
Preludiu la marea s�rb�toare 
a limbii române

este o antologie, ci ,mai 

degrabá povestea desco-
peririi scanteii pe care fie- 
care om o are in inima 

sufletului s�u - ofrande de 

tráire _i interpretare". Car- 
tea este ,o invita�ie de

suflet lansatá spre cre_tini 
care caut� cale spre mån- 

tuire, de a veni _i a reveni
peste ani la Voronet ca 

spre un izvor limpede ce 

rácore_te sufletul de ar_ita 
vietir". 

A ilustrat elocvent cele 

spusede doamna Carmen
Cornelia Balan maica
Gabriela Ptgan, docto-
rand, care cu ajutorul cal- 

culatorului _i proiect�rii pe 

ecran ne-a demonstrat far- 
mecul,albastrului de Voro 
nef, aceast�, ,Capel� Six- 
tin� a Estului Ortodox'. Ea 

entru a treia oar�, in duminica ce o precede pe cea a sarbatorii 

Limba noastr� cea român�", în incinta Casei nat�ionale a romá-
nilor din Cern�u�i s-a desfä_urat preludiul la aceast� manifesta- 

re de suflet. Organizatoarea ei, ca _i mai înainte, a fost scriitoarea _i publicista de la Suceava Doina Cernica, aducând în capitala Bucovinei 

a subliniat cá ,albastrul 
simbolizeaz� credin�a în 
Dumnezeu" _i c� nici pâná 
in prezent nu se _tie 
secretul me_terilor care au 

pictat peretele exterior al 
Män�stirii Voronet. Este o 

enigm� care este aproape
imposibil s� fie descifrat� 
chiar cu ajutorul tehnolo-
gilor moderne. Cert� r�-
máne doar credinta nem�-

rginit� în Dumnezeu. 
Nota final� a acestui

câ�tiva oameni de litere distin_i dîn România.

Scritoarea Mihaela
Ghitescu, în calitate de 
redactor-_ef al revistei
,Memoria" (revist� a gândi- 
rii arestate), prezentänd 

dictatur�. Revista ,Memo- trebuie oglindit� mai pe 
ria", a continuat scriitoarea 
Mihaela Ghi�escu, a ini�iat bucovineni, deporta�i în 
rubrica,Unde sunt cei care 
nu mai sunt" cu scopul de 

a scoate din anonimat re_, originar din Cern�u�i, s- 

larg tragedia românilor 

siberi.

Prozatorul Radu Ma-
câteva din numerele aces-
tei publica�ii, s-a referit mai 

muit la istoricul ei.Fondatä 
in 1990 de scriiorul _i deti-

nutul politic Banu R�dules-

Cu, aceast� revistä _i-a 

gasit repede cititorul, Mihaela Ghi�escu a accen- 
deoarece în coloanele e 

numele nenumáratelor a prezentat la acest prelu- 
jertfe ale regimului comu- diu al limbii romåne cu ro 
rnist _i autoritar. A fost alc�-

tuit �iCatalogul celor întoarce", premiat de Uniu- 

morti in închisori. Doamna nea Scriitorilor din Roma 

manul Cand ne om 

preludiu a fost una oficial�, 
dar pornit� din suflet _i 
determinat� de sentimen- nia. Autorul s-a ar�tat a fi 

tuat ca in revista,Memo- bucuros c� .pulsul vie�ii
erau publicate materiale ria au fost publicate _i române_ti nu S-a stins în 

ale fo_tilor de�inu�i politici, 
persoane ostile regimului nea Cern�u�i, unele dintre 
comunist din România. Or, 
,tar memoria trecutului 
nostru nu se poate face 

democra�ie", a accentuat 
doamna Mihaela Ghi�escu. 
Ea a mai subliniat c� uni 

tul de recuno_tin�� - dom 

nul Vasile Bäcu, pre_edin-
tele Societ��ii pentru Cul-| 

tur� Româneasc� .Mihai
onat c� în tarå se cam uit� Eminescu", a înmånat

câteva materiale din regiu- acest tinut, dar cuo oare-

care párere de r�u a men�i-
ele fiind semnate de publi-
cista Maria Toac�. Ea i-a de Bucovina, de cultura ei. oaspe�ilor diplome de 

onoare din partea Societã- 

ii, invitändu-i _i pe cei pre- 
zenti, _i pe oaspeti la sar 

chemat pe ziari_ti cern�u- 

teni så sustin� o colabora- sitar, Carmen Cornelia

re mai activa cu revista Balan, a prezentat cartea

Memoria". Propunerea a Ofrande-o culegere de b�toarea.Limba noastrã
fost sustinut� de Dumitru articole despre maica Ele- 
Covalciuc, llie Popescu _i 
Drago_ Olaru, ace_tia Män�stirea Voronet. Dup� 

Conferentiarul univer-

oameni de litere, în cazul 

dat, folosesc �i termenul
creat democratura - adl- 

c� ceva între democra�ie �i subliniind cá in Románia Cum a recunoscut ea, nu 

cea român�"
na Simionovici de la Vasile CARLA^CIUC 
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