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Chișinău, 2020

OAMENI 
AI CUVÂNTULUI

Coordonator de ediție Aurelia HANGANU
Anul 2020 a adus în colecția de carte academică o culegere specială 

pentru mai multe categorii de cititori. Este vorba de lucrarea „Oameni 
ai cuvântului”, coordonator de ediție Aurelia Hanganu, Chișinău 2020. 
Este o publicație  ce cuprinde o serie de interviuri cu lingviștii din „li-
nia întâi”, profesori și cercetători științifici în domeniile limbii române, 
pe care fără îndoială îi putem considera parte a patrimoniului uman al 
Republicii Moldova. Cele trei intervievatoare: Aurelia Hanganu, Elena 
Ungureanu și Elena Varzari și-au propus drept scop înregistrarea isto-
riilor  de viață și a experiențelor trăite de Vasile Bahnaru, Iraida Con-
drea, Elena Constantinovici, Maria Cosniceanu, Anatol Eremia, Nicolae 
Mătcaș, Vasile Pavel, Gheorghe Popa și Mihail Purice. Nume cunos-
cute pentru comunitatea academică a Chișinăului, Bălțiului, Cahulului 
și a întregului teritoriu românesc, aceștia sunt lingviștii care totdeauna 
aveau „în inimă și Țara, și limba, și istoria întregului neam românesc” și 
înscriu file aparte în destinul literelor românești. Sunt, așa cum ne spun 
autoarele, „personalități ce au stat la catedră, îndrumând tineretul studi-
os în lumea cunoștințelor, au elaborat primele legi de politică lingvistică 
în condițiile unui bilingvism dezastruos, au cerut de la tribuna din Piața 
Marii Adunări Naționale dreptate, au ticluit primele versiuni ale artico-
lelor din Constituția tânărului stat independent Republica Moldova, au 
organizat conferințe în care au spus răspicat care este numele corect al 
limbii noastre”. În acest sens este evident scopul lucrării de a înregistra 
și consemna pentru posterioritate gândurile, emoțiile și reacțiile celor 
care au stat la origini, trecând prin încercări și măcinări ale timpului și 
regimului, ducând povara moldovenismului pe umerii lor, ca până la 
urmă să se poată bucura ei înșiși și să-i poată bucura și pe alții cu roadele 
cercetărilor de valoare obținute pe față sau pe ascuns și care ne servesc 
nouă exemple de viață și de atitudini. Este o carte care se citește pe înde-
lete și cu aplecare pentru învățătorii noștri, trecuți și actuali.

Valentina NEGRU

Importanța subiectului monografiei semnate de Alexandru Lu-
pașcu-Bohanțov, Teatrul de televiziune. Între canonul modern și forma-
tul postmodern (Chișinău: Editura Epigraf, 2019) consistă în recrearea 
unei culturi de către televiziune și înlesnirea circulației vizuale a cul-
turii. Acțiunile stereotipe din scenariile de mare consum cedează tot 
mai mult modelelor deschise, integrative, sugerate de studiile interdis-
ciplinare și transdisciplinare. Literatura apare în lucrare ca un pretext 
de spectacol. Astfel, într-o epocă post/postmodernă a culturii divertis-
mentului, realitatea, literatura și teatrul dispar tot mai mult în spatele 
unui ecran. Au mai multe șanse de reușită genurile mixte, printre care 
teatrul de televiziune este o modalitate audiovizuală de a privi și inter-
preta lumea și cultura sub aspect ludic. Impactul teatrului TV nu este 
fuga de teatrul propriu-zis ori de bibliotecă, ci căutarea lor prin efectul 
de publicitate și de provocare intelectuală. 

Dincolo de pericolul gândirii stereotipate și manipulate, de peri-
colul uniformizării și dezintegrării culturale, autorul analizează nivelul 
profunzimilor (cum teatrul TV are posibilitatea de a pune în fața spec-


