper este 
necesar să avem oameni talentaţi, 
ambiţioşi şi inventivi.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) este instituţia 
care pune accentul pe stimularea 
creativităţii, spiritului inovativ 
al tinerilor şi a curiozităţii în 
descoperirea soluţiilor inovative. 
Pentru AGEPI, susţinerea unor 
astfel de evenimente cu participarea 
şi implicarea tinerilor a devenit 
o frumoasă tradiţie. Festivalul-
Concurs internaţional al Talentelor 
Lumii ”Micul Prinţ”, an de an, 
lansează la nivel local, naţional şi 
internaţional mii de tinere talente de 
pe toate continentele. 
Vreau să felicit organizatorii pentru 
faptul că de la ediţie la ediţie 
evenimentul a crescut în amploare şi 
recunoaştere.
Un motiv în plus pentru care am 
acceptat să participăm în calitate de 
parteneri ai  Festivalului-Concurs 
internaţional ”Micul Prinţ” este 
faptul că evenimentul are loc în 
preajma Zilei Internaţionale a 
Ocrotirii Copiilor, sărbătoare  ce ne 

AGEPI susţine 
tinerele talente

aminteşte cu drag de anii frumoşi ai 
copilăriei.
Vă dau asigurări că AGEPI va veni 
de fiecare dată în întîmpinarea şi 
susţinerea tinerilor talentaţi.
Mult succes!

Octavian Apostol,
Director general AGEPI
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Summit  tt ed .  ii
Continuare din pag. 3

tologic ”Ofranda omeniei” (cărţile pre-
zentate la editură în 1980, şi apărute abia 
în 1989, cu grafie chirilică) trece Pru-
tul şi vede lumina tiparului la ed. TIPO 
MOLDOVA (Iaşi, România,430 pagini), 
în prestigioasa Colecţie OPERA OM-
NIA. Autoarea primeşte mesaje de felici-
tare de la scriitori români care trăiesc în 
SUA, Canada, Irlanda, Franţa, România. 
Începând cu prima ediţie, an de an, tineri 
autori din diferite judeţe şi mari persona-
lităţi participă la Festivalul Internaţional 
de Poezie – Renata Verejanu.

Carieră în societatea civilă Poeta 
Renata Verejanu este unul dintre puţinii 
scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-
1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai 
Matern”, o structură totalmente nouă 
a Societăţii Civile cu care se va afla pe 
baricadele renaşterii spirituale, în lupta 
pentru drepturile omului şi democraţe, 
pentru renaşterea naţională şi adevărul 
istoric. Cenaclul Grai Matern a fost o 
„şcoală a vieţii” pentru multe personali-
tăţi basarabene (şi mişcarea care l-a îna-
intat pe criticul Mihai Cimpoi candidat 
în deputaţi la primele alegeri indepen-
dente). Cenaclul Grai Matern este soco-
tit primul proiect social-politic de la care 
au pornit primele structuri ale societăţii 
civile din Republica Moldova, în gene-
ral, şi în special ONG-urile reunite în Re-
ţeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, 
poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obţine 
cu OMCT statut consultativ, apoi partici-
pativ la Consiliul Europei. În anii 1988-
2012 Renata Verejanu a creat peste 20 de 
ONG-uri locale, naţionale şi internaţio-
nale cu care a implementat peste 100 de 
proiecte, doar pe muncă de voluntariat. 
Printre acestea: Agenţia de Presă a Ti-
nerilor Jurnalişti AMP-Internaţional, 
fondată odată cu proclamarea indepen-
denţei R.Moldova,1991. Un an mai târ-
ziu, fondează o revistă de cultură română 
pentru copii, gestionată de copii, editată 
doar cu suportul copiilor: Revista Micul 
Prinţ, premiată la Salonul Internaţional 
de Carte. În timp de criză, când revista 
apărea tot mai rar, poeta şi jurnalista în-
registrează la Ministerul Justiţiei  Ziarul 
„Copiii Europei”, cea dea treia structu-
ră mass-media pentru copii şi tineret. În 
august 1997, primul număr al Ziarului 

Oamenii care au contribuit la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova

a fost lansat la Năvodari, România. Au 
fost prezenţi la lansarea noului ziar elevi 
şi profesori din Albania, Iugoslavia, Bul-
garia, Ucraina, R.Moldova, diferite jude-
ţe ale României, dar şi preşedintele ţării. 
Primele proiecte ale Revistei Micul Prinţ 
au fost: „Microfonul liber”…şi indepen-
dent, lansat în 1993, ce activează şi în 
prezent şi, dialogul intercultural: „Fes-
tivalul-Concurs Internaţional al Talente-
lor Lumii Micul Prinţ”, prin care, în peri-
oada 1993-2016 au fost descoperite, pro-
movate şi ocrotite peste 55 mii de tinere 
talente din diferite ţări ale lumii. Prima 
Conferinţă Europeană a Junilor Jurna-
şişti (1995-2014), e reuniunea copiilor 
jurnalişi, realizată în parteneriat cu Com-
pania Teleradio-Moldova. Aceste pro-
iecte au stat la temelia creerii în 1995 a 
Organizaţiei Mondiale a Copiilor Talen-
taţi, primul ONG internaţional cu cartie-
rul general la Chişinău. Au urmat un şir 
de noi proiecte, cum ar fi: Eu vorbesc în 
limba ta, Tu vorbeşti în limba mea,1999-
2016, Federaţia din Moldova a Asocia-
ţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, 
2000-2016, Cluburile Consiliului Euro-
pei, 2001-2016, Academia Europeană a 
Societăţii Civile, 2003-2016, Conferinţa 
Transfrontalieră a Tinerilor, 2004-2016, 
Marşul Voluntarilor pentru Pace, 2007, 
Marşul Voluntarilor pentru Drepturile 
Omului, 2008, Săptămâna ONU, 2010-
2015, Balul Micului Prinţ, 2010-2016, 
Lecţia deschisă ”Eu am dreptul”, des-
făşurată la Palatul Naţional împreună 
cu câteva sute de copii şi câteva mii de 
spectatori, 2011-2016. Liderii şi volunta-
rii de la aceste ONG-uri, reunite în Re-
ţeaua OMCT, condusă de poeta Renata 
Verejanu, începând cu 2001 sunt invitaţi 
anual şi au participat la importante reu-
niuni, conferinţe europene şi congrese 
mondiale, la Adunarea Parlamentară a 
Consiliul Europei,(Strasbourg) şi con-
grese UNESCO (Paris). 

Activitate. După prima facultate 
e invitată la Ministerul de Finanţe din 
R. Moldova (1969-1971). Pentru a face 
cea  de-a doua facultate se transferă la 
Ministerul Ameliorărilor şi Gospodăriei 
Apelor din Moldova (1971-1983). După 
absolvirea celei de-a doua facultăţi, do-
rind să treacă la muncă de creaţie, se an-
gajează în calitate de cercetător ştiinţific 

superior la Muzeul de Literatură  „D. 
Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, apoi urmează căutările unui 
serviciu care să-i satisfacă cerinţele su-
fleteşti, astfel se angajează redactor şef la 
Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” 
din Chişinău. După desfiinţarea Teatru-
lui, începe o activitate rodnică în Soci-
etatea Civilă: Fondatorul şi Preşedintele 
Cenaclului „Grai Matern” (1988-2016); 
Agenţia de Presă a Tinerilor Jurnalişti 
“AMP-Internaţional”, fondator, redactor-
şef (1991-1995), preşedinte 1991-2016, 
Autorul emisiunii TV „Micul Prinţ” 
1993-1995, 2002, 2010-2016; Organiza-
ţia Mondială a Copiilor Talentaţi, preşe-
dinte-fondator,1995, realeasă preşedinte 
2000,2005,2010. Federaţia din Moldo-
va a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburile 
UNESCO, preşedinte-fondator, realeasă 
preşedinte 2005, 2010, 2015, Cluburile 
Consiliului Europei, co-fondator, 2001, 
Academia Europeană a Societăţii Civi-
le, 2003, preşedinte, realeasă preşedinte 
2007, 2012. Membră a Uniunii Jurna-
liştilor din Moldova, Membră a Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, 2010, prin de-
cret prezidenţíal primeşte distincţia „Om 
emerit al Republicii Moldova.”

Cărţi editate: Până la dragoste, 
poeme, ed. Literatura Artistică, 1979, До 
любви (Do liubvi), ed. Molodaia Gvar-
dia, Moscova, 1982; antologia Ofrandă 
omeniei, ed. Literatura Artistică, 1989; 
Ofranda omeniei, prima carte cu grafie 
latină, ed. Universul, 1993, Stema desti-
nului, poeme, ed. Universul, 1993, 2006;  
„a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. 
Universul, 2006; Vânzătorul vârstelor, 
poeme, ed. Universul, 2006; În lumea 
Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări, 
ed. OMCT, 2008, 2011, În lumea Renatei 
Verejanu, Interviuri,  2009, 2011 (În car-
tea de interviuri, din colecţia ”În lumea 
Renatei Verejanu”, editată la OMCT, 
Chişinău, în 2009 şi reeditată în 2011, 
scriitoarea a adunat interviurile acordate 
pe parcursul anilor şi apărute în diferite 
publicaţii, precum şi la postul naţional 
de radio),  În lumea Renatei Verejanu, 
Societatea Civilă, 2011; Virgula amen-
dată, poeme, 2009, 2011;  Inventarie-
rea simţurilor, poeme, 2010; Drum spre 
adevăr, poeme, 2009, Oameni dragi, 
poeme, 2009, Fără erou însemnat, poe-

Continuare în pag. 15
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me,  2009, 101 poeme  de Renata Vereja-
nu, ed.Biodova, Bucureşti, 2009, 2011, 
Acest timp al iubirii, poeme de dragos-
te, 2010, Eu am dreptul, poeme pentru 
copii, 2011, 2012, 2015,  Cadoul florii, 
nuvelă pentru copii, 2011, 2013, Soare-
le pătrat, baladă pentru copii, desenele 
autoarei, 2011, 2013, 2015, Dreptul de 
mamă, omagiu mamei şi copilului, 2011, 
La o margine de ieri, poeme, 2012, На 
ненависть только себя не потрачу, po-
eme traduse în l.rusă, 2012, Pledoariile 
Renatei Verejanu, 2012, 2014, Cenaclul 
Grai Matern, 2012, Chişinău-Bucureşti, 
Bucureşti-Chişinău, poeme, 2012, Opi-
nii, despre un secol mizerabil şi politi-
cienii săi, eseuri, 2012, Generaţia dintre 
secole, portret/profil, 2012, In the world 
of Renata Verejanu, Interviews, 2012, 
In the world of Renata Verejanu, Sa-
vings and Thinkings, 2012, Eu am ştiut 
să fac din viaţa mea o sărbătoare, opera 
poetică, 440 pagini, 2012, 2013, Geniul 
invizibil al literaturii basarabene (reflec-
ţii critice, opinii, cugetări despre creaţia 
poetei Renata Verejanu, materialele Con-
ferinţei ştiinţifice),  2012, 2013, Provo-
caţi-mă…să devin genială, poeme, 2012, 
2013, Metafora nemuririi, poeme, 2012, 
2013, antologia Ofranda omeniei”(cele 
cinci cărţi reţinute un deceniu şi editate 
la Chişinău în 1989, cu grafie chirilică) 
este editată la ed. TIPO MOLDOVA 
(Iaşi, România, 2013, 430 pagini), în Co-
lecţie OPERA OMNIA, 2013, 2014, Bi-
obibliografia Poetul metaforei în flăcări 
– Renata Verejanu (lucrare a Bibliotecii 
Metropolitane B.P.Haşdeu, Departa-
mentul “Memoria Chişinăului”, Chişi-
nău), 2013, 2014 ed.Foxtrot, Antologie 
(poezie şi eseu)/antologia primei ediţii 
a Festivalului Internaţional de Poezie – 
Renata Verejanu, 2014, Plâng flăcările-n 

mine, poeme, 2015,IUBESC..., poeme, 
2015, OPERE ALESE, volumul I, 2015, 
OPERE ALESE, volumul II, 2015, OPE-
RE ALESE, volumul III, 2015, OPERE 
ALESE, volumul IV, 2015, OPERE 
ALESE, volumul V, 2015, Poetul Dintre 
Milenii, antologie, 600 pag., A4.,

REFERINŢE CRITICE: Mihai 
Cimpoi, O istorie deschisă a literatu-
rii române din Basarabia, 1996, 1997, 
2011, Mihai Cimpoi, Cardiograma li-
rică a Renatei Verejanu, Melania Cuc, 
Ofranda omeniei, Ioan Barbu, Renata 
Verejanu şi trandafirii ei de foc, Petre 
Rău, Acest timp al iubirii, Victoria Mi-
lescu, 101 poeme de Renata Verejanu, 
Tudor Palladi, OFRANDA CELESTĂ A 
POEZIEI SAU MAGIA REVELAŢIEI, 
Ovidiu Bufnilă, Magia soarelui din fân-
tână sau despre Magia Speranţei, Na-
talia Croitoru, Geniu invizibil al poeziei 
române basarabene, Claudia Partole, 
Poeta care-şi face din viaţă sărbătoare, 
Nina Slutu-Suruceanu, Mandat de Poet, 
Lidia Grosu, “Respiraţia moleculei” sau 
”ideea de continuitate” în creaţia Rena-
tei Verejanu, Victor Ladaniuc, Dar su-
pusă nu pot fi, Irina Stavschi , Ofranda 
omeniei, Eugen Doga, Dumitru Matco-
vschi, Anatol Ciobanu, Omagiu, Sala cu 
Orgă, Veronica Popa, Doar cuvântul, ca 
un sălbatic vifor obosit.

Lilia MANOLE,
poet, Bălţi 
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Coperta I
Revista Micul Prinţ vi-l 

prezintă pe elevul cl IV la 
Liceul Teoretoc ”Mihai Viteazu”, 
Emanuel Oleinic, prinţul 
cântecului şi al dansului pe 
care l-a descoperit în clipa 
când a fost selectat în calitate 
de membru al Colegiului de 
Redacţie.

Coperta II
Andreea Alicia Dediu, 

prinţesa de pe coperta a 
II, s-a înscris la The Best 
Festival LITTLE PRINCE 
printre primii, fiind de 
la baştina lui Eminescu. 
Până la Festivalul Micul 
Prinţ, Andreea Alicia a 
participat la mai multe 
concursuri internaţionale, 
cucerind premiile de 
frunte. Deoarece ne-a 
plăcut disciplina şi 
perseverenţa dânsei - ea 
e aleasă în Colegiul de 
redacţie la prestigiosul ziar 
transfrontalier al copiilor – 
Ziarul ”Copiii Europei”.
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