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Iurie Colesnic, În lumea asta sunt femei, Chișinău: Editura Cartier, 2016, 576 p.

Iurie Colesnic s-a remarcat în istoriografia ro-
mânească, prin lucrări și teme de referință, despre 
istoria Basarabiei. Pasiunile sale tematice s-au re-
ferit la aspectele politice, sociale, culturale și bio-
grafice, dezvoltate în numeroasele volume din 
„Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene)”, 
apărute între 1997-2007. Mai recent în 2015, a istori-
cul basarabean a lansat un nou volum bogat în in-
formație, intitulat „Chișinăul nostru necunoscut”, 
o enciclopedie de 630 de pagini. Așa cum indică
titlul lucrarea se referă la Chișinău, sub aspectul 
monumentelor, personalităților și faptelor cultura-
le remarcabile, pe care le-a cunoscut. 

Despre istoria femeilor basarabene Iurie Colesnic 
a scris, alături de Silviu Andrieș-Tabac, Alina Anghel, Sofia Boberneagă, împreună 
lansând în 2000 o carte intitulată Femei din Moldova. Enciclopedie. În mișcarea națională 
basarabeană s-au implicat o serie de femei. Acestea au inițiat o serie de acțiuni filantro-
pice, pentru sprijinirea culturii, limbii și educației românești. O scriere recentă, pe care 
o recenzăm în aceste rânduri, este intitulată „În lumea asta sunt femei”, apărută în 2017,
la Editura Cartier. Cartea începe cu un titlul elogiu, A opta minune a lumii , care se referă 
la importanța femeii, – cu trimitere specială la femeia basarabeană – în plan social, poli-
tic și cultural, mai ales în ultimele secole. O icoană a mişcării feministe a fost Elena Alistar, 
cu ale cărei biografii începe Iurie Colesnic panteonul feminin basarabean. 

Autorul a ales o abordare biografică, despre viata unor mari nume feminine româ-
nești, din secolul al XIX-lea, până în zilele noastre: Nina Arbore, Maria Biesu, Dominica 
Darienco, Maria Drăgan, Ana Tumarkin, Tatiana Bezviconi, Ecaterina Cavarnali, 
Maria Cebotari, Olga Crușevan, Olga Vrabie și altele. Lista cuprinde date biografice și 
realizări ale unor femei medici, scriitoare, învățătoare, profesoare, inginere, aviatoare 
și artiste. Pe lângă activitatea profesională, ceea ce le-a remarcat este militantismul cul-
tural și național. 

Cuprinsul lucrări dezvăluie o suită de medalioane, în care fiecare personaj feminin 
este prezentat în aspectele și trăsăturile cele mai semnificative. O româncă medic şi poetă – 
comisar RASSM, Ecaterina Arbore-Rally, fiica mai mare a lui Zamfir Arbore-Rally, sfâr-
șită tragic în 1937, sub acuzația de a fi dușman al poporului sovietic; Nina Arbore… maes-
tru al artei bisericeşti (soră a Ecaterinei Arbore-Rally), o pictorită, desenatoare, gravoare, 
cu studii pariziene, talentată și prolifică; Lidia Arionescu-Baillayre... un talent excepţional, 
un destin neîmplinit, Vera Bahtalovschi... un debut la 14 ani şi un anonimat de jumătate de secol, 
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Sofa Bezviconnaia... O, mamă, dulce mamă, Tatiana Bezviconi... muza istoricului Gheorghe 
G. Bezviconi, fondator al Societății Scriitorilor din Basarabia, Maria Bieşu... o datorie ce va 
rămâne etern nerăsplătită, Ecaterina Cavarnali...O soră şi-un frate, Maria Cebotari... poveste fru-
moasă cu final tragic Ecaterina Cerchez... cerchezii în Basarabia, Claudia Cobizev... necunoscutul 
de lângă noi, Eugeniei Cruşevan... prima femeie-avocat din Olga Cruşevan... umbra de neuitat 
a iubirii Domnica Darienco... un ambasador al actorilor săraci, Anastasia Dicescu... o pionieră 
în arta naţională din Basarabia Iulia Siminel-Dicescu... o folcloristă autentică, Liuba Dimitriu... 
o poetă visată de propriile-i versuri Elena Djionat-Zaharov... un lider al mişcării feministe, 
Lotis Dolenga... poeta de la Brătuşeni, Elena Donici... o poetă de care a uitat Basarabia, Maria 
Drăgan... vai, sărmana turturică, Eugenia Gamburd… o familie de artişti, Iulia Von Gheiking... 
un pedagog desăvârşit, Nina Iaşcinschi... sculptoriţa de curte a marelui duce de Luxemburg, 
Victoria Inglezi... mitul iubirii, Magda Isanos... destin românesc, Lidia Istrati... o femeie între 
literatură şi politică, Elizabeta Ivanovschi... miraculoasa revenire la baştină, Nelly Kameneva… 
actriţa a plecat, dar personajele ei vor mai trăi în inimile noastre, Eufrosinia Kersnovskaia... 
sau cât valorează viaţa unui om, Natalia Keşcu... o basarabeancă care a ajuns regină, Iulia 
Kviatkovski... destin greu de urmat, Ioana d’Arc a renaşterii basarabene, Lidia Lipkovski… le-
genda de care avem nevoie, Ana Leahu… revenind de peste timp, Eugenia Lucezarschi… Luci 
de la Chilia, Elena Luzghin… o femeie-fenomen, Suzana Annenkova-Magaki… un nume, o 
enigmă, Lia Manoliu… „Ultimul om al renaşterii”, Elena Mălai-Dobroşinschi… o autentică 
reprezentantă a tinerei poezii feminine, Eugenia von Mettlercampf… o scriitoare basarabeană 
de expresie germană, Silvia Murafa… fiica unui erou, Olga Nacco… o scriitoare exilată în afa-
ra timpului, Irina Nedzelschi şi firul Ariadnei, Ana Negrescu… şi-n eternitate tot împreună, 
Albina Ostermann… o femeie-legendă în lumea muzeistică, Miliţa Petraşcu… cea mai înzestra-
tă şi necunoscută sculptoriţă, Olga Plămădeală… artistul şi muza, Maria Pocora… trenul şi pri-
ma femeie-geolog din Basarabia, Alexandra Remencu… o familie ca o antologie de personalităţi, 
Alexandra Russo… o femeie ce merită un monument în inima Chişinăului, Nadia Russo… o 
aviatoare cum mai rar se întâlneşte, Elena Odorica Sevastos… destinul ca o necunoscută mate-
matică, Maria Stere… în lumea asta sunt femei, Roxandra Sturdza-Edling… Un nume fixat în 
istoriile a trei ţări, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici… primii din generaţia noastră care au urcat 
în bronz, Nadejda Terleţchi… o învăţătoare ca multe altele, Nadejda Tudor… o fire autentică a 
acestui pământ, Ana Tumarkin… o femeie ce urmează a fi descoperită, Elena Uţă-Chelaru… o 
străjeriţă păzind copilăria, Valeria Vasilescu… Memoria ca un leac împotriva uitării, Eufrosenia 
Viazemski… o filă întoarsă de nevoie, Olga Vrabie… o poetă irepetabilă, Ada Zevin – un critic 
şi un artist în aceeaşi cămaşă, Maria Zlatov… o fiică a Comratului, rămasă pe veci la Bucureşti. 
Fiecare biografie subliniază laturile cele mai sensibile și mai creatoare ale femeilor basa-
rabene. Unele sunt scriitoare, altele sunt învățătoare, profesoare, folcloriste, artiste, dar 
toate au fost implicate, pe lângă, cultură și știință, în mișcarea de emancipare națională. 
Acest panteon, abordat cu o doză de sentimentalism decent, relevă o varietate de pre-
zențe feminine, provenite din familiile de elită ale Basarabiei, multe înrudite între ele și 
cu preocupări variate. Cartea este remarcabilă, prin capacitatea de a surprinde într-un 
spațiu limitat, minunile unor vieți întregi.
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