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pagina cercetătorului

Bildungsroman-ul lui Lucian Blaga în mileniul III

În prima săptămână a lunii mai, Daniel Verejanu, 
tânărul cercetător de la Institutul de Filologie 
al AŞM, a participat la Festivalul Internaţional 
”Lucian Blaga”, la Lancrăm, Sebeş, Alba, unde a 
lansat cartea sa ”Lucian Blaga puterea creatoare, 
ca putere absolută” şi comunicarea ”Timpul lui 
Lucian Blaga: nemurirea”. În drum spre Sebeş, 
Daniel Verejanu şi lansat volumul de comunicări 
ştiinţifice la Bucureşti, la Gimnaziul nr.117. 
Pentru cititorii MP, admiratori ai marelui lirosof 
Lucian Blaga, oferim o nouă comunicare a 
tânărului exeget blagian, fost doctorand la acad.
Mihai Cimpoi. În poze, alături de E.S.Nicolae 
Mareş şi primind un autograf de la A.Surdu, vice 
preşedintele Academiei Române.

Cercetând proza, romanele lui  Luci-
an Blaga, vom consta că Hronicul şi cân-
tecul vârstelor se regăseşte printre lucră-
rile de valoare ale literaturii române din 
secolul XX, marcate ca Bildungsroman 
(precum şi Enigma Otiliei, de G. Căli-
nescu, Romanul adolescentului miop, de 
Mircea Eliade, Amintiri din copilărie, de 
Ion Creangă, La Medeleni, de Ionel Teo-
doreanu, În preajma revoluţiei, de Con-
stantin Stere…). Lirosoful de la Lancrăm 

revine la acest roman deţinând deja 
competenţele scriitorului bine cunoscut, 
renumit, fiind creatorul unui sistem filo-
sofic, dar care a păstrat în suflet farmecul 
şi lirismul celor mai curioşi ani de viaţă: 
copilăria, adolescenţa, tinereţea. Autorul 
preţuieşte în deosebi perioada povestită 
în roman, această vârstă fiind temelia a 
tot ce a urmat apoi, lumea după care în-
cepe perioada creaţiei mature, viaţa per-
sonalităţii formate. În Hronicul… îl vom 
regăsi pe autor la început de mileniu XX, 
din primii ani de viaţă până la reîntre-
girea principatelor, şi după euforia zilei 
unirii, când ziarele şi revistele bucureşte-
ne începură a se ocupa de Poemele lumi-
nii şi Pietre pentru templul meu, ca “de-un 
dar pe care Ardealul îl face României în 

ziua marii uniri”. Această biografie ro-
manţată, un Bildungsroman cu personaje 
concrete, se înscrie firesc în genul memo-
riilor, fără a se pretinde a fi un mănunchi 
de documente neapărat obiective.  

Spre deosebire de romanul Ulise 
(1922), al lui James Joyce, în care se de-
scrie o singură zi din viaţa lui Leopold 
Bloom şi a lui Stephen Dedalus, în Hroni-
cul... se povestesc primii 24 de ani de viaţă 
autorului, în detalii amănunţite, concrete 

în măsura în care, revăzute în amintirile 
sale la vârsta de 50 de ani, Blaga a conşti-
entizat aceste evenimente/întâmplări ca 
importante în viaţa sa. Scris în anii 1945-
1946, într-o perioadă de cumpănă şi recapi-
tulare a înfăptuirilor propriei vieţi, romanul 
a fost publicat abia în 1965, după pleca-
rea în nemurire a autorului. Hronicul… 
a fost conceput ca un prim volum dintr-
un proiect autobiografic mai larg, rămas 
nefinalizat, deşi, drept o continuare poate 
fi romanul autobiografic Luntrea lui Ca-
ron  (titlu dat de editorii cărţii în 1989), 
roman în care registrul rememorării la 
persoana întâi din Hronicul… este înlo-
cuit în cel de-al doilea roman de (auto)
ficţiunea la persoana a treia. 

Numindu-şi lucrarea şi hronic, şi 
cântec, autorul a plasat-o conştient între 
istorie şi poezie, lăsând caracterul ei am-
fibiu pe seama criticii literare, spre a se 
constata că transgresarea limitelor dintre 
genuri e o constantă a operei lui Blaga, 
în care liricul se conjugă cu filosoficul şi 
aceasta poate fi găsită în programul cog-
nitiv adoptat de scriitor. Revenindu-şi din 
transcidental la primii ani de viaţă, la co-
pilăria sa, Lucian Blaga le va oferi preţu-
irea omului realizat, blagoslovirea puterii 
creatoare din înaltul puterii absolute, dis-
tanţat, dar cu rădăcinile în nostalgia lo-
curilor natale. Căutând clipele care-l in-
teresează în raport cu sine, creând lumea 

satului aşa cum a văzuto doar el, autorul 
Hronicului… a dat acestor imagini unice 
statut de realitate de importanţa matricei, 
ca nimeni să nu fie în stare  „a şterge din 
memoria colectivă orizontul temporal al 
inconştientului”. (A. Surdu)  

Conştient că primul sfert de veac din 
viaţa sa a fost plin de frumuseţea desti-
nului, povestitorul duce firul naraţiunii 
cu multă blândeţe, căutând anume acele 
întâmplări care au devenit evenimente, 

şi care au făcut din copilul de cândva 
omul de cultură cunoscut în toată Euro-
pa. Ajuns la 50 de ani, în viaţa sa intra 
brutal un alt sistem, o altă lume, ci di-
plomatul Blaga, calm ca totdeauna, îşi 
admira copilăria, adolescenţa, tinereţea, 
etapele formării conştiinţei de sine, con-
ştiinţei creatoare a autorului Trilogiilor, 
care în romanul Hronicul… sunt destăi-
nuite cu multă căldură. Naraţiunea are 
timpul liniştit, plin de lumină, de rodul 
împlinirii, de magie chiar: “Umblând o 
dată pe uliţă cu ochii în sus, am băgat de 
seamă că cerul venea tot cu mine. Zenitul 
se mişca din loc – ţinându-se neîntrerupt 
deasupra mea! Era o descoperire cu to-
tul nouă, pe care mă simţeam obligat să 

Continuare pag. 10
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anul renata verejanu
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Providenţa a dorit ca această  mare 
sărbătoare a poeziei, cântecului şi dan-
sului - pe toate Renata Verejanu pose-
dându-le de la naştere – să se întâmple 
ca o frumoasă continuare a timpului 
eminescian, altfel zis, în timpul Emi-
nesciadei. Întâlnire acceptată de poetă 
drept o lansare a celui  de-a 50-lea ti-
tlu de carte, care s-a dovedit a fi primul 
roman al trilogiei „Geniul invizibil” s-a 
transformat într-o adevărată sărbătoare 
de lansare a unui nou proiect cultural: 
Anul Renata Verejanu.

Câteva secvenţe oferim cititorilor 
noştri. 

Elena Dabija, directoare Centrului 
Academic Eminescu, deschizind eveni-
mentul, a anunţat lansarea unui original 
proiect: Anul Renata Verejanu. Dom-
nia sa a remarcat că scriitorii, şi mai 
ales protagonista evenimentului, sunt 
de felul lor fiinţe cu sufletul larg deschis 
către cei care preţuiesc frumosul. Poeta 
Renata Verejanu merge cu dragoste şi 
îndrăzneală către cititor, dându-i curaj 
de viaţă şi de carte, acest eveniment ur-
mând imediat după maratonul intitulat 
“Îl citim pe Eminescu”.  

Au răsunat din poemele Renatei 
Verejanu, cântece superbe pe versuri de 
Renata Verejanu interpretate de Natalia 
Croitor şi Valeriu Mocanu, au venit să o 
felicite pe scriitoare, să-i ofere o surpri-
ză dansatorii Ansamblului „Busuiocul”, 
conducător artistic Mihai Chiriac, un 
duet superb de la Centrul de Excelenţă 
în Construcţii a adus şefa bibliotecii dna 
Tatiana Ambroci, un număr impresio-
nant de personalităţi dornice de a vor-
bi despre opera şi activitatea renumitei 
scriitoare. 

„Ofranda omeniei” – astfel îi zic 
poetei criticii literari care îi cunosc 
opera, şi nu doar pentru că unul dintre 
volumele cele mai talentate din poezia 
de la sfârşitul secolului XX poatră acest 
nume, ci şi pentru harul Renatei Vereja-
nu de a schimba mentalităţi, de a avea 
o mare influenţă asupra maselor largi 
de oameni. Se spune că numai suflete-
le mari ştiu câtă glorie este în a fi bun. 

Renata Verejanu este un Om de omenie, 
Om de aleasă cultură.

Creând permanent evenimente de o 
rară frumuseţe, poeta s-a creat pe sine, 
a demonstrat că e o personalitate cu ca-
racter, cu demnitate, cu dragoste faţa de 
neam şi ţară. 

Poet, prozator, eseist, scenarist, re-
gizor, editor, promotor şi expert în Soci-
etatea Civilă, producător de concursuri 
si festivaluri naţionale şi internaţionale 
– Renata Verejanu este o personalitate 
unică în cultura românească.

Nemaisuportând atitudinea indi-
ferentă a sistemului faţă de poezia sa 
originală, Renata Verejanu ia şi locul 
editorului şi vine în acest început de mi-
leniu III cu peste 50 de volume de poe-
zii, romane, eseuri, pledoarii, portrete, 
maxime şi cugetări, opinii, interviuri 
editate în română, engleză, rusă etc.  „O 
ploaie de cărţi” – avea să zică acad. Mi-
hai Cimpoi la o ediţie a Salonului Inter-
naţional de Carte.

Renata Verejanu este omul, care ştie 
să fie copil între copii, şi diplomat aflân-
du-se mereu între mari personalităţi din 
diferite domenii, diferite generaţii, di-
ferite ţări. Renata Verejanu este unul 
din cei mai curajoşi şi metaforici poeţi 
contemporani, este un luptător pentru 
adevăr şi dreptate, pentru renaşterea va-
lorilor naţionale în cultură şi procesul 
educaţional al tinerei generaţii, un des-
tin cu un Curriculum Vitae atât de bogat 
şi interesant cum nu ai găsi la nici  un alt 
scriitor basarabean.

Niciodată sălile Centrului Acade-
mic Eminescu nu au fost mai neîncăpă-
toare ca astăzi, la lansarea proiectului: 
Anul Renata Verejanu.

Vreau să citesc doar o poezie: ”Ce 
aş putea fi, decât un adevăr /O speran-
ţă a unui neam frumos.../Ce aş putea 
fi, decât o clipă /A timpului reântors. /
Ce aş putea fi, decât libertatea /Pentru 
care-am muncit o veşnicie, /Pentru ca-
re-am pledat un veac /Şi cu care zilnic 
iubirea /Îmi hrănesc, şi mi-o îmbrac. /
Ce aş putea fi, precis nu un gangster /Şi 
nu traficant de copile /De pofte nocive 
devastat/Şi zile umile... /Ce aş putea fi 
pentru semenii mei /Care nu au deprins 
zborul înalt – /Nu stăpânul unor mişei, 
/Şi nu destin decapitat. /Ce aş putea fi 
în amiezile pline, /De mari speranţe din 
inima ta–/Poate că numai o şoaptă /Ce-o 
viaţă poate salva”. (Ce aş putea fi, decât 
un adevăr)

Maria Chirilă, 
colaborator Centrul Eminescu

Renata Verejanu este un om deose-
bit. Este omul care iubeşte dreptatea, 
care merge cu capul sus şi are răbdarea 
de a demonstra, că tot ce face Dumeaei, 
este pentru binele Naţiunii. Am văzut-
o muncind la fiecare etapă a Festivalu-
lui-Concurs Internaţional al Talentelor 
Lumii „ Micul Prinţ”, apoi la Festivalul 
Internaţional de Poezie – Renata Ve-
rejanu, promovând copii care scriu pro-
ză, poezie, muzică.

Ştie să încurajeze fiecare partici-
pant şi nu este indiferentă faţă de cei 
copii, care poate din anumite motive 
nu s-au prezentat la nivelul cuvenit, 
totdeauna le-a mai dat o şansă. Scrii-
toarea Renata Verejanu m-a surprins 
totdeauna prin poezia ei scrisă cu pasi-
une şi dragoste. Este o poezie actuală, 
care merge într-un pas cu evenimentele 
de astăzi, chiar dacă unele din ele au 
fost scrise în anii 80...

Anul acesta este inaugurat ANUL 
RENATA VEREJANU! Vă doresc, Dis-
tinsă Doamnă, succese şi într-un ceas 
bun!!! 

Tatiana Afanas-Crăciun

Reflecţii asupra personalităţii  
poetei Renata Verejanu

,,Mi-i dat ca să trăiesc milenii:
E scrisă soarta mea în cartea vremii, sus”.

 Renata Verejanu
Activitatea poetică şi civică a Rena-

tei Verejanu conturează nu numai talen-
tul ei literar, ci şi cel de Personalitate, 
Patriot şi Cetăţean. Eul poetic şi Eul 
personalităţii acestei distinse Poete con-
tribuie la înţelegerea profundă a operei 
Dumneaei. 

Dorind să descopăr personalitatea 
Renatei Verejanu mi-am pus întrebarea: 
cine este Renata Verejanu? Răspunsul 
l-am găsit în opera Poetei. Desigur, 
acestea sunt reflecţii directe şi a conţinu-
tului psihologic al personalităţii, fiindcă 
prezentarea calităţilor şi trăsăturilor de 
personalitate este un pretext elocvent 
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evenimente culturale
Parcă a fost ieri… Eu, nespus de optimistă şi 

ferm convinsă că sunt talentată, culegeam bucuria 
primelor publicaţii, aşteptând să se bucure şi lumea 
că vine în literatură un poet neordinar. Şi lumea se 
bucura, şi chiar zicea că sunt foarte talentată, şi eu 
culegeam laudele lui Ion Druţă, Petru Zadnipru, 
Anatol Ciocanu, Irina Stavschi, Alexandru Cozmes-
cu, Grigore Vieru, Emil Loteanu, Victor Teleucă, ul-
timul publicându-mi în Literatura şi Arta, pe care 

o conducea, nişte poe-
me care se deosebeau 
totalmente de tot ce 
se publica în presă la 
acel timp. 

Şi iată că Cen-
trul Academic Emi-
nescu lansează cel 
de-al 50 titlu de car-
te, trilogia GENIUL 
INVIZIBIL, cartea I 
”Asasinul ratat”, un 
roman în care perso-
nalitatea nu se lasă 
intimidată de sistem 
şi toţi lingăii sistemu-
lui. Mare este Dum-
nezeu.

Anul Renata VerejanuAnul Renata Verejanu
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proiecte, parteneri
Pentru Lecţie Deschisă ”EU AM DREPTUL”  eveniment unic în Europa, 
pe care poeta Renata Verejanu îl desfăşoară la Palatul Naţional, autoarea 
proiectului a selectat două şcoli după un principiu ciudat s-ar părea: 
descoperi două doamne deosebite, în calitatea lor de directoare diriguind 
câte un colectiv de profesoare despre care poeta are de zis doar cuvinte 
foarte frumoase. Or, cei 101 perechi de prinţi şi prinţese au fost selectaţi 

anume de la Şcoala primară nr. 12, ”Anatol 
Popovici” din cartierul Ciocana al capitalei, 
director dna Dorina Zaborţev şi Şcoala primară 
”Ion Creangă” din Ialoveni, director dna 
Alexandra Hîncu. De departe, din stradă se vede 
că în fruntea fiecărei instituţii de învăţământ se 
află câte o adevărată GOSPODINĂ. Şi nu doar 
doamnele directoare, ci toate profesoarele de la 
aceste şcoli fac cinste numelui sfânt de pedagog. 
Cu Doamne ajută la noi colaborări...

Reporter MP 

Lecţia Deschisă a poetei Renata Verejanu 
cu 101 prinţi şi prinţese de la două şcoli deosebite



6 Cenaclul „Grai Matern” - un sfert de veac

Cenaclul Grai Matern

Continuare pag. 7

pentru a înfăţişa atât trăiri general-uma-
ne, cât şi a celor artistice (lirice). Şi in-
vers – creativitatea unei persoane poate 
reflecta cu lux de amănunte şi calităţile 
autorului în cauză. 

Colecţia ,,Ofranda Omeniei”, care 
cuprinde nouă cărţi în trei volume, re-
flectă un spectru larg de investigare a 
personalităţii poetei Renata Verejanu 
din aspectele vizate mai sus. În volu-
mul ,,A Munci, A Iubi, a Trăi”, autoarea 
pune accentul pe principalele dimensi-
uni psihologice ale Omului – Muncă, 
Iubire, Trăire – a evenimentelor prezen-
te în poezie, ceea ce îl defineşte pe om 
ca personalitate desăvârşită. 

În poezia ,,Sete” autoarea reflectă 
,,setea” de exprimare a unui  ,,dor…
cuvânt…gând”, iar ,,…Iubirea pe toate 
le vede”.  Acestea fiind împletite cu o 
poziţie civică bine conturată: ,,Aşa cum 
mi-i neamul, aşa cum mi-i felul, /Aşa 
cum e roşul, ce-mi strigă din sânge”.

În poezia ,,Îmi ştiu soarta” poeta 
ne implică direct în acţiune, întrebân-
du-ne:,,Eşti încă viu sau ai murit?”, 
,,S-arunci spiritual la câini?”, plasându-
ne într-o acţiune directă faţă de cele citite. 
Sentimentele exprimate sunt nu numai 
diverse şi complexe, ci şi profunde, do-
vadă fiind folosirea interogaţiei retorice.

Volumul ,,Vânzătorul vârstelor” 
începe cu poezia cu aceeaşi denumire, 
unde  un ,,vânzător” vinde ,,un zvon”, 
,,anotimpuri... un zâmbet cărunt... ”. 
Autoarea se revoltă, revocând un senti-
ment patriotic puternic: ,,Erup, nemiş-
cătoare, orele trecute /În văpăi vândute, 
şi nu pot striga”. 

Poezia ,,Vârsta care nu mi-e de 
ajuns” evoca personalitatea cu înalte 
caracteristici umane şi sociale: ,,Într-
un veac, când nu veni nici un prieten, /
Şi eu-nici la unul nu m-am dus -/M-au 
pălmuit îndelung unul câte unul /Anii 
vârstei ce nu mi-e de ajuns”.

Esenţa poeziei şi a poetului îl des-
prindem din versuirile ,,Al cincilea ano-
timp”:/,,...ce cuprinde viaţa întreagă - /
Poezia pătrunde pieptul poetului care 

ni-i dragă”;/,,Mi-i soarta tapisată ca 
o hartă sobră / Aici, în Moldova, pe un 
simplu deal” 

(,,Pe un simplu deal”).

În poemul ,,Cântec” este individu-
alizat chipul femeii, fiinţă sfântă şi dragă 
sufletului oricărui om: femeia – mamă, 
soţie, soră, etc. Prin destăinuirea directă 
a rolului femeii desprindem modalităţi-
le de manifestare a sentimentelor funda-
mentale a personalităţii. Eul liric şi cel 
psihologic îşi exprimă cu pregnanţă me-
taforică şi expresivă trăirile emoţionale: 
Femeia care plânge de parcă ar cânta, /
Femeia care cântă de parcă-ar săruta,/
Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă, 
/Femeia care râde cu inima ei sfântă”.

Citind titlul câtorva  poezii din vo-
lumul ,,Stema destinului”, ne plasăm 
în centrul unor evenimente de o largă 
avengură socială: ,,Nu produceţi întu-
neric”, ,,Prietenul unui dalmaţian”, 
,,Copii Europei”, ,,Un ministru sinis-
tru”, ,,Un vot” etc. Fiecare text are un 
impact emoţionant asupra cititorului, 
care-l face să ia o atitudine vis-a-vis 
de mesaj, iar aceste reflecţii formează 
trăsături caracteriale şi atitudinale, care 
contribuie la educarea tinerii generaţii. 

Poemul ,,Caut o ţară” conţine o in-
formaţie cu nuanţă patriotică elocventă: 
,,Caut o ţară a copiilor talentaţi…/ Intru 
în societatea amorfă până la brâu…” cu 
,,uşa deschisă” ca ,,…în inimă să intre 
nenumărate sărbători”. Iar finalul este 
unul convingător pentru cititor: ,,…Să 
am motiv aici să mă reţin /O toamnă, o 
viaţă, o mie…/ Caut o ţară cu copii cu-
minţi -/Să am umerii amândoi înfloriţi”.

Prin destăinuirea directă a mesajului 
poetic ca expresie a unei voci existenţia-
le sensibile conştientizăm că Eul liric şi 
Eul psihologic sunt variabile importante 
de educaţie a cititorului, cât şi o carac-
teristică a personalităţii autoarei. Opera 
Renatei Verejanu încă urmează a fi studi-
ată şi apreciată, însă un lucru rămâne cert 
– Eul personalizat al autoarei implică o 
atitudine bine configurată din partea citi-
torului – fie copil sau matur – contribu-
ind la formarea unei personalităţi active, 
cu fermă poziţie civică şi socială. 

Rămâne ca noi să descoperim în con-
tinuare cu perseverenţă opera şi personali-
tatea Renatei Verejanu, numită şi Ofranda 
Omeniei, acest dar divin al Poetei, dar şi al 
nostru. Cu această ocazie îi doresc multă 
sănătate şi succese în promovarea Doam-
nei Poezie – cea mai frumoasă creaţie al 
Universului, membrul căreia şi este, pe 
bună dreptate, Renata Verejanu!

Tatina Scripa

Anul Renata Verejanu sau  
Răscumpărarea din „Clipa genială”…

Iubirea le vede pe toate.
Renata Verejanu

Privită de sus şi de jos şi dinspre 
sine, creaţia Renatei Verejanu s-a con-
topit dialectic şi lirico-epic cu însuşi 
destinul dramatic al Neamului de la A 
la Z. Este un lucru deloc uşor, dată fi-
ind însăşi condiţia umană sui-generis pe 
care omul întotdeauna trebuie s-o împli-
nească eminamente cu trăirile personale 
la propriu şi la figurat.

Destinul ce-a ales-o literelor româ-
ne este unul de Acasă şi pentru Casă, de 
vreme ce scrisul ei metaforic şi criptic 
acoperă aceste principii etico-civice şi 
estetice dinspre inimă şi raţiune, dinspre 
imaginaţie şi ideaţie firesc, emblematic 
şi charismatic.

Nouă întotdeauna şi plastică, poezia 
renataverejaniană demonstrează direct 
şi indirect vocaţia autoarei, „Poetului 
dintre milenii”, vorbind în propriul trop 
escatologic al Domniei Sale.

Cultura imaginii şi imaginea cultu-
rii fac una în scrisul ei dantelat cu figuri 
de stil pe potriva talentului şi viziunilor 
sale echilibrat-seducătoare şi revelatoa-
re, venind din acea sete inepuizabilă de 
nou şi de spunere pe nou, adică tocmai 
din acea „putere creatoare” de care ne 
atenţiona geniul eminescian altcândva. 
Universul liric verejanian este unul es-
camotabil în sensul că explorează origi-
nal dinspre necunoscut nu numai dome-
niul sociouman escarpat, dar şi vertica-
litatea lui ideatică, atitudinal-personală 
(„Metafora nemuririi”, „Plâng flăcările-
n mine”, „Iubesc”, „Poetul metaforei în 
flăcări”, „Ofranda omeniei”, „Eu am şti-
ut să-mi fac din viaţa mea o sărbătoare”, 
adevărată, duelându-se într-un fel cu 

Continuare din pag. 3

a n u l 
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paS – proiectul ”alternativa Societăţii”

Continuare pag. 14

versul eminescian din poemul sarcastic  
„Rime alegorice” – „Toţi au făcut din 
viaţă sărbătoare”).

Comunicativă şi adusă din condei, 
polemică şi incitantă este de asemenea 
şi activitatea epică a autoarei – atât cea 
publicistică, cât şi cea propriu-zis pro-
zastică, epică. Ne referim bineînţeles la 
trilogia „Geniul invizibil”, mai concret 
la prima carte a acestei scrieri – „Asasi-
nul ratat”, un personaj literar „colectiv”, 
vorba vine, care este însuşi „regimul” / 
sistemul de odinioară care a contribuit 
în mod tragic la demolarea Omului din 
om, la degradarea morală şi spirituală a 
Neamului pe toate dimensiunile. Răni-
le necicatrizate produse de acest flagel 
secular-milenar vor sângera încă multă 
vreme. Reflecţiile poetei-prozatoare re-
levă indubitabil multă compasiune din 
partea ei faţă de destinul dramatic al co-
naţionalilor ei din orice punct de vedere 
raportat la vremurile de tristă amintire.

Acţiunea romanului-trilogie se des-
făşoară nu numai în inimile şi în men-
talitatea contemporanilor săi, dar şi în 
stradă, în Piaţa Marii Adunări Naţionale 
etc. Este o pânză epică în care Renata 
Verejanu a pus mult suflet, multă dure-
re şi tot atât de multă omenie, îndemn 
şi iubire. Ca în toate lucrările ei de un 
gen sau altul, protagonista/protagoniştii  
pledează pentru triumful adevărului de 
noi, de identitate şi de bunătate, dezvă-
luind totodată şi plăgile sociale care au 
afectat omul pe dinăuntru, inclusiv pe 
intelectuali, pe factorii culturali, spiritu-
ali etc. Ochiul prozatoarei este unul rece 
şi pătrunzător, iscoditor şi scrutător, dar 
în acelaşi timp şi plin de blândeţe din-
spre amintiri, dinspre trăirile de altădată 
de acasă sau din altă parte.

Omul şi Pomul constituie finalmen-
te simbolic rodul căutărilor de sine din-
spre viaţă şi adevăr în lumina decalo-

gică a poruncilor biblice, eterne 
şi pater-materne. Scrisul/stilul 
autoarei, deşi în fond e unul pu-
blicistic, are şi deschideri non-
intermitente spre sinceritate şi 
absoluitate funciarmente.

Caracterul polemic al scrie-
rii ţine şi el de modul de a fi al 
scriitoarei crescute pe cele şapte 
coline/dealuri ale baştinei (Vere-
jenii Ocniţei…), locului care a 
ales-o şi a îndrumat-o, vorbind în 
metaforă, ne spune multe despre 
cei şapte ani de acasă din orice 
oportunitate, ca şi imnificarea 
prin muncă şi efort intelectual 
ale celor şapte zile ale săptămâ-
nii, care se suprapun simbolic pe 

cele şapte taine ale bisericii (…) deloc 
întâmplător. „Iubirea” pe care o crede 
mai bună decât „răzbunarea” în raport 
cu colegii de breaslă şi cu contempora-
nii o înalţă în ochii consângenilor săi în 
mod legitim. Or, „Dumnezeu este Iubi-
re”, „Lumină”. Şi omul, fiind creaţia su-
premă a Domnului, nu are altă condiţie 
decât iubirea de toţi şi de toate oricând 
şi oriunde. În acest sens, trebuie să ne 
amintim de cuvintele lui M. Eminescu 
care remarca: „Dacă o generaţie poate 
avea un merit, atunci acesta e acela de a 
fi credincios adept al istoriei, de a pune 
sarcinile impuse cu necesitate de locul 
pe care îl ocupă în înlănţuirea timpuri-
lor”. Evident, trebuie să ţinem cont de 
mersul istoriei, de evoluţia lucrurilor în 
timp şi spaţiu, dar şi de condiţia noilor 
generaţii. În această ordine de idei Oc-
tavian Goga sublinia că „în evoluţia la 
care e supusă viaţa sufletească a unui 
popor, fiecare generaţie vine cu o zestre 
nouă”. Renata Verejanu face parte din-
tr-o „generaţie completă”, vorba acad. 
Nicolae Dabija. Mai mult, „cu Renata 
Verejanu, noi, şaptezeciştii literaturii 
basarabene”, după cum remarcă Dom-
nia Sa, „devenim o generaţie completă; 
cultivând modernitatea poemului, ea 
n-a făcut poezie din pervertirea limbii, 
nici din profanare de sacru, ea s-a găsit 
pe sine însăşi”. Oricum, Renata Vereja-
nu „e o necesitate a acestui popor şi o 
întâmplare a acestei vieţi”. 

De aceea, Anul Renata Verejanu 
care vine în continuitatea Zilelor Emi-
nescu, este o sărbătoare a culturii noas-
tre literare şi nu numai, de vreme ce „o 
generaţie nici nu începe şi nici nu sfâr-
şeşte într-un punct precis, ea aparţine 
unei continuităţi, după opinia criticului 
francez A. Thibaudet. Este un argument 
în plus că scrisul autoarei, născută în 
epoca crizantemelor, este aureolat de 

absoluitatea albului, candorilor lui ne-
muritoare ce-au îndrăgit-o până la vis şi 
dăruire totală, făcând-o magistralmente 
o luptătoare dacică inconvertibilă şi in-
coruptibilă a nonabsenteismului şi ro-
mânismului în sensul cel mai bun, ide-
almente! Într-un cuvânt.

Răscumpărarea individuală şi origi-
nală aşadar a poetei şi prozatoarei (ală-
turi de proza poeţilor de generaţie) din 
„Clipa genială continuă pe acelaşi făgaş 
dialogotropic şi esopic, ludic şi criptic, 
în scopul de a face lumină în tot spaţiul 
cuvintelor şi originii lor identitare din-
spre destin şi cultură, dinspre activitate 
şi necesitate ca ideal şi vis real aici şi 
acum.

Tudor Palladi

Anul Renata Verejanu
Onorată asistenţă, doamnă Vereja-

nu! Înainte de toate vreau să vă semăn 
de sănătate şi să vă urez un an nou mai 
bun, mai plin, plin de rod şi sănătate, 
plin de inspiraţie şi iubire, de izbândă şi 
linişte sufletească!

Academia Europeană a Societăţii 
Civile a propus şi Centrul Academic 
Eminescu a susţinut ideea de a lansa 
Anul Renata Verejanu: este un an de-
osebit în viaţa domniei sale, protago-
nistei. Şi, ţinând cont de desaga de pro-
iecte, vers şi proză, publicistică, pe care 
le tot duce de-a lungul anilor, ne-am 
gândit că e timpul… e timpul, unii s-o 
descoperim, alţii să-i cunoaştem opera 
şi faptele, s-o aplaudăm, s-o lăudăm şi 
să ne bucurăm împreună de aceste mo-
mente unice în viaţă care nu se repetă 
sub nici o formă, oricât de tare ne-am 
dori noi.

Eu personal, ca şi mulţi dintre dvs, 
pe Renata Verejanu am descoperito pe 
baricadele renaşterii naţionale… Versul 
ei tăios şi patriotic a motivat şi a mo-
bilizat pe mulţi dintre noi… Pe Renata 
Verejanu am cunoscut-o în mersul ei 
prin ţară, de mână cu Micul Prinţ, des-
coperind şi promovând sute de tinere ta-
lente. Împreună cu Renata Verejanu am 

renata verejanu
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Festivalul-Concurs Internaţional

Gîrbu Agnia 
- Studiază la Liceul Teoretic 
- “Iulia Hasdeu” cu profil muzical
- A ocupat locul III, 2008, clubul 
- de dansuri sportive  

“Codreanca”, la 8 ani
- Făcând ore de canto, a participat 

la diverse concursuri: 
- În liceu, făcând parte din 

Corul Mare “Trison”, cu care a 
participat în concursuri naţionale: 
Filarmonica, 
Sala cu Orgă, 
Ginta Latină
şi internaţionale: 
Belgia, Spania, Romania

- În 2012 a participat la “Ring Star”
- În liceu, a participat la diverse 

activităţi extraşcolare, precum ar 
fi “Festivalul cântecului englez”, 
la care în 2015 a ocupat locul II, 

- în 2016 – locul II, 
- iar în 2017 – locul I.
- La fel, în liceu, concursul 

“Ghiceşte melodia”
2015 – locul I
2016 – locul I
2017 – locul II
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al Talentelor Lumii ”Micul Prinţ”

Andrei, de la vârsta de 4 ani, şi Costel, 3 ani, au mers 
la studioul muzical-coral “Lia-Ciocârlia”, conducător – 
Luminiţa Istrate (anul 2011). În toamna anului 2012, au 
mers la studioul folcloric “Iedera”, conducător – Elena 
Osoianu, iar în 2014 au fost transferaţi la Romela Osoianu. 
Au mers la şcoală de la 6 ani la liceul “Vasile Vasilache”, 
mun. Chişinău. Iar în 2014, au reuşit să treacă concursul 
la Liceul Muzical “Ciprian Porumbescu”. Andrei studiază 
pianul şi instrumentul aerofon – fagotul, iar Constantin la 
pian şi vioară. Au participat la diverse concursuri şi concerte 
în ţară şi au primit multe medalii şi premii. Băieţii sunt 
membri ai Cenaclului “Ideal”, condus de Vasile Căpăţână şi, 
de asemeni, sunt membri ai Cenaclului “Lumina sufletului”, 

Andreico Andrieş, Andreico Constantin, Andreico Alexandru –
toţi trei copii au frecventat grădiniţa 215 “Mărţişor”, Chişinău

condus de dna Zinaida Ambroci. Aici ei vin cu diferite piese, 
atât vocal, cât şi instrumental. Cel mai mic dintre ei, Sănduţ, 
este şi el încadrat în toate activităţile culturale. Participă la 
diferite lansări de carte. Împreună cu mămica lor cântă foarte 
frumos romanţe. Au fost învăţaţi de mici să cante acest gen 
de muzică. Sunt copii talentaţi… se depune multă muncă, 
timp şi dragoste în aceşti copii, ca să devină oameni buni, atât 
pentru părinţi, cât şi pentru societate. Frecventează biserica 
de mici şi cântă în corul biserici. Sunt copii care nu au şi nu 
au avut timp pentru joacă. Iar copilăria le-a fost plină de 
muzică şi activităţi culturale.
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Microfonul liber

o păstrez ca un mare secret în cel mai as-
cuns ungher al inimii. Începeam     să-mi 
tălmăcesc viitorul pe linia de vis a acestei 
descoperiri…”  

Mama autorului, care de altfel nu 
vorbea decât prea puţin, „ţinea gata pen-
tru toate împrejurările câte-un cuvânt 
plastic şi plin de sevă. Nu căuta aceste cu-
vinte, căci ele îi veneau de la sine, şi apoi 
le lăsa să cadă fără teama de a le stinge 
puterea şi culoarea printr-o prea deasă 
întrebuinţare”, scrie autorul. Pe lângă 
cele două personaje Mama şi Tata (cu lite-
ră mare), măreţia şi durabilitatea creaţiei 
lui Lucian Blaga îşi are rădăcinile adânci 
pătrunse în dragostea de OM. Amintirile 
scriitorului au un caracter mirific. Cen-
tru al lumii, Lancrămul este văzut ca un 
spaţiu „ce se prelungea prin geografia sa 
de-a dreptul în mitologie şi în metafizi-
că”. Lancrămul, Sebeşul fiind mult mai 
mult decât un loc în care trăiesc oameni 
care merg la lucru, fiind matricea tuturor 
începuturilor sale.

Frumuseţea şi viaţa, concepte despre 
care s-a vorbit puţin până în prezent, 
abundente în respiraţia lucrării, sunt alte 
două personaje ale romanului, evidenţiate 
de lirosoful şi diplomatul Lucian Blaga: 
„Satul era pentru mine o zonă de minu-
nate interferenţe: aici realitatea cu teme-
iurile ei palpabile se întâlnea cu povestea 
şi cu mitologia biblică ce-şi aveau şi ele 
certitudinile lor”. Aici, în mijlocul aces-
tei lumi, se desfăşura viaţa autorului care 
trăia „ palpitând şi cu răsuflarea oprită 
când de mirare, când de spaimă…”[1, p. 
206]. Trăindu-şi o bună parte a copilări-
ei şi adolescenţei în lumea rurală, tână-
rul descoperea în aceste precepte estetice 
o similitudine cu trăirile sale sufleteşti. 

Voinţa creativă de a merge spre o reali-
zare originală îşi are rădăcinile în aceste 
frumuseţi ale vieţii pe care lirosoful nu le 
elogia, ci le păstra ca parteneri de nădej-
de în explorările sale creatoare, filosofi-
ce. Aceste frumuseţi reuşesc să pătrundă 
în mintea şi inima iubitoare a lui Lucian 
Blaga, autorul purtându-le cu sine, nu 
doar în sufletul său, ci şi în gândirea sa. 
De dorul frumuseţilor natale, lirosoful 
atribuia şi altor locuri descrieri de fru-
museţi deosebite, fie că era vorba de El-
veţia sau Portugalia, acolo unde se afla 
când acest dor imens îl inunda. În aseme-
nea clipe diplomatul le atribuia acestor 
locuri o frumuseţe aparte.

Fiind deja recunoscut ca autorul unui 

sistem filosofic, a unei vaste opere poeti-
ce, în timpul când scria Bildungsromanul 
Blaga se impune şi ca creatorul propriei 
istorii. Despre formarea intelectuală timp 
de opt ani de studii la liceul „Andrei Şa-
guna” din Braşov, unde lectura decisivă a 
deşteptat în adolescentul Blaga „cea mai ne-
săţioasă patimă a cititului” [1, p. ], cu multă 
preţuire a înaintemergătorului, academi-
cianul Alexandru Surdu scria:

Acest templu de aur al vieţii omului: 
copilăria, în toate ipostazele sale - copi-
lăria naivă, copilăria îndoielnică (adoles-
cenţa), copilăria lucidă (tinereţea) – e ex-
tras şi plasat în Hronicul… din memoria 
autorului înzestrat cu o puternică conşti-
inţă de sine, din memoria metafizicianu-
lui, care şi în clipa când îşi corectează pe 
alocuri copilăria o făcea din dorinţa de a 
oferi un reper de pornire pentru o istorie 
literară de mai târziu.

Bildungsromanul Hronicul… e scutit 

de avalanşa iluziilor copilăreşti; eroul li-
ric nu se luptă cu morile de vânt şi întâm-
plările care declanşează dorul de aventu-
ră al personajului principal sunt selecta-
te cu precauţie. Lucian Blaga recreează 
copilăria, adolescenţa, tinereţea timpurie 
a celui care a fost mai întâi diplomat la 
Varşovia, Viena, Berna, Praga, Lisabo-
na,  după aceste zări şi etape ale perioa-
dei diplomatice va scrie autobiografia sa, 
dar nu de pe poziţia funcţionarului de la 
Ministerul de Externe, nici a creatorului 
cu renume, ci a scriitorului ce îşi creează 
o importantă parte a destinului în timp 
ce România unită se destrăma, sistemul 
capitalist fiind înlocuit cu alt sistem, so-
cialist, cu o ideologie marxist-leninistă, 

sistem care l-a exclus din viaţa publică. 
La o studiere profundă a diferitor docu-
mente vom constata că, fiind constrâns 
de cenzura timpului, autorul şi-a “cură-
ţit” gândurile, amintirile sale pe cât a fost 
posibil, oferind cititorului noului sistem 
un Bildungsroman cult. Cu toate acestea, 
romanul nu a fost publicat în timpul vie-
ţii scriitorului. În acest sens, constatăm 
că Hronicul…  e un Bildungsroman pla-
sat între romanul german Anii de uce-
nicie ai lui Wilhelm Mister de Goethe şi 
Bildungsroman-ul mileniului III, între un 
roman de evoluare şi un roman de rezis-
tenţă în calea unui sistem distrugător de 
personalităţi. 

 Prototipul ideal al Bildungsro-
manului - romanul german Anii de uce-
nicie ai lui Wilhelm Meister de Goethe nu 
mai e luat ca model unic nici de Lucian 

Continuare pag. 11

Bildungsroman-ul lui Lucian Blaga
Continuare din pag. 2
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Festivalul Lucian Blaga
Blaga, nici de prozatorii români de mai 
târziu. Prozatorii din mileniul trei vin cu 
alt fel de Bildungsroman. În cazul pro-
zatorilor români basarabeni (din spaţiul 
ex-sovietic), personajele nu trec doar prin 
diverse momente-cheie ale procesului de 
evoluare, cum cerea modelul de cândva, 
ci printr-o atitudine sporită faţă de siste-
mul în care le-a fost dat să se nască. Sco-
pul nu mai e cel de ucenicie, ci de rezis-
tenţă asupra sistemului: de-a nu se lăsa 
manipulat, de-a nu permite să i se spele 
memoria, astfel, de la individ la individ, 
poate fi spălată memoria colectivă; de-a 
nu se lăsa transformat într-o piesă, un 
segment al sistemului: un turnător de 

prieteni şi colegi, un distrugător de des-
tine. Punctul culminant al naraţiunii nu 
are la bază doar evoluarea personajelor 
cheie, ci şi supravieţuirea sau învingerea 
în acest concubinaj dintre simplul cetă-
ţean şi sistemul corupt. Dovadă că Hro-
nicul…e un Bildungsroman modern, în 
care se impune subtil ideea că sistemul 
nu poate intimida puterea creatoare, sunt 
paginile romanului în care autorul le dă 
acestor segmente ale sistemului nume co-
respunzătoare răului. 

Protagonistul Bildungsromanului 
Hronicul… încearcă să se definească pen-
tru cititorul viitor, oferindu-i mai întâi 
opera sa poetică, filosofică şi eseistică, 
abia apoi biografiile romanţate, în care se 
va admira nu pe sine, cel de cândva, ci 
personajul creat cu dibăcie de prozator. 
Precum susţine întreaga operă a lui Bla-
ga, puterea creatoare ca putere absolută 
păstrează şi cultivă frumuseţea sufleteas-
că a omului creativ, în Bildungsroman 
personajul principal aflându-se perma-
nent la nivelul acestor frumuseţi plasate 
chiar în inima sistemului, neapărat neu-
tralizându-i ura şi dispreţul. Elevul Luci-
an Blaga, „deprins să-şi creeze pretutin-
deni spaţii de învăţare” [2, p. 16], precum 
constată Ion Bălu în Opera lui Lucian 
Blaga (cea într-un singur volum, scris cu 
mult după ”89, când se ruinase regimul 
care-l exclusese pe filosof din viaţa publi-
că), adolescentul fiind bucuros că aceste 
spaţii îl protejau de lumea exterioară, 
despre care însăşi lirosoful nota în Hro-
nic: „mă închideam între patru pereţi, 
sau de mă plimbam pe sub Tâmpa era ca 
să mă aplec asupra vreunui text anevoios 
sau să iau pieptiş vreun gând prea verti-

cal”. Bineînţeles aici fiind vorba de texte 
filosofice care erau „studiate până la ulti-
mele articulaţii, cu creionul în mână” şi 
„carnetul de însemnări sub ochi, uneori 
cu veleităţi de atitudine”.

Filosoful român a avut convingerea 
că studiul direct al operei marilor gândi-
tori contribuie la aşezarea unor trainice 
temeiuri ale viitoarei sale personalităţi. 
El nu se mulţumeşte doar cu informaţi-
ile primite prin intermediul profesorilor 
germani de la catedră, citind singur ope-
rele fundamentale, Emanuel Kant exerci-
tând asupra tânărului cea mai durabilă şi 
adâncă fascinaţie. Astfel se contura clar 
scopul vieţii, filosofia însemnând însăşi 

raţiunea existenţei sale. Meditând asupra 
desăvârşirii propriei formaţii intelectua-
le, în Hronicul şi cântecul vârstelor auto-
rul îşi exprimă credinţa că şi-a modelat 
viitorul sub imperativul unei concepţii 
personale despre lume: prin intermediul 
faptei, omul îşi relevă esenţa. Lumea nu 
este numai totalitatea unor fapte petre-
cute deja, ci este mai degrabă imaginea 
petrecerii faptelor, procesul instituirii şi 
destituirii stărilor de fapt, care, în per-
manenta lor schimbare, nici nu mai pot 
fi numite stări, ci procese. (Teodor Vidam 
vorbind despre Al. Surdu).

Uimit de comportamentul individual 
şi colectiv al oamenilor (al contemporani-
lor săi) într-o direcţie contrară propriilor 
lor credinţe şi interese, Lucian Blaga îşi 
modela biografia primului sfert de veac 
într-o direcţie contrară sistemului care se 
instaura, în speranţa că direcţia aleasă e 
corectă şi corespunde unui destin aparte, 
a unui destin înţeles şi apreciat în mile-
niul III. Reflecţiile asupra dramelor pasi-
onale shakespeariene: Hamlet (răzbuna-
rea), Romeo şi Julieta (iubirea), Othello 
(gelozia), Macbeth (grandoarea) şi Ri-
chard al III-lea (ambiţia), relevă calităţile 
şi slăbiciunile psihismului uman, înfiripa-
rea, cristalizarea, potenţarea şi înteţirea 
acestora, pot să ducă fie la înălţare, fie la 
degradare şi distrugere.

Evenimentele deposedate în inconşti-
entul în sens freudian (emoţii, amintiri, 
refulări), acel inconştient care “nu este 
un simplu haos de zăcăminte de prove-
nienţă conştientă”,  acoperit apoi cu alte 
evenimente: din timpul activităţii fructu-
oase din perioada diplomaţiei, sunt rea-
duse în Bildungsroman conservate cumva 

în mileniul III

în mireasma acelor ani, în chenarul veri-
dicului posibil, în  trăinicia momentului 
înfăptuirii. În sacrele lămuriri din Hroni-
cul şi cântecul vârstelor, o autobiografie 
spirituală, o confesiune în care „metafora 
pătrunde rar” şi „în genere, imaginarul 
stă cuminte deoparte, lăsând biografia să 
se desfăşoare în notele cele mai comune 
cu putinţă” – predomină liniştea, calmul 
puterii creatoare, conştiente de valoarea 
sa, conştient de nemurirea sa. S-a afirmat 
că „avea în el un farmec ciudat” sau că 
“tăcerile lui… erau foarte expresive”, că 
“avea nişte ochi demonici” sau că îşi “con-
centra toată fiinţa în privire”. Dar s-a mai 
afirmat despre Lucian Blaga “că se iubea 

foarte mult”, adăugându-se “poate şi pen-
tru că era, în fond, un timid, un delicat”. 
Noi afirmăm că într-adevăr se iubea foarte 
mult, mai ales din clipa când şi-a descope-
rit misiunea, când s-a reflectat în oglinda 
timpului său. „Cea mai importantă operă 
a spiritului meu este tăcerea pe care am 
pus-o şi am închis-o în toate operele mele 
poetice şi filosofice”, afirmă Lucian Blaga 
în Zări şi etape.

Hronicul şi cântecul vârstelor de Lu-
cian Blaga e o proză scrisă întru cu totul 
alt stil decât trilogiile pentru care este 
atât de mult apreciat, deşi sunt deloc uşor 
de recepţionat. Romanul rămâne a fi un 
veritabil Bildungsroman ce atestă forma-
rea poetului, a viitorului filosof, însăşi el, 
filosoful, retrăindu-şi clipă cu clipă anii 
copilăriei, adolescenţei, tinereţii, pragul 
autobiografic fiind clipa când Cornelia îi 
spune că se vor căsători şi ziua când filo-
soful decide să-şi susţină teza de doctor 
la Viena. „Flori de octombrie, şi ploaie 
subţire, deasă ca pânza. Universitatea 
se populează. Frunzele prin parcuri în-
gălbenesc. Se încheia un anotimp sau o 
epocă?” [1, p. 383]. Constatăm că epoca 
Lucian Blaga se extinde.

1.Blaga, Lucian, Hronicul şi cântecul 
vârstelor, 

2.Bălu, Ion, Opera lui Lucian Blaga, 
Bucureşti: Albatros, 1997, 354 p.

3.Cimpoi, M.
4.  L. Blaga, Trilogia culturii, Bucu-

reşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi 
Artă,1944.

5. A.Surdu, Cu Lucian Blaga spre tai-
niţele sufletului românesc, Contemporanul 
nr.12, 2016.
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Festivalul-Concurs Internaţional

Ediţia XXIV, 
26-29 mai  2017, 

Chişinău, Moldova



13Cenaclul „Grai Matern” - un sfert de veac 13Cenaclul „Grai Matern” - un sfert de veac

al Talentelor Lumii ”Micul Prinţ”

Cele mai frumoase voci din 
Europa şi cei mai virtuoşi 

instrumentişti şi dansatori – 
peste 300 de prinţi şi prinţese 

reuniţi azi la Micul Prinţ

Să le urăm noroc la 
evenimentul desfăşurat 

de voluntarii 
de la OMCT,

la Chişinău, Moldova
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Anul  renata verejanu

mers şi eu, am trecut Nistrul dincolo, la 
copiii din Transnistria. Am fost printre 
primii care după 10 ani de la conflictul 
de pe Nistru am răzbătut şi, deşi aveam 
o doamnă locotenent a securităţii trans-
nistrene care ne veghea şi ne ghida fie-
care pas şi fiecare secvenţă filmată, am 
reuşit să aducem, ulterior, la Festivalul 
Concurs Internaţional Micul Prinţ zeci 
de copii de dincolo, printre care şi Ionel 
Istrati.

Pe Renata Verejanu, lider al Socie-
tăţii Civile, am cunoscuto când am re-
alizat împreună la TV Moldova 1 ciclul 
de emisiuni Micul Prinţ, cu zeci de son-
daje de opinie despre Consiliul Europei, 
drepturile copilului, organismele inter-
naţionale etc.

Renata Verejanu este scriitorul care 
a lansat cu succes zeci de proiecte inedi-
te şi, deşi mulţi s-au inspirat şi au copia-
to, niciodată n-au putut-o repeta, pentru 
că Renata Verejanu este unică în felul 
său şi de multe ori transformă neajunsu-
rile în avantaje.

Renata Verejanu este scriitorul care 
a creat şi lansat o reţea de ONG-uri cul-
turale, educaţionale, mass media, prin-
tre care: Organizaţia Mondială a Co-
piilor Talentaţi, Academia Europeană 
a Societăţii Civile, Federaţia din Mol-
dova a Cluburilor UNESCO, Agenţia 
de Presă a Tinerilor Jurnalişti „AMP-
Internaţional”, Revista „Micul Prinţ”, 
Ziarul „Copiii Europei” etc.

Renata Verejanu – primul şi unicul 
scriitor din Republica Moldova care are 
o relaţie aparte cu Consiliul Europei. 
Foarte puţini dintre noi cunosc că ONG-
urile create de către doamna Verejanu 
au fost primele din spaţiul exsovietic 
care au obţinut statut consultativ apoi 
participativ la Consiliul Europei.

Ultimii ani în creaţia Renatei Ve-
rejanu, observaţi şi dvs, sunt foarte rod-
nici… Poeta şi-a canalizat toată energia 
şi inspiraţia în a-şi îngriji volumele de 
poezie, interviuri, opinii, pledoarii, cro-
nici, portrete şi de a scoate de sub tipar 

(păcat că în tiraj restrâns), la fel 
cum ar aduna gutuile, unul câte 
unul… şi nu contează că nu e 
plin beciul. Important ca aceste 
gutuie galbene, frumoase bu-
cură sufletul şi încântă ochiul. 
Să-i dorim, să aibă mereu gu-
tuie în casa mare a sufletului ei, 
în biblioteca neamului, care să 
răspândească miresme îmbie-
toare şi pentru generaţiile vii-
toare.

Renata Verejanu este o per-
sonalitate controversată. Este 

directă, are cuvântul tăios, gălăgioasă 
ca o furtună, capabilă să lăcrimeze la 
auzul unei doine. Nu acceptă jumătăţile 
de măsură, nu se închină la orice sfânt şi 
nu aleargă după căruţa care n-o aşteap-
tă. Într-o altă viaţă nu este exclus să fi 
fost vreun comandant de oşti sau o Ioa-
na d’Arc.

Revenind la evenimentul de astăzi – 
lansarea Anului Renata Verejanu. Cu-
noscându-i potenţialul, ambiţia de a se 
antrena în proiecte măreţe şi dorinţa de 
a izbândi în lansarea şi desfăşurarea lor, 
sunt sigură că vom avea parte cu toţii 
de un an plin de evenimente, întâlniri cu 
cititorii nu doar din Moldova, spectaco-
le, festivaluri, lansări de carte, conferin-
ţe, simpozioane, şedinţe ale Cenaclului 
„Grai Matern” şi multe alte evenimente 
care ne vor înfrumuseţa existenţa şi ne 
vor motiva la noi realizări.

Într-un ceas bun! Şi fie ca Anul Re-
nata Verejanu să se înscrie frumos în 
peisajul cultural-literar, fiind la fel de 
colorat, interesant şi important pentru 
cititorul moldovean şi societatea civilă 
per ansamblu!

Galina Codreanu, 
Secretar General al Federaţiei din 

Moldova a Asociaţiilor, Centrelor şi 
Cluburilor UNESCO.

Participanţii ediţiei a XXIV
la The Best Festival 
”Little Prince”
Tomasso Luca
Evelina Rusu
Gloria Hâncu
Laviniu-Catalin MITRIC
Katrin DACINOI
Ecaterina Spânu  
Vasilie Bobeica
Ion Prodan 
Maria Mirabela Ciobanu
Mirian Ioana Obadă
Alexia Iustina Gavriluţă
Maria Erica Pleşca
Bianca Ungureanu
Ilinca Maria SAUCIUC
Alesia Maria HUCI 
Elena-Ariana GRIGORAS
Oana TUBULTOC
Maria Nistor
Olga Sadovnic
Livia-Lia Onici
 Ana Maria Calancea 
Sabrina Palamariu
Stanislav CHIRIAC 
Ansamblul de Dansuri Populare 
”Alunelul”
 Ansamblul de Dansuri Moderne,  
şc.12, Culorile curcubeului
Ansamblul de Dansuri Populare 
”Lăstăreii”
Ansamblul de Dansuri Moderne 
”Izvoraş”
Ansamblul de Dansuri Moderne 
”Inspiraţie” 
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Juriul Concursului 
"Micul Prinţ":

Cătălina Rusu, Iurie Levcic
Vitalie Todiraşcu

Coperta II
Prinţesa Adriana Ciobanu, de la 
Piatra Neamţ, România,  la doar 
13 anişor devine deţinătoarea 
Gdand Prix la Festivalul-Concurs 
Internaţional al Talentelor Lumii 
”Micul Prinţ” (2013). În prezent 
e deja deţinătoarea a unui număr 
impunător de premii importante. 
Prinţesa cântecului românesc 
Adriana e invitata de OMCT şi 
va evolua la ediţia a XXIV a The 
Best Festival LITTLE PRINCE, pe 
scena Palatului Naţional. Apariţia 
meritată pe coperta prestigioasei 
reviste a copiilor talentaţi este 
o surpriză a nanei Margareta 
Crăciun.

Coperta I
Tommaso LUCA, Italia,  
deţinătorul premiului I, 
secţiunea instrumentişti, 
la ediţia precedentă a 
Festivalului-Concurs 
Internaţional al Talentelor 
Lumii ”Micul Prinţ”, 
membru al Associazione 
per la Multiculturalita  
"Armonia", 
conducător dl Petru Dinjos.
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