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Schimbări importante
în

DISTRIBUIREA REVISTEI
Ne preocupăm de vreo doi ani să distribuim revista şi în format tipărit şi s-ar fi putut face acest lucru încă din luna
martie când am cerut cofinanţare din partea autorităţilor locale pentru două proiecte: tipărirea monografiei oraşului Tismana
şi a revistei “Sămănătorul”. Am fi putut să le avem pe amândouă aproape gratuit dar din lipsa unei experienţe locale în
asemenea practici nu s-a aprobat cofinanţare şi a trebuit să participăm mereu la şedinţele CL, ca să facem prin adrese sau
verbal precizările de rigoare. Am primit undă verde abia luna aceasta deşi unele din amendamente noastre au fost respinse.
Precizăm că nu putem executa nicio tipăritură decât în cadrul legii şi urmărind procedurile impuse de funcţionarea
BNR - Bibliotecii Naţionale a României. Desigur că ignorând legea, se pot scoate una-două tipărituri la preţ de două pachete
de Kent dar revista noastră aparţine unei asociaţii care urmează procedurile normale şi legale, pentru că atunci când
acestea au fost elaborate, au fost bine gândite. Sunt obligatorii aprobările BNR pentru ca tipăritura să nu rămână izolată întro instituţie şi deci necunoscută publicului larg. Un exemplar trebuie să existe în Depozitul Legal al BNR pentru a fi disponibil
cercetătorilor şi peste două secole, unul trebuie să existe acolo pentru lectura curentă, alte exemplare se distribuie unor
biblioteci din centrele universitare din ţară şi unul la depozitele de carte cu acces internaţional.
Nu putem gândi ca un contabil sau ca un jurist nepriceput: ai cerut bani să scoatem, spre exemplu, două cărţi despre
bâlciurile din Gorj la preţ de 10 lei bucata, poftim 20 de lei, nu putem da mai mult! Legea ne obligă însă, că trebuie să
scoatem de la tipografie 12 cărţi, 2 care le-am cerut şi 10 pentru Depozitele Legale, deci ne trebuie 140 de lei, başca
corespondenţele, transporturile de la tipografie la noi, apoi transporturile spre biblioteca naţională şi judeţeană, şi în fine,
trebuie plătiţi aceia care le-au tehnoredactat, mai munceşte azi cineva pe degeaba decât nişte amărâte de asociaţii ce se
încăpăţânează să lupte într-un capitalism sălbatic pentru nişte scopuri nobile?
Aşadar, spre cinstea lui, Consiliul Local al oraşului Tismana a aprobat alocarea unui minim de fonduri pentru a scoate
revista “Sămănătorul” nu numai online, ci şi în format tipărit, atât pentru nevoia de promovare a oraşului, cât şi pentru
obligaţiile pe care ni le impun procedurile legale pentru tipărire! În rest, anunţăm cu strângere de inimă că fiecare din
autorii noştri de carte, colaboratorii şi persoanele interesate trebuie să se aboneze pentru a citi revista noastră tipărită.
Care sunt condiţiile pentru de a face un abonament, vă invităm să le citiţi la pagina 40 din acest număr. Primele
abonamente, zece la număr, au şi venit din partea colaboratorilor din Târgu-Jiu. Oraş mare, domnule!
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CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

SARUTUL UNEI CAMPIOANE
Mediafax: Simona Halep a câştigat finala turneului Premier de la Moscova, dotat
cu premii în valoare totală de 795.707 dolari, după ce a învins-o pe Samantha Stosur,
locul 19 mondial şi cap de serie numărul 7. Scorul final fost 7-6, 6-2.
Halep, locul 18 WTA, s-a calificat în finală, după ce a învins-o pe Anastasia
Pavliucenkova (Rusia), locul 30 WTA.
E reconfortant când ai şansa să ignori , pentru o clipă,
circăraia politică, - cea care ne mănâncă zilele şi ne răpeşte
liniştea somnului - şi să-ţi schimbi registrul scrisului, în
consonanţă cu amplitudinile bucuriei.
Ultima victorie a Simonei Halep, în 2013, - şi poate ea
nu va fi cea din urmă, că până la Anul Nou mai este – a înnobilat
obişnuitul cotidian, situându-l în orizontul făptuirilor de referinţă.
Pentru că succesul obţinut de ea are, nu doar valoarea unei
confirmări purtătoare de speranţe pentru viitor, ci mai ales
încărcătura unui dar preţios. A unui dar pe care şi l-a făcut sieşi,
dar şi nouă, în acelaşi timp. Adică noi, cei atât de tâlhăriţi de
prinosul realizărilor posibile, de generozitatea celor care au ce
dărui, de bucuria de a-ţi încălzi sufletul la razele talentelor, care
nu pot înflori plenar decât în gradina bine gradinărită.
Jocul Simonei a fost încântător : elegant, eficace, senin.
Un dans de căprioară pe covorul verde. In faţa ochilor se
dezvăluiau amplitudinile unui talent, asumat ca destin, sub
semnul logodnei dintre modestie şi sudoare. Un talent patronat
de forţa mentalului şi delicateţea unei înzestrări afective, strunite
întru discreţie. Fără pumnul îndreptat spre cer ori înspre adversar,
fără chipul încruntat şi privirea aruncată asasin dincolo de fileu,
ea scrutează doar traiectoria mingii, zâmbeşte discret unei
reuşite, sau se mustră pe sine când greşeşte fără să fie obligată.
Ceea ce m-a impresionat însă, în mod deosebit, a fost
momentul premierii şi, mai ales, secvenţa superbă când
învingătoarea înalţă cupa, brumată de reflexe, înspre chipul ei
radios. Nu deasupra capului, pentru ca tot stadionul să vadă ce
grozavă a fost ea şi ce trofeu mândru a câştigat. Ea ridică înspre
buze, cu gingăşia unei mame pruncul gângurind, trofeul
mângâiat de două degete în formă de V şi de un sărut ce va fi

dat fiori conturului argintiu al cupei. Iar ochii, - îmbrăţişaţi de
aripile celor două sprâncene arcuite a zbor - îşi îndreaptă
luminile purtătoare de căldură interioară, nu înspre public,
nu înspre cei care o premiază, nici măcar înspre fiinţa
simbolică a cupei, ei îţi îndreaptă luminile spre cer.
Privind această imagine, simt nevoia unui alt
Constantin Brâncuşi care să sculpteze, nu o altă pasăre
măiastră, ci o rachetă măiastră, purtând pe ea efigia Simonei.
Alexandru MELIAN

Simona Halep a câştigat turneul de la Moscova

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului
2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro
si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea
covârşitoare a autorilor care au avut lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi Editura online Semănătorul.
Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de asociaţii şi fundaţii care activează
în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu,
el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială
proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu putea promova activitatea
autorilor de la Editura online Semănătorul iar în Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de
volume publicate erau inexistente. Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii
online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm Colecţia FLASH a revistei
http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd
Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor şi colaboratorilor.
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CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951) Poetă,
prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic literar
MEMORIA ICOANELOR ŞI MĂRTURIILE VEACULUI

FLORIAN VĂIDEIANU, Boier printre tovarăşi,
Editura Semănătorul Tismana, 2013
care a dus faima numelui României dincolo de hotare, prin arta
manuală tradiţională, inspirată şi migălită cu dragoste de artizanii ei.
E vorba de Cooperativa meşteşugărească „Arta Casnică Tismana”,
Florian Văideianu ne-a obişnuit în ultimul timp ale cărei produse artizanale sunt cunoscute prin frumuseţea lor.
cu proze memorialistice şi de evocare literară de bună
Lucrarea este dinamică, dialogurile dau autenticitate acţiunii
calitate, pline de umor, cu o problematică veche, dar şi definesc personajele.
care încă mai suscită interes şi surprize, care reclamă
Atributul de boier nu este văzut în sens peiorativ, de
similitudini cu lumea de azi, atât de adâncită în propriile exploatator şi profitor de munca altora, ci în sens seniorial, nobiliar,
interese, cu dorinţa morbidă de a escalada treptele bonom, cultivat, rasat, dăruitor în folosul altora. Un om a cărui
sociale şi politice şi a ajunge în vârful piramidei, dacă demnitate şi verticalitate nu poate fi pusă la îndoială şi de la care ai
se poate fără nici un efort sau cu eforturi minime. Se numai de învăţat. Pentru care valorile creştine sunt valori supreme.
ştie că lumea se construieşte încet, pe temelii solide, Marii scriitori în întâlnirile lor memorabile, se gratulau cu apelativul:
cu jertfe şi muncă asiduă, altfel s-ar nărui înainte de a „boierule!” sau „coane”.
se sfârşi construcţia.
Autorul acestei scrieri a considerat ca pe o datorie de conştiinţă
Această carte este clădită pe principii drepte, să aducă în memoria localnicilor figura luminoasă a lui Traian Burtea,
sprijinindu-se de ele ca de cel mai solid temei de fiind legat sufleteşte de el, încă de la vârsta de 15 ani, când acesta lsusţinere şi dăinuire. Personajul principal poate sluji a angajat lucrător în Cooperativă, deşi era un copil timid şi
drept model pentru noile generaţii grăbite parcă să neştiutor,contribuind la creşterea şi devenirea lui ulterioară ca om.
topească etapele de creştere şi dezvoltare armonioasă,
Capitolul I, intitulat „Rădăcini”, debutează cu un splendid
uneori făcând salturi pe cât de spectaculoase, pe atât cadru gorjenesc: e Duminica Tomii şi oamenii, îmbrăcaţi în straie de
de periculoase, care le pot azvârli în hăul istoriei, fără sărbătoare, cu mare pietate, se îndreaptă, cu mic cu mare, la slujba
să li se mai ştie de urme. Traian Burtea este eroul readus religioasă din Ungureni.
din văioagele amintirii, de autorul cărţii, Florian
Scriitorul face o întoarcere în timp, pe vremea părinţilor lui
Văideianu şi repus în drepturile pe care le-ar fi putut Traian Burtea, Ioan şi Elena, ctitori ai bisericii din localitate, pe careavea pe vremea când s-a făcut remarcat în ţinutul său i cinstea obştea ca pe nişte oameni foarte cumsecade şi foarte
şi i s-a dus vestea în toată Oltenia, ba şi peste fruntarii. evlavioşi, pictaţi pe un perete al bisericii.
Acţiunea este de dată recentă, cu mai bine de
Graiul popular, fără zorzoane lingvistice şi fără ocolişuri face
jumătate de veac în urmă, aşadar, pe o plajă de trei conversaţia foarte spumoasă, dezvăluind în felul acesta obiceiuri şi
decenii, în timpurile contemporane nouă, când înaintaşii caractere, pentru că tot omul vorbeşte şi se poartă după cum îi e
încă-şi mai aduc aminte de figura proeminentă, firea.
principiile şi faptele săvârşite în slujba oamenilor, ale
Nu lipsesc clevetitorii, cei excesiv de curioşi care vor să ştie
acestui iluminat om, efigie a rezistenţei în faţa
totul şi duc vorba din gură-n gură. Din te miri
nedreptăţilor şi abuzurilor săvârşite de
ce se iscă poveşti pe care sătenii abia aşteaptă
regimul abia instalat. Un caracter ferm,
să le asculte. Aşa a fost de când lumea. Gura
puternic, un om cu principii în
satului a dat la iveală poveşti şi legende adconformitate cu valorile morale şi
hoc care s-au perpetuat de-a lungul vremurilor
civice care l-au animat toată viaţa. Un
aşa încât oamenii nu mai puteau deosebi
om devenit simbol al locurilor istorice
ficţiunea de realitate. Şi toate au devenit istorie
care nu admiteau compromisuri,
nescrisă, sporită cu fantezia populară care este
atitudini în îndoielnice, trădări şi lipsă
neîntrecută când e vorba de mituri şi legende
de scrupule.
care înfierbântă minţile. Dar şi despre întâmplări
Scrierea, oscilând între
vechi, adevărate, de la care tot omul are de
document memorialistic şi reportaj
învăţat ceva.
literar, are densitate stilistică şi posedă
Cadrul se mută mai apoi în plin ceremonial,
toate atributele unei scrieri literare, cu
în casa în care copilului Traian, în vârstă de un
personaje, acţiune şi cadrul creat, o
anişor, i se ia din moţ.
f uziune de elemente şi mijloace
Scurte secvenţe din copilăria personajului
artistice care concură la alcătuirea
principal, sunt narate de Florian Văideianu cu
întregului şi dau savoare lecturii.
multă iscusinţă şi cu o bogăţie a mijloacelor de
Din acest punct de vedere,
expresie care scoate în evidenţă stilul deja
lucrarea poate fi văzută şi ca o frescă
format al povestitorului.
istorică
a
unei
Autorul creionează personajele conform
informaţiilor, dar şi fanteziei sale de autor
Pagina 4 comunităţi cooperatiste
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hăruit. Oameni şi locuri, sunt descrise cu multă măiestrie şi
farmec local, în timp ce: „Timpul îşi vedea de treaba lui, oamenii
de ale lor, iar copiii creşteau văzând cu ochii”.
Astfel îl ajungem din urmă pe Traian Burtea, ajuns la
vremea adolescenţei şi a primei iubiri. Dar şi a primei alegeri
importante din viaţa lui: renunţând la viaţa de seminar după
două trimestre, se înscrie la Şcoala Comercială din Tg.-Jiu.
Îl însoţim pe adolescent şi la pescuit şi, împreună cu
ceilalţi tineri, la scăldat şi la alte manifestări specifice tinerilor.
Autorul îi face şi un portret reuşit tânărului Traian:
“Traian Burtea, acum un adolescent înalt, subţirel, cu părul
pieptănat peste cap, ochii albaştri şi pătrunzători, cu zâmbetul
mereu prezent, atrăgea ca un magnet. Prăvălia ticsită cu mărfuri
aducea clienţi din toate satele. Traian vorbea frumos cu toată
lumea, fiind şcolit în ale comerţului. Un adevărat negustor”.
Iată-l şi la vârsta însurătorii şi la cea a încorporării
pentru front. Reîntors rănit de pe frontul din Crimeea, Traian
Burtea îşi continuă viaţa de familie şi de negustor, construinduşi o nouă casă pentru o prăvălie mai mare.
În mod neaşteptat, cadrul se schimbă şi ajungem pe
Valea Tismanei, la poalele mănăstirii cu acelaşi nume, unde
era amplasată o închisoare. Negustorul Traian Burtea
organizează grupe de voluntari care duceau hrană deţinuţilor
politici de la închisoare, asumându-şi un mare risc în acele
vremuri tulburi.
Ajungem în anul 1848, anul naţionalizării tuturor
bunurilor gospodarilor, fără drept de despăgubire. Soarta lui
Traian Burtea şi a familiei sale se schimbă în mod dramatic, o
dată cu considerarea lor de către noul regim, drept chiaburi,
pentru că aveau o mică prăvălie. Li se confiscă şi prăvălia şi
casa, în afară de două camere de locuit şi sunt aduşi să lucreze
acolo, doi gestionari angajaţi de noul regim. Aflaţi într-un impas,
fără alte posibilităţi materiale, Traian Burtea şi familia lui ajung
în pragul sărăciei. Înfiinţarea Cooperativei meşteşugăreşti
“Partizana”, vine ca o salvare pentru el şi mulţi alţi oameni din
localitate, care-şi găsesc de lucru în cadrul cooperaţiei, cu
sediul chiar în casa lor din Tismana. În aceste condiţii, Traian
Burtea începe să valorifice “comoara ţărănească autohtonă”
înfiinţând puncte de lucru în satele dimprejur, unde femeile
ţeseau şi brodau lucruri artizanale. În comunitatea oltenească,
numele lui Traian Burtea se impune prin hărnicie, demnitate,
muncind cot la cot cu lucrătorii dar păstrându-şi acel zâmbet
pe chip, “de parcă s-ar fi născut râzând”, zâmbet care-l făcea
atât de popular şi îndrăgit în rândul semenilor.
Capitolul II al cărţii debutează cu descrierea activităţilor
de la Cooperativa meşteşugărească “Partizana” care e pusă
pe picioare şi în câţiva ani ia avânt, având în componenţă
multe lucrătoare de ii, fote, ştergare, covoare şi alte obiecte
tradiţionale olteneşti, cărora li se dusese faima în lume.
Autorul face referiri şi la Decretul nr. 410 din 1959
care viza autorizarea de funcţionare a mănăstirilor, în urma
căruia peste 4000 de monahi şi monahii au fost siliţi să
părăsească mănăstirile şi să se reîntoarcă în lume, fie să se
căsătorească, fie să se angajeze într-o fabrică.
Mănăstirea Tismana a fost afectată de acest decret,
măicuţele fiind dezbrăcate de haina monahală şi trimise în
lume, astfel încât, spune autorul, “S-au umplut drumurile de
maici şi călugări pribegi”.
Tot Traian Burtea a fost omul providenţial care le-a
oferit câte o slujbă de ţesătoare şi au fost adăpostite la localnici,
astfel încât să nu pribegească şi să se poată reîntoarce, la
timp potrivit, la rosturile mănăstirii.
El merge până acolo încât înfiinţează
Pagina 5 o secţie de ţesut cov oare olteneşti în

Gornoviţa, dându-le astfel posibilitatea măicuţelor să lucreze
prin Cooperativa Arta Casnică.
Capitolul III al cărţii este destinat familiei. Autorul
vorbeşte despre fetiţele lui Traian Burtea.
Oamenii locului, retrăindu-şi amintirile, dau mărturie
despre omul Traian Burtea şi felul în care i-a ajutat de-a lungul
vieţii, în diferitele nevoi.
Un episod emoţionant al cărţii este acela al vizitei
nemuritoarei Maria Tănase care, ajungând la Tismana, întrebă
de casa lui Traian Burtea şi fu găzduită cu toate onorurile de
familie. Personalităţi de vază aveau să fie oaspeţi în familia
Burtea. Popularitatea lui crescuse în asemenea măsură încât
era căutat de multe oficialităţi: “Fiind preşedintele cooperativei
meşteşugăreşti Arta Casnică, avea persoane cunoscute din toate
treptele sociale, de la înalţi politicieni – începând cu cei de la
Comitetul Central, primi secretari ai judeţelor, activişti, cât şi
directori de întreprinderi, medici, ingineri, preşedinţi de
cooperative din toată ţara. Urmau angajaţii cooperativei din
Tismana, cât şi localnicii”.
Nunta fetei lui este prilejul de a invita toată comunitatea
la oficiere şi la petrecere. Respectarea tradiţiilor de nuntă şi
bonomia gazdelor au fost răsplătite din plin, cu o participare
numeroasă.
Al patrulea capitol al cărţii este dedicat Cooperativei
Arta Casnică, care se extinde în anul 1964 prin construcţia unui
nou sediu şi diversificarea producţiei.
Autorul pune în antiteză opulenţa afişată în vizitele de
lucru ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Tismana, camuflarea
deficienţelor şi starea generală de sărăcie a oamenilor simpli
care câştigau cu greu câţiva lei, lucrând necontenit la
Cooperativă, la câmp, în gospodăriile proprii. Cu toate că se
promova egalitatea, decalajele erau uriaşe între ceea ce se vedea
şi ceea ce era îndeobşte ascuns de privirile “tovarăşilor”.
Bunătatea, înţelepciunea, spiritul gospodăresc,
întreprinzător, demnitatea, au făcut ca omul Traian Burtea să fie
îndrăgit şi respectat de subalterni şi de colegi. La el veneau
oamenii să le rezolve necazurile, pentru că ştiau că „boierul” nu
refuză pe nimeni.
Oameni şi întâmplări sunt evocate cu măiestrie de către
autor, chiar şi momentele de încordare şi impas în care ajungea
uneori cooperativa. Cu toate acestea, preşedintele nu era nedrept
cu nimeni şi ajuta tineretul. O amintire scumpă autorului este
cea în care trebuia să fie restructurat un număr de salariaţi şi el
era nou venit în cooperaţie. Intervenţia salvatoare a preşedintelui
a făcut ca tânărul Florin să fie păstrat în schemă. O caracteristică
a personajului central al cărţii este că el îi considera pe toţi
(continuare în pag. 36)

Fetiţele Ansamblului Folcloric condus de Maria Corlan
- Mischie, la Festivalul Castanului, 2013
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NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor
cultural, monograf al Tismanei, director revista şi editura
«Semănătorul» Tismana

Despre eroii Tismanei

www.tomoniu.ro

IN ACEST NUMĂR:

ION NEFERESCU
Ion Neferescu s-a născut la 15 octombrie 1889 în satul
Gornoviţa, comuna Topeşti, judeţul Gorjiu, sat care mai târziu a
aparţinut comunei Tismana, raionul Baia de Aramă, regiunea
Oltenia.
Făcea parte din familia de dulgheri din neamul Nifiru, vechi
meşteri constructori ai caselor din lemn, de la temelie, pridvor
din lemn cu motive populare şi stâlpi frumos sculptaţi, până la
acoperişul de şindrilă cu creasta în hexagon. Tatăl său, tot Ion,
“de profesiune Agricol”, se numea Nifirescu după ce bunicul
eroului adăugase la nume după moda de atunci sufixul “escu”.
Dar după o perioadă şi l-a schimbat din Nifirescu în Neferescu,
era o conotaţie mai acceptabilă “ne-ferescu” decât “ni-firescu”.
Procedura schimbării de nume se pare că era simplă pe vremea
accea. Notarul de atunci, Ion Sprâncenatu, notează în actul de
naştere din registrul stării civile “Ion fiul lui Ion Nifirescu” dar
acesta se semnează ca tată Ion Neferescu şi pune degetul mare
în locul ştampilei de autentificare a numelui declarativ.
Aşa a rămas cu numele Ion I. Neferescu şi elev la şcoală
până când îl găsim în "Anuarul ofiţerilor şi drapelelor armatei
române cărora li s-a conferit "Mihai Viteazul"" ca Ioan Neferescu,
locotenent rezervă din regimentul 18 infanterie Gorj.
La pagina 98, găsim: Neferescu Ioan, locotenent rezervă,
din regimentul 18 infanterie, decorat în ziua de 18.IX.1917, Mihai
Viteazul cls.III, Inalt Decret, Nr.1070 din 18.IX.1917.
"Pentru avântul şi vitejia cu care a comandat compania
11 în luptele de pe dealul Mărăşeştilor din iulie 1917. A cucerit
cu hotărâre uvrajul 102 apărat de germani, capturând prizonieri,
ajungând pe dealul Peiuşului a capturat o baterie de obuziere
germane de 100 mm.".
Valoarea acestei conferiri este dată de faptul că acelaşi
ordin (la pagina 160 din anuar) primeşte un regiment întreg:
Regimentul Gorj nr. 18, Decorat la 31 aug. 1917, Mihai Viteazul
cls.III, Inalt Decret, Nr.834 din 4.VIII.1917, dat de de către
Majestatea Sa Regele, la Poiana Tigăncei (lângă Mărăşti)
"Pentru vitejia şi avântul exemplar cu care au luptat ofiţerii,
subofiţerii şi soldaţii regimentului în luptele înverşunate ce s-au
dezlănţuit între 11-14 iulie 1917, repetând astfel strălucitele fapte
de arme ce au săvârşit pe Vaile Jiului în 1916. Atacând cu furie
poziţiunile întărite de pe Dealul Răchitaşul precum şi acelea de
pe muntele Tina Neagră şi Tina Golaşe, au aruncat pe rând
trupele inamice afară din liniile lor de apărare şi le-au pus pe
fugă în dezordine, până dincolo de Lepşa. Au luat prizonieri 8
ofiteri, 676 trupă şi au capturat 4 obuziere mari, 4 mitraliere, 13
mortiere de tranşee, un tun de munte, 3 camioane, 900 lăzi cu
grenade şi bombe precum şi un bogat material de răsboiu"
Căpitanul Ion Neferescu făcea parte din marile familii de
învăţători ai Tismanei: Ion Lascu Neferescu zis Ungureanu
(născut în 1860, decedat în 1935), Dumitru Popescu (n. 1864,
d. 1957), Ion Aurariu (n. 1897, d.1960). Căsătorit
Pagina 6 cu Constanţa Neferescu, fiica învăţătorului

Dumitru Popescu şi cumnat cu Tică Popescu (coautor al cărţii
Ion Conea - C. Popescu-Tismana - Tismana şi împrejurimile
ei - Tismana et ses allentours”) şi Sebastian Popescu.
Ofiţerii săi în "Războiul de reîntregire a Neamului" au
fost: Constantin Diaconescu – Racoţi, Ion Tiutilescu – Scoarţa,
V. Glogoveanu – Glogova. Decoraţiile căpitanului Neferescu:
„Mihai Viteazul cls. III”, „Legiunea de onoare a Franţei”,
„Crucea de fier franceză” , „Coroana României”.
Cu toate acestea, aşa cum am scris în numărul
precedent al revistei "Sămănătorul", atât era de secretă
securitatea comunistă din anii 1950 încât, după ce a fost
arestat şi dus la închisoare, nimeni nu a mai ştiut nimic de el
şi nici nu l-a mai văzut la faţă de aci înainte, nici în viaţă şi
nici măcar mort.
După crunte bătăi în penitenciarul din Piteşti a murit la
28 noiembrie 1953, în spitalul penitenciar Văcăreşti.
Din o familie respectată, care-şi făcuse datoria faţă de
ţară, familia Neferescu ajunsese o familie de puşcăriaşi!
DGSS - Direcţia Generală a Securităţii Statului a
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anilor ‘50 ştersese din memoria colectivă întreaga activitate
a vieţii lor. Ion Neferescu, doar pentru faptul de a se împotrivi
învinuirilor aduse de organele de anchetă ale securităţii şi
procurorilor avansaţi în această funcţie datorită “originii
sănătoase”, a f aptului că f ăceau parte din “clasa
muncitorească”. Chiaburii cu fabuloasa proprietate de “0,50
ha” de teren - cum scrie în fişa de penitenciar a lui Neferescu
- trebuiau eliminaţi! Noul stăpân sovietic trebuia să
construiască pe pământul României societatea comunistă
asupra mijloacelor de producţie şi colhozuri pentru
“ţărănimea muncitoare”.
N-aveau loc intelectualii, ei nu erau convinşi că urmau
să construiască “cea mai înaltă societate din istoria omenirii”.
După feudalism şi capitalism urma “normal” socialismul şi
comunismul, nu? Toţi cei care nu credeau o iotă din această
propagandă, securitatea le distrugea viaţa. După încarcerare,
urma discreditarea totală, răspândirea svonului că Neferescu
fusese legionar, pecetea cea mai hulită în anii de după război.
El nu mai era eroul de la Mărăşeşti din iulie 1917 şi
nu fusese chemat de Casa Regală de ziua Sfântului Mihail
şi Gavril pentru serviciile aduse ţării în Războiul de
Reîntregire al Neamului. Participând la ceremoniile Casei
Regale, el “uneltea împotriva noii orânduiri” aşa cum şi
doamna Constanţa Neferescu uneltise împreună cu Aretia
Tătărăscu ca să se înalţe simboluri capitalite în centrul Târgu
Jiului, dedicate de sculptorul Constatin Brâncuşi lui George
Tătărăscu care ridicase târgul de vite al Jiului la rang de
oraş.
Desigur că minţile înguste s-ar putea întreba: “- Ce
ne foloseşte nouă toată această istorie? Neferescu şi
Nefereasca au fost ce-au fost, noi trăim alte vremuri”.
Oare chiar trăim alte vremuri? Nu seamănă izbitor
practicile torţionarilor de ieri cu practicile de azi când punem
în fruntea unor instituţii, pe criterii “politice”, nişte obedienţi
care - fără să fi terminat nici măcar liceul - ajung chiar şi
miniştri? Nu sunt săltaţi - şi încă la vedere pentru “a se lua
aminte” - oameni nevinovaţi şi băgaţi în dube de “mascaţi”?
Se tot zice că poporul care nu-şi cunoaşte istoria riscă
să o repete. Iată că o repetăm dar mai în rău decât
securitatea lui Dej “de băga spaima-n burgheji”! Barem ăia
te săltau cam pe ascuns, iată cum au fost “săltaţi” dascălii
satelor în anii ‘50, din relatarea d-nei Popeangă, verişoară
cu Neferescu:
“Era în dimineaţa zilei de Sfântamria Mare. Parcă şiacum îl văd pe Ion Neamţu în curte la noi, cu o bucată de
pâine într-o mână şi cu două „cotoaie” de pui într-alta,
ademenind copiii:
- Hai la mine, să vă dau de Sfânta Marie ceva!
Frate-meu se uita curios. Neamţu lucra pe la primărie
dar nu vedea rostul venirii acestuia în această zi de mare
sărbătoare pentru Tismana.
- Lasă mă copiii şi vino-coace. Hai, bea un vin.
- Nu e vreme de asta, ascultă-mă! Am informaţie că
vin să te aresteze, pe tine şi pe văru-tu Neferescu. Luaţi-o
prin porumbi şi plecaţi de urgenţă! Şi fii atent, dacă vă prind,
să nu cumva să se afle că v-am spus eu.
Frate-meu Nicola se aştepta la asta... Şi-a luat nişte
lucruri în geantă şi ne-a spus simplu că pleacă la Leleşti cu
Neferescu. Să nu spunem nimănui unde-s plecaţi.
Numai că Neferescu, ne-a povestit el mai târziu, nici
să n-audă:
- Nu fug, n-am fugit eu din faţa morţii pe front! Ce-o
să-mi facă, mă? O să-mi ia decoraţiile ce mi le-a dat regele
şi-or să mă lase-n pace!

- Mă Ioane, ăştia nu pun preţ pe ce ai, ci pe ce ştii! Noi
suntem un pericol pe ce-am putea să le spunem oamenilor.
Neferescu a rămas dârz pe poziţia sa. N-a plecat nici cu
Nicola, nici la bâlci după cum era obiceiul Sântămăriei. Se plimba
mereu prin curte, în papuci. Cam după amiază aude foşnind
porumbul de către Şerşori. Trei civili coborau dinspre pădure prin
porumb. Şi-a dat seama imediat că-i tăiaseră calea şi i-a aşteptat
calm. Nici ceilalţi nu s-au mai ferit:
- Am venit să te luăm până la miliţie, să dai o declaraţie.
- Aşteptaţi să-mi iau pantofii…
- Lasă că nu durează, o să vii repede înapoi.
Şi dus a fost! De atunci nimeni nu l-a mai văzut. Am primit
doar o veste prin cineva, că ar fi murit.
Nicola a stat ascuns în casă, la Leleşti, vreo două
săptămâni. Nimeni n-a strigat la poartă, se părea că locuinţa aceea
nu interesa miliţia. A ieşit la o ocazie spre Tismana, nu mai avea
ce mânca acolo şi trebuia să se aprovizioneze cu alimente.
Dar imediat ce a ajuns însă la intersecţie, hop şi maşina
poliţiei.
Nu a stat mult şi i-au dat drumul. El nu fusese invitat
niciodată la ziua regelui ca Neferescu. Nici nu vorbea contra
comuniştilor. Fusese ruda lui Neferescu şi atât.
Lumea vorbea că dascălul Dumitru Constantinescu s-a luat
în gură cu ei şi de aceea n-a mai venit. Nici el, nici popa Marcău.
Nu-i puteau aresta pe toţi! Cineva trebuia să se ocupe şi
de şcoală.”
Inchei cum am înncheiat şi în numărul precedent: Practici
barbare? Cutume învechite? Torţionarii de azi, fraţi ai diavolului,
te târăsc prin tribunale pentru că ai îndrăznit să candidezi sau să
votezi cu “cine nu trebuie”. Iar dacă ai reuşit ceva în viaţă, invidia,
ura şi barbarismul sălbatic al unora îţi vor şterge dintr-un condei
strădania ta aidoma torţionarilor anilor 1953!
(Va urma în numerele viitoare şi pe
bloguri)
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AURORA CRISTEA - (n. 1971, Galati) - prozator

POVESTEA DANEI
Din prezentările volumului lansat la 18 octombrie la GALAŢI

Cuvântul doamnei Cezarina Adamescu:
VOCILE PROZEI. POVEŞTI DE VIAŢĂ

Aurora Cristea, „Povestea Danei”,
Editura “Semănătorul” Tismana
Jocul de-a viaţa, jocul de-a moartea. “Jocul vieţii şi-al
morţii în deşertul de cenuşă” - se intitula o piesă de teatru,
de fapt o parabolă, după Horia Lovinescu, a existenţei primilor
oameni, Cain şi Abel, cei doi fii ai lui Adam după ce acesta a
fost alungat la Răsărit de Eden şi silit să muncească, să-şi
ducă existenţa. Viaţa - cu ispitele şi bucuriile ei este foarte
fragilă. O clipă de neatenţie e de ajuns ca ea să se frângă.
Însă viaţa celor care nu au venit încă pe lumea aceasta este
adeseori pusă în primejdie, chiar de cei care i-au conceput.
E urât să lupţi şi să iei viaţa cuiva. Dar, cu atât mai cumplit
este, să iei viaţa propriului tău copil care nu poate cu nimic
să se apere. E de-a dreptul monstruos.
Puţine animale îşi devoră puii şi acelea, doar atunci
când le simt slabe, neputând să facă faţă deşertului sau
junglei pe care o au de străbătut şi nici să-şi procure hrana
necesară. Dar şi acestea îşi apără puişorii de atacatori şi
doar în ultimă instanţă îi sacrifică. Însă mai curând se
autosacrifică, lăsând loc puilor să trăiască. E o lecţie a vieţii
pe care o învăţăm de la animale.
Cum de s-a pervertit viaţa şi spiritul omului într-atât,
că femeile ucid pe timpul vieţii lor, 20-30 de feţi nenăscuţi,
fără să aibă nici cea mai mică tresărire? Li se pare firesc să
procedeze aşa, pentru că, se justifică ele, n-ar avea cum săi crească.
Despre viaţa intrauterină a fetuşilor s-au scris mii de
cărţi şi s-au făcut zeci şi sute de filme documentare.
Despre clipa concepţiei, despre momentul când copilul
capătă suflet, iarăşi s-a vorbit.
Ca şi despre milioanele de femei care şi-au pierdut
viaţa în urma unui avort spontan. Nu mai e nevoie de adăugiri.
De ce a ales scriitoarea Aurora Cristea să scrie despre
un astfel de caz în zilele noastre, când, planning-ul familial
este în vogă şi totul e astfel planificat încât nu mai rămâne
nici un pic de loc libertăţii umane ori moralei creştine, este
un adevărat act de curaj. Foarte multe femei ar zâmbi maliţios
sau ar râde de-a binelea, la auzul unui astfel de subiect
bătătorit în toate filmele, piesele de teatru, prozele lungi şi
scurte, poeziile şi întreaga artă.
Cu toate acestea, subiectul nu este epuizat. Dacă ne
mai mişcă acest gen de literatură, înseamnă că nu suntem
cu totul abrutizaţi, pervertiţi, pierduţi sufleteşte. Mai există o
mică speranţă pentru om, un fel de luminiţă care pâlpâie
firav, ca să ne facă să înţelegem că viaţa
Pagina 8 nu ne aparţine, ea ne-a fost dăruită şi nu

Cezarina Adamescu - la lansarea cărţii Aurorei
Cristea la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi
avem dreptul să abuzăm de ea, să ne batem joc, să o socotim
la cheremul şi cheful nostru.
Evenimente neaşteptate îl pot pune la un moment dat pe
om în situaţii aproape fără ieşire. La cumpăna dintre viaţă şi
moarte - reflecţia asupra propriei existenţe se profilează ca pe
un ecran, obligându-l să-şi regândească şi să-şi reconsidere
propriile atitudini de până atunci. Dacă balanţa înclină spre viaţă,
aceasta va fi o învăţătură straşnică asupra viitorului. Dacă nu sa reţinut nici o pildă, nici o învăţătură, înseamnă că experienţa
nu a avut efectul scontat. Din toate poate omul să înveţe. Dar
mai mult învaţă din propriile încercări.
Autoarea începe în chip neaşteptat cu sfârşitul, relatând
scena în care, prietena ei Dana este dusă de urgenţă la spital în
stare cât se poate de gravă. Avea să moară peste puţin timp în
urma unei complicaţii legate de avortul pe care-l făcuse.
Povestea Danei reprezintă unul din acele mii de cazuri
din care, fiecare poate trage învăţăminte.
Şi totuşi, asemenea „poveşti” sunt în ziua de azi, atât de
frecvente încât au devenit mai mult decât un mod de viaţă şi
nimeni nu se mai miră. Întâmplări care au căzut în banalitate.
În faţa scenariului, susţinut alert, cu un dramatism aproape
insuportabil, cititorul nu poate avea decât o singură atitudine:
de a citi mai departe, deşi autoarea anticipează finalul. Asemenea
subiecte nu plac nimănui. Ele-ţi amintesc de nenumăratele erori
ale vieţii, cărora nu le-ai dat prea mare atenţie, până la ziua
scandenţei. Doar în momentele de răscruce, lucrurile ies în
evidenţă. De cele mai multe ori, tributul e prea mare, de
nesuportat, cu atât mai mult cu cât, nu se mai poate îndrepta
nimic.
Pornind de la acest moment dramatic, autoarea începe
derularea poveştii Danei, încă din primii ani ai vieţii, într-un fel,
ca o justificare a greşelilor ei.
Suntem martorii copilăriei acestei femei dar şi, implicit, a
eroinei, Carla, cea care povesteşte întâmplările. Vocea
auctorială se face auzită la fiecare scenă sau frază,

Sămănătorul - Anul III. Nr. 10 - octombrie 2013 - LANSARE DE CARTE

Moderatoarea Angela Baciu, scriitoare , la lansarea
cărţii Aurorei Cristea
comentând evenimentele.
Autoarea are un dar deosebit de a creiona caractere.
Părinţii Danei sunt evocaţi cu lux de amănunte. Un oarecare
fior nostalgic este prezent permanent şi aceasta şi pentru
că, anii trecând, autoarea se vede în oglinda copilăriei şi a
adolescenţei, care nu diferă cu mult de cea a tuturor copiilor
acelui timp. Atmosfera tulbure, apăsătoare din casa Danei,
faptul că a avut o mamă mai rigidă, predispusă bârfei cu
vecinele de bloc şi un tată căruia îi plăcea mult păhărelul
şi scandalurile se ţineau lanţ, au făcut-o să se simtă
oarecum stingheră în propria familie.
Curând a venit timpul despărţirii de familie şi traiului
pe cont propriu. Conflictul între generaţii nu a întârziat să
apară şi să-i îndepărteze şi mai mult pe copii de părinţi.
Desprinderea de familie nu a fost, însă, cel mai fericit
eveniment din viaţa Danei. În noua ei adresă, la prietena
sa Cristina, a văzut şi trăit aceleaşi momente de scandal,
violenţă domestică, verbală şi comportamentală pe care
credea că le lăsase definitiv în urmă. În această ipostază,
de martoră a nefericirii prietenei, n-a fost deloc nefiresc
să-şi caute iubirea, sperând că în braţele iubirii va avea
şansa să uite de copilăria nefericită şi de familia ei cu
probleme.
Capitolul al treilea se referă chiar la acest nou
eveniment din viaţa Danei.
Aurora Cristea este o prozatoare care-şi caută încă
mijloacele de expresie. Naraţiunile ca şi dialogurile ei sunt
simple, cu economie de figuri de stil, sunt realizate pe
principiul autenticităţii evenimentelor. Închipuirea joacă un
rol aproape inexistent. Cu toate acestea, povestea curge
lin, precum o apă spre revărsare.
Viaţa studenţească a Danei aduce noi cunoştinţe şi
prieteni. Întâlnirea intempestivă cu un bărbat enigmatic
avea să-i schimbe cursul vieţii. Jocul seducţiei începuse,
iar adolescenta intră în el inocentă, dar curioasă de ce avea
să urmeze.
Relatarea primei întâlniri cu bărbatul misterios ar
putea servi drept exemplu în ceea ce priveşte pericolele
care s-ar putea ivi, pentru fetele care se avântă în relaţii cu
bărbaţi nepotriviţi, încă de la prima întrevedere. Şi aici,
povestirea capătă un oarecare ton didactic şi chiar
moralizator. Mesaje subliminale, mesaje SOS, răzbat din
toate frazele, aproape că simţi palpabil primejdia pentru
ca mai apoi, să-i poţi replica unui interlocutor invizibil: Ha,
ţi-am spus eu că e periculos?
Chiar şi eroina poveştii intuieşte primejdia şi are
tendinţa să fugă: „Neîncrezătoare, ridică privirea către ochii
lui negri, pătrunzători, căutând siguranţa de care avea atâta
nevoie. Nu o găsi. Ba mai mult, prezenţa
Pagina 9 lui îi crea o stare de nelinişte, ca un fel de

autoapărare menită să-i pună în alertă toate simţurile ce părea că
o copleşesc”. (...) Familiaritatea lui îndrăzneaţă îi crea un disconfort
vizibil Danei şi, în clipa aceea, ar fi vrut să o ia la sănătoasa, să-l
lase singur bâiguind planuri ştiute doar de el. Atracţia însă, vizavi
de acest bărbat fatal, era prea mare ca să poată da curs raţiunii.
Inima ei îi poruncea altceva decât mintea”.
Interesante sunt şi stările sufleteşti prin care trece Dana,
imediat după ce bărbatul plecase din cafenea.
„Simţea o sfârşeală în proprii muşchi ai mâinii şi şi-ar fi dorit
ca în acel moment să fie undeva departe, să arunce cartea aceea
de vizită şi să-şi continue viaţa searbădă şi banală de până atunci.
Intuia, ştia, ghicea că acesta este doar începutul, că ceva în viaţa
ei se va schimba şi că avea să-şi continue drumul pe o altă cărare
decât cea la care se gândise până atunci, dar nu avea puterea de
a se opune, nu dispunea de forţa de a curma din rădăcină mica
tulpină a necunoscutului ce se prefigura în buchetul vieţii sale.
Gândurile nu-i dădeau pace şi fără să vrea, se simţea atrasă
de acest bărbat necunoscut ce intrase samavolnic în viaţa ei, fără
să ceară voie, fără ca ea să consimţească, fără să-şi propună şi
fără să-şi dorească. Dar privirea aceea pătrunzătoare, ochii lui negri
ca două mărgele şi masculinitatea transmisă prin toţi porii o atrăgeau
mai mult decât ar fi trebuit. Constituţia lui fizică, aerul de bărbat cu
experienţă care le ştie pe toate şi stilul său de abordare o ameţeau
de plăcere, o făceau să se înfioare şi să transpire abundent în
prezenţa sa”.
Şi în sfârşit, autoarea vine cu cheia acestei întâmplări care
s-a sfârşit cu decesul Danei, anticipând într-o mare măsură
deznodământul: tânăra era „atrasă de magia hazardului”.
Prinsă în această magie seducătoare, fata este cucerită de
bărbatul cu experienţă, fermecător şi versat, dar care ascundea o
taină: era căsătorit şi tatăl unui copil.
Ca orice poveste de iubire, şi aceasta a avut un început, un
moment de maximă împlinire, urmând, inevitabil, deziluzia,
sfârşitul. Nimic nou. Toate poveştile de iubire sfârşesc la fel.
Capitolul IV al cărţii, tocmai despre această deziluzie relatează.
Aflarea adevărului despre bărbatul vieţii ei are efectul unui
duş cu electricitate.
Cuvintele despre dragoste sunt aproape truisme. Dragostea
provoacă suferinţă - e un adevăr care nici nu mai trebuie
demonstrat. E ca o Lege a lui Murphy, unul din paradoxurile sale:
cu cât dragostea e mai puternică pentru unul, cu atât va provoca
mai multă durere. Capitolul V, intitulat „Revolta” demonstrează
acest adevăr.
Cartea mai conţine câteva adevăruri care ar trebui să dea
de gândit. În primul rând, prăpastia dintre părinţi şi copii, în chip
deosebit, dintre mame şi fiice. Dar şi neputinţa copiilor de a-şi

Sala "Ateneu" a CCS din Galaţi
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De la stânga la dreapta scriitoarele:Aurora Cristea, Angela
Baciu, Cezarina Adamescu, Daniela Lăcrămioara Capotă
putea descărca sufletul în faţa cuiva, de a se destăinui, de a
cere sfatul, fapt ce poate conduce la disperare şi la depresie,
dacă nu cumva, la ceva cu mult mai grav. Faptul că mama
Danei nu a înţeles-o niciodată, a creat o falie în relaţia lor, în
comuniunea aproape simbiotică, pe care ar fi trebuit s-o trăiască
mamă şi fiică.
Paradoxul în această carte este că, din sutele de mii de
cazuri de acest fel, cel al Danei este unic. Acesta este şi
paradoxul vieţii. Suntem unici în destin, în manifestări, în trăiri
emoţionale. Suntem unici în virtuţi şi credinţă. Chiar şi în greşeli
suntem unici, deşi greşelile par a fi la fel. De aici, noutatea,
unicitatea cărţii de faţă care, altfel, ar avea un subiect cât se
poate de comun. Adevărate lecţii despre relaţiile interumane,
în special, despre relaţiile dintre bărbaţi şi femei, cu alte cuvinte,
aşa cum subliniază autoarea, „controlul subtil al unei relaţii”.
Adevărul e că fiecare om îşi urmează propriul traseu şi,
chiar dacă uneori se abate de la el, îşi reia mai târziu drumul
pentru a ajunge la propria destinaţie.
Neputinţa de a se distrage, de a pune capăt relaţiei,
aduce după sine noi greşeli.
Autoarea ţine strâns frâiele naraţiunii, trecând prin ani,
fără nimic spectaculos, până în ajunul tragediei şi chiar în
următoarele zile după dispariţia Danei. Ultimul capitol, intitulat
„Înmormântarea” – este cel în care se adună concluziile şi
pildele cele mai relevante pentru cititor.
În acest capitol revenim în actualitate, adică la şapte
ani de la dispariţia Danei, în momentul când autoarea îşi scrie
cartea. Ea trece în revistă întreaga gamă de simţăminte ce au
animat-o la înmormântarea prietenei, care a lăsat un gol de
neumplut cu nimic în sufletul autoarei, ca şi multe întrebări
care nu şi-au găsit răspuns. E enigmă neagră, lucruri de
neînţeles, taine care nu se vor descifra niciodată. E firesc
ca în momentul când relatează în scris momentele acele,
autoarea să le retrăiască.
Un act de asemenea violenţă cum e acela al
pruncuciderii în ultima lună de sarcină, necesită mult curaj
sau disperare. Disperarea Danei care nu a fost înţeleasă
de ai săi, care a fost victima unui bărbat căsătorit şi nu a
mai găsit altă cale de ieşire din impasul în care a intrat,
este o lecţie amară de viaţă, care pe tinerele care iau
totul în derâdere, s-ar putea să le coste. Astfel de incidente
însă, în zilele noastre nici nu mai sunt luate în seamă, ci
considerate mici ghinioane, aproape amuzante. Doar
atunci când se ajunge la un deznodământ fatal, se face
oarecare vâlvă şi apoi totul reintră în normal ca şi când
nimic nu s-a întâmplat. Două vieţi au fost frânte lăsând în
urmă regrete şi nefericire. În plus,
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ca să nu se ajungă la asemenea situaţie.
E uşor să fii moralizator, e lesne să dai sfaturi, dar să fii
nevoit să previi asemenea tragedii este foarte greu. Poate o
probă de umanitate. Ceea ce, la drept vorbind, este cât se
poate de dificil de trecut.
Aurora Cristea vrea să ne facă să înţelegem lucruri pe
care le ştim foarte bine, dar niciodată nu le luăm suficient în
serios. Ea este clopoţelul, semnalul de alarmă care ne
atenţionează. În felul său. Şi o face destul de bine, cu mijloacele
sale.
Dacă fie şi unei singure persoane îi va fi de folos acest
demers epic, înseamnă că scrierea ei patetică, dureroasă,
frustă, şi-a atins scopul.
E uşor să fii moralizator, e lesne să dai sfaturi, dar să fii
nevoit să previi asemenea tragedii, este foarte greu. Poate o
probă de umanitate.
Aurora Cristea vrea să ne facă să înţelegem, în cuvinte
simple, simţite, lucruri pe care le ştim deja foarte bine, dar
niciodată nu le luăm suficient în serios. Ea este clopoţelul,
semnalul de alarmă care ne atenţionează. În felul său. Şi o
face destul de bine, cu mijloacele sale.
Dacă fie şi unei singure persoane îi va fi de folos acest
demers epic, înseamnă că scrierea ei patetică, dureroasă,
frustă, şi-a atins scopul.
O menţiune cu totul specială pentru editorul acestei cărţi,
în persoana distinsului domn Nicolae N. Tomoniu, directorul
Editurii Sămănătorul -Tismana şi al revistei cu acelaşi titlu,
care, prin munca neobosită, asiduă, şi-a propus să promoveze
tineri scriitori şi poeţi, care nu găsesc resursele necesare să
publice, oferindu-le un cadru special, pe criterii tematice, în
site-ul: www.samanatorul.ro
Acolo au debutat şi au reuşit să se afirme în cinci ani,
mulţi scriitori, critici, dramaturgi, eseişti şi poeţi de valoare.
Site-ul, revista şi Editura Sămănătorul - continuând
tradiţia semănătoriştilor, realizează
împreună v alorif icarea culturii
româneşti, a tradiţiilor şi limbii care ne
definesc ca neam, de două milenii..
CEZARINA ADAMESCU
Poet, prozator, eseist, dramaturg
şi crtitic literar, redactor Agero Stuttgart,
membru Uniunea Scriitorilor din
România

Admiratorii mari şi ... mici !
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Iuliu-Marius Morariu şi Silviu-Aurelian Jimborean

Aurora Cristea, „Povestea Danei”,
Editura “Semănătorul” Tismana
- recenzie Era tehnologiei şi a raţionalismului secular şi postmodern pe care o traversează umanitatea şi ai cărei
componente, adesea involuntare suntem, ne pune în faţă,
în viaţa de zi cu zi, episoade de o complexitate şi gravitate
aparte, fapt ce reliefează acuta lipsă a unor baze axiologice
de natură mistic-creştină.
Un astfel de caz, bogat în semnificaţii şi de o
profunzime aparte, ne transpune, ce-i drept, într-o manieră
parcimoniacă, autoarea gălăţeancă Aurora Cristea,
proaspătă debutantă semănătoristă.
În microromanul intitulat ,,Pov estea Danei”,
scriitoarea reuşeşte să-şi transpună cititorul mod succesiv
în câteva situaţii aparte, de la cea a fetei îndrăgostite şi
până la cea a decesului provocat de avort. Meritul autoarei
constă în frumuseţea descrierii unei biografii finalizate trist,
adesea întâlnită în societatea noastră (cu regret spun asta),
într-un limbaj frumos şi accesibil ce face lectura plăcută,
reuşind totodată să transmită atât zbuciumul adolescentei,
cât şi trăirile celor din jur.
Opera, dotată cu un personaj eponim, după cum ne
arată şi titlul, este divizată în opt capitole, ale căror titluri
rezumă conţinutul fiecărei subunităţi, transmiţând totodată
şi aspecte ale mesajului lor psihologic: ,,Incredibila forţă a
morţii”, ,,Copilăria”, ,,Iubirea”, ,,Deziluzia”, ,,Revolta”,
,,Împăcarea”, ,,Cotitura vieţii”, ,,Înmormântarea”. Lucrarea
debutează, asemenea altor autori celebri, precum Marcel
Proust, prin descrierea unui eveniment cu rol de portal, care
acţionează emoţional asupra naratoarei, declanşând un şir
de amintiri cu privire la defunctă. Frumuseţea, cursivitatea
şi profunzimea istorisirii sunt evidenţiate prin utilizarea
persoanei întâi, ceea ce dă o notă de veridicitate şi
autenticitate, făcând din scriere un roman al experienţei.
Mizând pe acest fapt, precum şi pe peisajul citadin şi pe
drama psihologică profundă, romanul ar putea fi încadrat
fără teama de a greşi în modernism sau, de ce nu, datorită
intrigii complexe şi cu profunde implicaţii morale, postmodernismului.
Povestirea în ramă, pornită de la motivul morţii, care
se desfăşoară, dacă avem în vedere începutul şi contextul,
într-o evoluţie cronologică nefirească, dă totodată şi o
oarecare simetrie romanului, care începe şi se sfârşeşte cu
moartea personajului principal. În ceea ce
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priveşte numărul personajelor, acestea, probabil şi datorită
numărului lor restrâns, sunt portretizate din punct de vedere
moral, cu profesionalismul unui pictor renumit. N-aş îndrăzni
să afirm că există în chip vădit influenţe balzaciene, însă, la o
analiză mai atentă, s-ar putea insinua faptul că, Eugen, de
exemplu, reprezintă tipul profitorului sau al tipului imoral, în
timp ce Dana l-ar putea reprezenta pe cel al fetei credule.
Atât creionarea portretelor personajelor actante, cât şi
desfăşurarea intrigii însăşi, sunt posibile datorită îmbinării
armonioase a două procedee artistice: descrierea şi dialogul,
pe care autoarea le îmbină impecabil (cu mici excepţii), reuşind
să creeze o operă cu certă valoare beletristică. Lor li se adaugă
cu cinste şi monologul interior, ce surprinde adesea zbuciumul
naratoarei care se gândeşte la drama defunctei. Între ele însă,
cea mai de seamă este descrierea, care reprezintă apodictic
un atuu al scriitoarei. Aceasta reuşeşte să alăture adesea
expresii uzuale sau chiar arhaice, altora neologice, într-o
simfonie care încântă atât auzul cititorului ce posedă ureche
muzicală, cât şi privirea şi simţirile lăuntrice.
Dat fiind rolul descrierii, după cum era şi firesc, în cadrul
lucrării apar o multitudine de imagini de natură auditivă, vizuală
sau olfactivă, care sunt f olosite adesea şi cu funcţie
hiperbolizatoare. Astfel, atunci când Dana pleacă din casa lui
Eugen în urma discuţiei avute cu soţia acestuia, întreaga natură
este descrisă ca un inamic al eroinei, căpătând puteri
supranaturale şi fiind personificată:
„Orizontul părea ca un tăvălug ce se prăvălea peste ea,
zdrobindu-i visele cu violenţă fulminantă, soarele se întuneca
cuantificat, iar căldura sufletului se scursese din ea asemenea
apei deşertice desecate de firul mărunt al nisipului, pe cât de
pervers, pe atât de primejdios”( p. 25).1
O altă descriere frumoasă, ce-i drept, cam concupiscentă
însă, regăsim şi în cadrul episodului întâlnirii, când naratoarea
prezintă atât de sugestiv primul lor sărut:
„Apoi, într-o dorinţă de nestăvilit, îşi apropie buzele din
nou de buzele ei, le străpunse cu experienţă încătuşarea şi-i
vârî adânc limba înăuntrul gurii, jucându-se pasional cu limba
ei, întorcând-o, sugând-o, pipăind-o şi mângâind-o. Buzele lui
cărnoase şi lacome se jucau cu buzele ei inerte, iar limba
urmărea când traseul mărginaş al conturului, când explorarea
în străfundul umed al interiorului”.
Mai apoi, la finalul operei, atunci când descrie procesul
înmormântării, naratoarea realizează din nou o sinestezie de
imagini artistice, descriind parcă antitetic micimea bisericii în
contrast cu sicriul lung şi îngust ce adăpostea cadavrul:
„Biserica micuţă din cartier părea mai sumbră decât de
obicei, adăpostind în întunecimea-i caracteristică, un sicriu lung
şi îngust ce trăda silueta subţire şi foarte înaltă a Danei” (p.
41).
Dincolo de aceste aspecte extrinseci însă, savoarea
creaţiei literare este dată de profundul mesaj moral. Descrierea
fetei persecutată de părinţi, muncitoare, silitoare, dar totuşi
prostuţă şi credulă, care încape pe mâinile lui Eugen
Diaconescu, a situaţiei ei familiale, dar şi a dramelor sale
lăuntrice (am preferat pluralul, întrucât consider că o dramă
lăuntrică o constituie şi situaţia ei din familie, abia după ea
urmând idila), este realizată impecabil, într-o manieră care l-ar
face gelos atât pe Freud, cât şi pe ucenicul său Yung sau pe
mai junele piramidalist Masslow. În chip subtil, biografia
sugerează parcă faptul că anumite temeiuri ale problemelor
Danei ar proveni din violenţa cu care a fost tratată în copilărie.
Necesitatea afecţiunii maternale şi paternale, împlinită parţial
în relaţia ei cu prietenele Cristina, Carla şi Magda, se împlineşte
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în chip plenar în relaţia ei cu Eugen, care însă nu se dovedeşte
cel mai potrivit om pentru acest lucru, astfel că ea se transformă
într-o manifestare imorală şi vicioasă, al cărei principal vinovat
este el.
Finalul operei, probabil din dorinţa de a stimula imaginaţia
lectorului, este unul indecis, lăsând să planeze misterul şi
suspansul asupra întregului eveniment. Ce-i drept, cam tern,
naratoarea pare a-l incrimina pe Eugen, fără a se pronunţa în
chip ferm asupra sa, şi lăsând totodată să planeze o urmă de
vinovăţie şi asupra fratelui Costel şi a mamei, bolnave din cauza
fiicei, care ar fi putut-o sfătui să avorteze.
Lucrarea conţine astfel suspans, idilă, dramă, elemente
care o recomandă cititorului dornic să-şi ostoaie setea de
literatură. Ea mai cuprinde însă şi un profund mesaj moral, ceea
ce face din ea o operă utilă şi din acest punct de vedere. Invităm
astfel devoratorii de best-selleruri, dar şi iubitorii de beletristică
de calitate să treacă pragul Danei şi să-i descătuşeze drama
dintre coperţile romanului.

IULIU-MARIUS MORARIU
Eseist, teolog,
redactor Revista Sămănătorul Tismana
SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
Eseist, teolog,
corespondent Revista Sămănătorul Tismana
Studenţi, UNIVERSITATEA «BABEŞ
BOLYAI» - Cluj-Napoca
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
1 Demnă de remarcat este aici şi frumuseţea şi plasticitatea comparaţiilor succesive, ce descriu
de fapt, prin prisma naturii hiperbolizate şi personificate, zbuciumul lăuntric al Danei.
.
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Citiţi volumul online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Cristea_Aurora-Povestea_Danei.pdf
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ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni - Gorj) prozator.

IGNATUL DIN
COPILĂRIE
Din volumul “Din Văianu la Toronto”

...În săptămâna aceasta a Ignatului se tăiau porcii de
Crăciun. Nu se ştia, sau nu se folosea termenul de sacrificat,
care era străin din toate punctele de vedere pentru lumea
satului. Tăiatul avea o semnificaţie sacră, cea care aducea
prosperitatea în casă, belşugul care te ajuta să treci mai uşor
prin greutăţile iernii, către primăvară şi mult peste vară. Noi,
copiii, de fiecare dată, eram confruntaţi cu ceva dureros, fiindcă
în bătătura casei noastre, vrând, nevrând, trebuia să luăm
parte la acest ritual, într-un fel barbar. Porcul făcea parte din
existenţa noastră sentimentală! Avea şi un nume, chiar
creştinesc.
Bunica Stătiana, cât a stat la noi, a „botezat” un purcel
ce a ajuns porc până la Ignat cu numele de Gore, ca pe fratele
meu. Participam la creşterea lui timp de un an de zile. Îl
hrăneam, îl duceam la scăldat, îl mângâiam şi-l gâdilam pe
burtă cu afecţiune, la care el, animalul, răspundea pe măsură,
expunându-şi pielea şi ridicând picioarele când intrai în zonele
inghinale, grohăind de plăcere. La fiecare sfârşit de an, aveam
în curte şi un purcel al cărui soroc se plănuia pentru Crăciunul
viitor.
În sat, erau puţini bărbaţi rămaşi acasă şi dintre aceştia
şi mai puţini care aduceau la îndeplinire actul de înjunghiere.
Operaţiunea în sine viza secţionarea beregatei si arterelor
jugulare şi trebuia făcută repede şi cu precizie, altfel porcul se
chinuia şi ţipetele lui ţineau satul în alarmă. Cu cât porcul ţipa
mai mult, cu atât măcelarul de ocazie era mai desconsiderat
de comunitate, „că a chinuit animalul”.
La noi în curte, în anii copilăriei mele, de cele mai
multe ori, porcul a fost tăiat de nea Dumitru Boştină poreclit
Ciufanu, acela care, an de an, fura vara ceapa mamei din
Dos, din dealul cu via noastră. Fiindcă se ştia, mama totdeauna
punea câte un răzor de ceapă în plus, „că vine Ciufanu şi
fură.” În compensaţia cepei furate, ne făcea acest serviciu
gratuit. Treaba era planificată din timp, pentru că Ciufanu
participa la multe familii, la tăiatul porcilor, chiar la două, trei
gospodării într-o zi.
În ziua stabilită, mama se scula mai de dimineaţă,
pregătea „rosturile” necesare, adică lemnele de foc, căldările
şi apa adusă proaspăt, ca să fie, albia porcului, adică vasul în
care se puneau pentru sărat carnea şi slăninile, postăviţa pentru
maţe, vătraiele pentru pârlit. Turta de mălai si mâncarea se
pregăteau până în ziuă, că apoi nimeni nu mai avea timp de
aşa ceva! Cea mai dificilă operaţie în această activitate era
jupuitul. Era considerată risipă să pârleşti
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porcul cu paie şi să nu recuperezi pielea şi părul, trebuitoare
în gospodărie. Aproape toată pielea, mai puţin o porţiune de
pe burtă, era jupuită, pentru că din ea se meştereau opincile
pe care noi le purtam în picioare, tot timpul iernii.
Când eram în clasa întâi de liceu, după trei luni de
folosinţă, bocancilor lui Gheorghe, cumpăraţi de la Brăila de
moş Dumitru cu mulţi ani înainte şi care-i rămăseseră mici
şi-mi fuseseră transferaţi mie, li se rupseseră feţele,
îmbătrânite de timp, motiv pentru care, după vacanţă, mam întors la liceu încălţat cu opincuţe din piele de porc, care
se „asortau” de minune cu hainele din dimie aspră, lucrate
de Gore Drulă, croitorul satului, care învăţase meseria în
armată. Ce umilinţă am suferit când colegii orăşeni au râs
pe seama încălţărilor mele! Nu era de-ajuns că duceam cărţile
într-o traistă, cu rol de servietă, confecţionată şi ea din păr
de capră?
Interesant un lucru pe care n-am putut să-l dezleg.
În dimineaţa zilei sacrificiului, în oborul animalelor era
întotdeauna o linişte apăsătoare. În cocina porcului nu se
auzea nici o mişcare!
Pentru ultima oară, porcul şi purcelul „moştenitor”
stăteau afundaţi în culcuşul de paie, parcă intuind tragedia
deznodământului. Ce fel de telepatie funcţionează? Ar pute
fi o coincidenţă?
Când Ciufanu intra în bătătura casei, noi, copiii, aşa
cum eram îmbrăcaţi, ne urcam în pat, ne aciuiam sub o pătură
şi ne introduceam degetele în urechi, să nu auzim ţipătul

Porcul trebuie să fie frumos pe lumea cealaltă
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sfâşietor de dureros al animalului prins, trântit la pământ,
imobilizat de picioare şi înjunghiat fără milă. Acolo, în pat,
nu scoteam o vorbă şi doar din când în când mai eliberam
timpanele pentru a şti ce se mai întâmplă. Totul era terminat
când măcelarul de ocazie şi ajutoarele sale începeau să
vorbească şi să stabilească modul de continuare a treburilor,
în timp ce animalul îşi da duhul.
După înjunghiere şi când tot viul se scursese din
el, porcul era urcat în tinda casei, apoi era adus în camera
în care eram şi noi, cameră unică, funcţională ca dormitor,
bucătărie şi pentru orice activitate ce nu se putea face afară,
în frig.
- Coborâţi din pat, dracilor, că făcurăţi hurdu-burdu
din casă! Aşa spunea mama când vrea să ne certe pentru
dezordinea ce-o lăsam în urma noastră. Ia uite, se suiră cu
opincile în pat! Vă e milă, dar muşcheţii vă plac?!! mai
continua mama cu sudălmile prefăcute, deşi chiar şi ei îi
picuraseră câteva lacrimi din ochi...
Pe scânduri curate din lemn de plop, coborâte din
podul şoprului cu fân, porcul era aşezat, jupuit, spintecat,
tranşat în părţi bine stabilite, conform datinii străbune.
Despicarea se făcea pe lângă şira spinării, după ce stratul
de slănină era crestat, moment solemn, când gospodina
aducea cotovaica din coajă de dovleac plină cu sare, din
care măcelarul lua cu mâna dreaptă, să săreze locul
încrustat în cruce, gest însoţit de urare : „Să trăiţi, să-l
mâncaţi sănătoşi !”, la care gospodina mulţumea prin : „Să
te audă Dumnezeu şi să mai vii şi la anul!.”
Plata pentru această munca a măcelarului, consta
din mâncarea şi băutura consumată după terminarea trebii.
Din bucătile de carne cele mai gustoase, nea Dumitru
umplea un tuci de carne, din care nu lipseau cei doi
muşchiuleţi din zona rinichilor, pe care mama îl punea pe
plită. Când carnea se prăjea, odaia se umplea cu un miros
apetisant, care se răspândea până în vecini. Sub pat, stătea
ascuns Pârtoc, motanul casei, care şi el aştepta mieunând
din când în când, dar nu deranjant, ca să fie scos afară, să
i se dea ceva din prospătura care ocupa încăperea.
...Sacrificările în sat începeau în ziua de Ignat şi
continuau până aproape de Crăciun. Deci erau în zile de
post, dar în ziua tăierii toţi ai casei se „dedulceau” din
ceaunul plin cu muşchi şi jumări din slănină perselată cu
carne, rumenite cât trebuie, „udate” cu ţuică fiartă şi vin de
ananas, după care se închinau şi cereau iertare Domnului,
pentru păcatul comis.
... Când aveam vreo şase sau şapte ani, într-un
asemenea moment, bunica Mama Măria, conf orm
obiceiului, n-a gustat din ispita păcătoasă şi eu, din multă
iubire pentru ea, am făcut la fel. Pe aceeaşi masă cu trei
picioare, lângă castronul imens cu bunătăţi, era
şi strachina noastră cu iahnie de fasole fiartă şi
dreasă cu ceapă zdrobită, dar fără prăjeală, nici măcar cu
ulei. Sub ochii mei de copil pofticios, Riţu, fratele mai mic,
se lăfăia cu jumări rumenite, pe care le lua cu mâna direct
din vasul dedulcit şi, răutăcios, mi le trecea pe la nas, dândumi motiv să-l plesnesc cu lingura de lemn peste degetele
în care ţinea bunătatea culinară, care a căzut chiar în
strachina cu fasole, spre indignarea tuturor comesenilor.
Masa s-a încheiat cu plânsetele noastre: el de
durere, şi eu de ciudă, „că mi-a făcut-o Riţu în necaz”!
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Obiceiuri de ignat
Sărbătoarea din 20 decembrie, închinată Sfântului Ignatie al
Antiohiei, este cunoscută în popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau
Inatoarea. Se crede că în noaptea de Ignat porcii visează că vor fi tăiaţi.
De acum încolo nu se mai îngrăşa, nu mai pun carne pe ei şi nu mai
mănâncă, pentru că şi-au visat tăierea. Singură activitate permisă în
această zi era tăierea porcului. Femeile însărcinate, de teamă de a nu
naşte copii cu infirmităţi, respectau cu stricteţe interdicţia de a lucra.
Persoanele care lucrau în această zi, erau pedepsite de cea care patrona
ziua: Ignătoarea - o femeie bătrână, lacomă şi urâtă. Potrivit credinţei din
popor, ea le ispiteşte pe femei să lucreze, după care le opăreşte.
Prin multe părţi porcii sunt tăiaţi în această zi. O credinţă
musceleană ne îndeamnă: «Chiar de n-ai tăia un porc, tăie cel puţin o
pasere: găină, rată, gâscă; ori înţeapă creasta la o găina neagră că să
dea sângele, că aşa e bine: să vezi sânge în ziua de Ignat, că numai
atunci vei fi ferit de boale».
La tăierea porcului nu trebuie să stea nimeni prin apropiere,
dintre cei care sunt miloşi din fire, căci se crede că porcul moare cu mare
greutate, iar carnea unui asemenea porc nu va mai fi bună. Cel ce taie
porcul, nu trebuie să strângă din dinţi, că să nu iasă carnea porcului tare
şi să fiarbă cu greutate.
Există şi obiceiul că porcul tăiat să fie încălecat. Ion Creangă
mărturiseşte în «Amintiri din copilarie”: «La Crăciun, când tăia tata porcul,
şi-l pârlia, şi-l opăria, şi-l învălia iute cu paie, de-l înăduşa, că să se poată
râde mai frumos, eu încălecăm pe porc deasupra paielor şi făceam un
chef de mii de lei».
Tudor Pamfile menţionează că «Prin unele părţi se crede că
dacă se dă copiilor cari se scăpa, noaptea în pat cu udul, să mănânce
coada porcului şi vor scăpa de această slăbiciune”.
În credinţa populară, diferite organe sau părţi din carnea porcului
tăiat sunt utilizate că remedii în tratarea unor boli ale oamenilor şi
animalelor:
- Untură de la porcul negru e bună pentru sănătatea oilor.
- O bucată din untură de porc negru era dusă la biserică de
Bobotează, pentru a fi sfinţită. Cu aceasta se ungeau cei care aveau
dureri de picioare ori junghiuri.
- Sângele porcului, amestecat cu mei şi lăsat să se usuce, era
folosit pentru a-i afuma pe copiii care se speriau sau aveau guturai.
- Cu părul de porc se afumau copiii atunci când erau deochiati.
Gospodarii cred că pot cunoaşte dacă în viitor nevestele lor vor
naşte feşe ori băieţi, după cum se arată o bucată de carne aşezată în
osânză. Dacă în inima porcului se va găsi mult sânge închegat, aceasta
era semn că stăpânul va avea noroc de mulţi bani.
Splina porcului este cea care descoperă durata iernii: dacă
splina este groasă în capăt, e semn că vom avea o iarnă grea, cu multă
zăpadă, însă, dacă este subţire, arată că va fi iarnă săracă în omăt, iar
anul nou nu va fi îmbelşugat.

Sursa articolului cu litere cursive: “Obiceiuri de Ignat”: Adrian Cocosila
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-superstitii/obiceiuri-ignat-98422.html
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj) - prozator, poet.

PROFEŢIA

Sevastiţa Filip, femeie săracă, din Câinenii
Curtişoarei – sat dispărut, uitat de Dumnezeu la poalele
munţilor – locuia, într-o căsuţă mică, cu două „hodăi”,
una în care dormea, iar cealaltă – de la drum – era
destinată musafirilor ce nu prea îi călcau casa. Mai mult
stătea plecată la oraş, la Târgu-Jiu, pe la diferite familii
de boiernaşi, care o foloseau la treburi gospodăreşti.
Toată viaţa ei a fost slugă. Făcea curăţenie, spăla şi călca
rufele, gătea… O plăteau cu te miri ce, dar ea era mândră
că găsea de lucru, avea ce mânca şi unde dormi. La
căsuţa ei din sat venea mai rar, mai mult vara, câteva
zile.
Trăia singură, nemăritată, aşa că într-o zi,
fiind acasă, trecu drumul, alături, la vecina ei Tudoriţa,
măritată cu Ion M. Pânişoară, cu care avea şapte copii şi
unul – al optulea – în burtă.
― Bună zâua fă Tudoriţo, ce zici că mai faci?
Mi se făcuse dor de tine, că dacă stau mai mult la oraş…
aşa că uite… să mai stăm şi noi de vorbă…
― Hai intră în bătătură, că n-am câine, că e
plecat cu Ion al meu la lemne, cu căruţa, la pădure. Ce
să facem şi noi, că de… şapte copii, care trebuie hrăniţi
şi cu noi doi… destui.
Tudoriţa Pânişoară – născută Motorga, din
Bumbeşti-Jiu - nu ştia carte, că nu mersese la şcoală.
Era analfabetă, dar, fiind înzestrată cu o inteligenţă
nativă, mereu era consultată de către săteni, în diferite
aspecte legate de pământ, de animale, de sărbători sau
alte sfaturi pe care le dădea cu înţelepciunea omului
simplu, care îşi cântăreşte mereu cuvintele.
Stăteau afară, în curte, la umbra unui dud,
pe o băncuţă din lemn, cioplită de omul ei, de Ion.
Bunicul lui – Marin – fusese preot în sat. De la el
moştenise Ion (nepotul) darul de a se ruga Domnului şi
de a merge duminica la biserică, împreună cu nevasta
şi cu droaia de copii. Atunci, fiecare familie avea câte
zece – doisprezece. Pământul trebuia muncit, bolile erau
tot mai prezente, serviciile medicale lipseau, aşa că era
obligatoriu să ai mulţi copii.
― Tu ce zici, fă, Sevastiţo, ce să fac eu acum
cu cel din burtă, că m-am gândit să-l lepăd, că şi aşa am
destui, de nu ne mai ajungem. M-a învăţat una de la noi
din sat să beau fiertură de tutun, ca să scap de el, dar
mie îmi e cam frică. Dacă mor, Doamne fereşte, rămân
copiii orfani!
― Lu’ Ion al tău i-ai spus ce ai
de
gând?
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― I-am spus şi el a zis să mergem totuşi la un
doctor, la oraş, să vedem ce ne spune.
Femeile mai vorbiră, ba de una, ba de alta, până
într-un final Sevastiţa se ridică şi zise la plecare:
― Vezi că mâine mai trec pe la tine, după ce vi
de la oraş, dacă zici că te duci la doctor, să-mi spui şi mie
ce şi cum…
― Bine, fă!
A doua zi, în cântatul cocoşilor, Ion Pânişoară
îşi urcă nevasta în căruţă şi plecară la oraş, la Târgu-Jiu, să
consulte un doctor, în problema lor. Drumul a fost greu şi
destul de departe. Roţile se loveau de câte o piatră mai
mare, făcându-i să se ţină bine de chilimii, să nu cadă din
căruţă. Asta le mai trebuia!
Ajunşi la spital se aşezară la rând, la uşa
doctorului Nicolae Hasnaş. Era aglomeraţie mare; oameni
din toate părţile judeţului Gorj. Fiecare avea câte un „păs”,
iar Hasnaş era cel mai renumit medic. El era şi internist, şi
chirurg, şi mamoş, de toate. Lipsa cadrelor medicale l-a
determinat să se pregătească în mai multe specializări.
Într-un târziu intrară în cabinet, Ion şi Tudoriţa
Pânişoară.
― Să trăiţi don’ doctor!
― Bună ziua oameni buni, aşa… ia zii, care-i
baiul?
― Muierea mea, don’ doctor, e grea şi ar vrea
să-l lepede…
Doctorul o privi cu blândeţe pe femeie şi o
întrebă:
― Mai ai copii?
― Şapte, don’ doctor…
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Nicolae Hasnaş se ridică de pe scaun, se apropie
încet de Tudoriţa şi îi şopti uşor la ureche:
― Fă-l şi pe al optulea!
Întorşi în sat, nici nu apucă Ion să scoată hamurile
de pe cai, că Sevastiţa (vecina) se şi înfăţişă înaintea
Tudoriţei.
― Fă, ştii ce m-am gândit tot timpul când voi aţi
fost plecaţi? Eu zic să-l faci!
Copilul s-a născut şi a fost botezat Titu. Nici nu
împlinise cinci ani, când vecina lor Sevastiţa Filip, venind
pe la ai lu’ Pânişoară şi văzându-l pe copil aşa de vioi şi
isteţ, i-a prezis:
― Să ştii de la mine, Tudoriţo, că acest copil va
ajunge primarul Târgu-Jiului!
………………………………………………………………………………
Acum, la vârsta de 76 de ani, inginerul Titu
Pânişoară – fost primar al oraşului Târgu-Jiu – se întrebă de
unde o fi ştiut vecina lor ce îi va rezerva viaţa.
Tot domnia sa s-a ocupat şi de tipărirea
memoriilor doctorului Nicolae Hasnaş.
25.10.2013
Florian Văideianu - Jurist

Titu Pânişoară (n. 2 septembrie 1932)
Devotat fiu al Gorjului şi distins cetăţean al TârguJiului, fost primvicepreşedinte şi preşedinte al Consiliului
popular municipal. A scris trilogia "Oameni şi întâmplări
din Gorj", I-III, 2005-2007, unde autorul îşi mărturiseşte
preţuirea şi recunoştinţa faţă de trecutul locurilor, faţă
de contemporanii care au marcat istoria judeţului.
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FLORIAN VĂIDEIANU

RENAŞTEREA
Cu sapa în mână, printre rândurile de
cartofi, Paraschiva tăia de zor buruienele,
adunând totodată şi „goangele”, care mâncau
bietele frunze, lăsând prăpăd în urma lor. Lumea
zicea că au fost aduse de americani, cu
avioanele, dar cine ştie…
Cam pe la prânz, femeia simţi o durere,
aşa ca o tăietură peste şale, deşi era încinsă bine
cu brăcirile. Lăsă sapa din mână şi se grăbi spre
casă. Bănuiala că îi venise sorocul să nască se
adeverise.
Femeia era din Câmpofeni, născută Rădoi,
sora învăţătorului Ion Rădoi. Se măritase cu
Constantin, croitor în sat, cu care mai avea patru
fete, doi – o fată şi un băiat – plecaseră la Domnul
de mici.
El venise din Rasova, coborând pe Jaleşul
plin de pive, ce prelucrau dimia, acţionate de apa
limpede şi repede, care le mângâia cu sunetul
acela de „piv – piv”, de unde le venea şi numele.
Om harnic, învăţat cu munca de mic – ca toţi
ţăranii acelor timpuri grele – atins şi el de criza
anilor 1929 – 1933, este forţat de împrejurări să
plece în căutare de lucru, pentru a-şi putea
întreţine familia. Ajutat de omul politic Grigore
Iunian, pleacă în Basarabia, sperând într-o
reuşită. Migraţia omului în căutarea unei soluţii
de existenţă a fost şi va fi perpetuă. Dumnezeu
îl ajută şi se angajează gardian la închisoarea
din Bălţi. Cu un salariu fix şi destul de bunicel
Constantin scapă de necazuri.
Odată, când a venit acasă, într-o permisie
i-a spus nevestei:
- Nu te las până nu îmi faci un băiat!
Numele Dănău, nu se va pierde.
Chemată grabnic, moaşa, Maria Popescu
(străbunica celui ce mai târziu va fi conf. univ. dr.
Ion Popescu Brădiceni), se şi apucă de treabă.
Încălzi apa, pregăti prosoape curate şi începu să
şteargă fruntea, plină de sudoare, a bietei femei,
care ţipa, chinuită de durerile facerii. Aşa a lăsat
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22 octombrie 2013, la Tismana

Dumnezeu să vină omul pe lume.
Într-un târziu, sleită de puteri, Paraschiva
întrebă cu glas scăzut:
- Ce este moaşă, fir-ar alimănit, că nu mai
ieşea?
- Băiat!
- Of, Doamne! Cum zici mata să-i pun
numele?
- Mitu, ca pe fiu’ meu, că este şi învăţător şi
ofiţer.
Orice renaştere trece prin moarte. Mitu, fiul
moaşei Maria Popescu, moare pe front în cel de al
II-lea Război Mondial, apărând pământul ţării sale.
Mitu, cel născut, devine învăţător, profesor şi
ofiţer. Astăzi este colonelul în rezervă şi cunoscutul
scriitor Dumitru Dănău.
Florian Văideianu
Jurist
.

Scriitorul Dumitru Dănău (în mijloc)
la o lansare de carte a Editurii "Semănătorul"

Sursa articolului, blogul “Sămănătorul”
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/10/florian-vaideianu-renasterea.html
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GEORGE ANCA (n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică

George Anca:
Tagore
Tagore
Marile imperii – scria Tagore în A doua naştere –
îşi schimbă forma şi se spulberă precum norii; naţiunile
îşi joacă rolul şi apoi dispar în obscuritate, dar aceşti
indivizi poartă în ei viaţa nemuritoare a întregii
umanităţi. Vorbea despre personalităţi revelatoare,
respirând în lumea Spiritului. Noi vorbim despre el, în
Calcutta naşterii lui (6 mai 1861).
În Victoria Memorial, azi Muzeu al Bengalului,
Tagore joacă într-o piesă sanscrită, cu diploma Nobel
pe peretele din faţa fotografiei junelui actor. În palatul
memoriei sale din Shantiniketan, am căutat zadarnic
prin vasta iconografie urma lui din Bucureşti (noiembrie,
1926). Atâţia de la noi ar fi zidit palate din paşii lui
Tagore. Spuneam atunci că sfântul din Montparnasse
şi sfântul din Shantiniketan, amândoi scijelaţi în cuvinte
de Arghezi, au tăiat în materie spirituală mântuirea
lumii. Că Tagore este Christos bătrân, frate mai mare
cu Christosul valah, Mihai Eminescu.
Calcuttană, prin naştere, Amita Bhose a putut
chiar să evite gustul morţii incinerându-se în Bucureşti
lângă mormântul lui Eminescu, împrăştiindu-se în
cosmosul lui Orfeu şi al lui Tagore deopotrivă.
Doctrinele mileniului al III-lea nu vor putea evita
ceea ce se impusese filosofului Nicolae Bagdasar în
1938, contrastul dintre civilizaţia europeană, acum, pe
acelaşi trend, americană, materialistă, şi cultura indianorientală a sufletului, a interiorului. Dacă încorporarea
gândirii lui Tagore în cultura română în anii ’20 şi ’30 ai
secolului trecut a putut fi destructurată chiar prin Tagore
însuşi, sovietizat, al treilea, al patrulea Tagore vor fi iar
şi iar Tagore cel dintâi, cel adevărat.
“Un abur de aură botezătoare”, cum i-a zis Tagore
mahatma lui Gandhi, cum a murit Vivekananda la 39
de ani, ce titlu a avut Ramakrishna. Fugărit de furnicile
albe, chiar tu, Tagore. O competiţie existenţialreligioasă la templu. Power cut în Lebedev + Gorki
Sadna, Eisenstein, Rusia mutată aici, cu căţel cu
purcel, orice intră nu mai iese, Birla Planetarium,
Rabindra Sadan, Matro St. Paul’s, Cathedral,
handicraft bazar, Sunil Ganguli, Satyajit Ray, Father
Panchal, Mrinal Sen, Ashok Kumar, Dilip Kumar, Kishor
Kumar, Amitabh Bachchan, Guru Dutt.
Mă despart de Calcutta înainte de
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a fi aflat cum merg treburile la Departamentul de istorie
antică, tocmai acolo merg, pentru “la revedere”.
De nu s-ar
dispersa, ştearsă de
ciclon, casa lui Tagore
din Pandua, Orissa,
fost Bengal, unde
scria sub un copac
bakul drama-dans
Chitrangada. Aici era
the revenue inspector
office. Ciclonul din
1971 a spulberat
casele din jur, nu şi pe
cea a lui Kabiguru. Acum, gata, vom putea reconstrui casele
noastre, n-o putem înlocui pe cea în care a locuit
Rabindranath. Sarada Prasad Malik, no point in building
an auditorium in a remote village. The Rabindra Mandap
was finally built in Bhubaneswar. Au instalat sătenii o statuie
la intrarea în sat şi uliţa principală au numit-o Rabindra
Sarani, nerecunoscută de guvern. Bani pentru bakul
mandap. Tineretul a format clubul Biswakabi Rabindranath
Yubak Sangsad. Au încercat şi o Rabindra Library.. Tagore
le zicea: baba aum khao. Venea aici de dolparba, înainte
de a se muta la Shantiniketan. Cooracharan Sahoo, the
56-year-old son of the late Durjodhan Sahoo, Tagore’s
estate manager: my father handed me down all the papers
before he died and asked me not to lose them. I kept my
word and saved the papers although I lost my belongings.
Gata să se înece în ocean, şi Camoens purta deasupra
capului manuscrisul Os Lusiades.
În 1926, pe 21 noiembrie, Tagore nu era aici. Era în
Teatrul Naţional din Bucureşti şi conferenţia despre poezia
şi gândirea indiană. Azi, 22 noiembrie 1999, în
Shantiniketan, a doua zi, ne amintim nesfârşirea şoptirii
de Gange-Dunăre. Cu antet, că dr. George Anca has
delivered two lectures, Tagore in Romanian perspective,
Vidya Bhavan, 22 November ’99, Tagore and Eminescu,
23 November.

Rabindranath Tagore doar în operele dr.
George Anca? Surpriză mare la pag. 32 !

Sămănătorul - Anul III. Nr. 10 - octombrie 2013 - REPORTAJ

IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Aniversarea Colegiului
Naţional ,,George Coşbuc” din
Năsăud
(Cluj-Napoca), prof. univ. dr Teodor Bohăţel (Cluj-Napoca),

Relatare de la faţa locului de către prod. Ana Hinescu (Blaj), prof. Mircea Daroşi (Năsăud), cercet.
şt. Mircea Prahase (Bistriţa), jr. Pompei Raus (Năsăud) şi mulţi
colaboratorul nostru
În perioada 3-5 octombrie, Năsăudul întreg s-a
înves,mântat în haină de sărbătoare. Manifestările culturale
ce au marcat peisajul citadin de aici în aceste zile au fost
prilejuite de împlinirea a o sută cinzeci de ani de existenţă ai
Colegiului Naţional ,,George Coşbuc” din localitate.
Înfiinţat în anul 1863, şi deschis la 4 octombrie, cu
prima promoţie formată din 39 de fii ai satelor ce au compus
fostul regiment de graniţă de aici, acesta a avut de-a lungul
timpului între elevii săi 17 academicieni, între care se numără
poetul George Coşbuc (întemeietorul revistei ,,Sămănătorul”,
personaj cultural de mare valoare), prozatorul Liviu Rebreanu,
cel dintâi patriarh, istoricul Virgil Şotropa, căpitanul Iulian
Marţian, botanistul Florian Porcius, etc., 3 ierarhi (primul
patriarh, Miron Cristea, mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan,
academicieni şi ei şi episcopul Nichita Duma al Argeşului),
precum şi o mulţime de alte personalităţi
culturale (primul doctor în matematici din
România, Paul Tanco, scriitorul Teodor
Tanco, prof . univ. dr. Dumitru Acu,
preşedintele ,,Astrei”, prof. univ. dr. Ironim
Marţian etc).
La ceas aniversar, absolvenţi mai
tineri sau mai vârstnici, s-au adunat aici
să cinstească memoria înaintaşilor şi să
depene amintiri cu privire la zilele cele mai
frumoase din viaţa lor, cele ale liceului.
Alături de ei au fost oaspeţi de pe întreg
cuprinsul ţării, care au luat parte la bucuria
lor.
Manif estările au debutat cu
lucrările simpozionului ,,Colegiul Naţional
,,George Coşbuc” la 150 de ani (18632013)”, desfăşurate pe patru secţiuni.
Nume mari ale zonei, dar şi ale culturii
naţionale, precum scriitorul dr. Teodor
Tanco, prof. univ. dr. Dumitru Acu, prof.
univ. dr. Ironim Marţian, prof. Ioan Seni,
prof. dr. Gheorghe Pleş, prof. Dorel Coc
(actualul director al şcolii), dr. Teodor
Ardelean (directorul Bibliotecii Judeţene
,,Petre Dulfu” din Baia Mare), prof. Sillvia
Pop (Blaj), dr. Aurelia Dan (Bistriţa), dr.
Mariana Istrate (Cluj-Napoca), dr. Cristian
Găzdac (Cluj-Napoca), prof. univ.dr.
Mircea Popa (Cluj-Napoca), dr. Lucian
Vaida (Năsăud), conf .
Pagina 19 univ. dr. Viorel Jodis,

alţii au susţinut comunicări interesante, analizând diferite
aspecte ale din viaţa şi activitatea şcolii şi a membrilor săi.
Lor li s-au alăturat, cu sufletul, dar şi prin mesajele transmise,
academicienii Dumitru Protase şi Valentin Vlad.
A urmat apoi, în cea de-a doua zi a manifestărilor, ora
de dirigenţie, la care au participat reprezentanţi ai fiecărei
promoţii, apoi o festivitate dedicată momentului aniversar.
Aceasta a debutat cu salutul oficialităţilor locale, între care sau aflat, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
domnul Emil Radu Moldovan, vicepreşedintele acestuia,
interpretul de muzică populară Alexandru Pugna, primarul
urbei, Mircea Romocea, şi alţi reprezentanţi ai clasei politice,
după care, a fost prezentată importanţa colegiului George
Coşbuc în viziunea universitarilor mai-sus pomeniţi Dumitru
Acu şi Teodor Tanco.
Acestor conferinţe le-a urmat prezentarea monografiei
Liceului, apărută la editura Napoca Star, şi
întocmită sub coordonarea prof. Dorel Coc,
de către un comitet de specialişti din care
au făcut parte: prof. Ioan Seni, prof. dr.
Gheorghe Pleş, dr. Aurelia Dan, dr. Adrian
Onofreiu, Pompei Raus, col. (r). dr. Vasile
Tutula. Lucrarea cuprinde atât o prezentare
a istoriei liceului, cât şi o prezentare a
relaţiilor lui cu instituţiile culturale ale vremii,
prezentarea performanţelor lui de-a lungul
vremii, a biografiilor celor mai importanţi
absolvenţi ai săi, dar şi chestiuni legate de
actualitate şi de perspectivele de viitor ale
instituţiei. Limajul îngrijit şi academic, plăcut
însă lecturii, alături de aparatul critic
meticulos întocmit de documentarea bogată,
constituie doar unele dintre marile atuuri ale
lucrării.
În după-masa zilei, atât invitaţii, cât
şi participanţii, s-au reunit la Muzeul
Grăniceresc Năsăudean, unde au participat
la vernisarea unei expoziţii de pictură şi
f otograf ie. Acesteia, i-a urmat o altă
expoziţie, realizată de această dată de elevii
şcolii, constând din picturi ale acestora, şi
apoi dezvelirea plăcii de marmură care
marca momentul şi vizitarea muzeului şcolii.
Ce-a de-a doua zi a manifestărilor,
atât de bogată în evenimente culturale s-a
încheiat apoi cu un spectacol susţinut de
formaţiile liceului şi cu o manifestare
muzicală organizată de municipalitate.
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Ultima zi a manifestărilor a avut în centru
două vizite deosebit de importante, invitaţii plecând în
pelerinaj la casa memorială a romancierului Liviu Rebreanu,
din localitatea cu acelaşi nume, şi în cea a lui George
Coşbuc, din fostul sat Hordou. La finalul lor, oaspeţii,
încărcaţi de amintiri frumoase şi purtând în suflet bucuria
de a se fi aflat pentru o vreme pe pământul academicienilor,
s-au îndreptat spre locurile lor natale, ducând în suflet
bucurie şi gânduri bune.
Aşa s-au desfăşurat cele 3 zile de
manifestări culturale ocazionate de împlinirea a un secol şi
jumătate de existenţă al liceului ,,George Coşbuc”, în cadrul
cărora, absolvenţi de seamă ai şcolii, precum cel al cărui

nume îl poartă ea astăzi, au fost omagiaţi de către invitaţii şi
participanţii la prestigioasele manifestări.
Nota redacţiei:
Adăugăm că biografia scriitorului George Coşbuc - aşa
cum este pe saitul liceului, trebuie completată până în luna
septembrie anul viitor şi cu activitatea de la Tismana. Aici şi-a
petrecut ultimii ani din viaţă şi – din nefericire – şi-a pierdut fiul
într-un tragic accident de automobil în apropiere de Târgu-Jiu.
Încă, mai adăugăm că vor trebui făcute toate demersurile
pentru ca liceul din Tismana să poarte numele acestui mare
scriitor al neamului românesc: George Coşbuc.
Citiţi şi articolul "FÂNTÂNA LUI COŞBUC".

Vedeţi albumul foto original de la CN “George Coşbuc” din Năsăud, aici:
http://www.timponline.ro/scoala-unde-au-invatat-george-cosbuc-si-liviu-rebreanu-150-de-ani-de-istorie-foto/
Personalităţi invitate la aniversarea Colegiului Naţional «George Coşbuc»

Fântâna lui
Coşbuc

La popasul «Fântâna lui Coşbuc»

Cielo lui Romică porni lin, fără zgomot, infiltrându-se în traficul
infernal al oraşului Târgu-Jiu aidoma unei zebre vârâte printre hipopotamii
din bălţile pe cale de secătuire ale Africii. Chiar şi duminica, prin traficul
de astăzi poţi sfârşi strivit ba chiar sufocat mortal ca puii pierduţi de
mama lor, în cireada de hipopotami.
Mă gândeam la parcul ceauşist de Dacii de acum două decenii!
Care-ar fi umblat astăzi, duminica? Cele cu sot, sau fără soţ? Poate că
unii au şi uitat de restricţiile acelea când de cuvântul „week-end” nici nu
se-auzise ci doar de „munca patriotică de duminică” şi „iconomia de
combustibil, măi tovarăşi!”. Acum, în varietatea de modele de maşini, cu
mărci cunoscute pe-atunci abia din filme sau ziare, Daciile au ajuns ca
opincile din cauciuc înainte de a ieşi „adidaşii chinezeşti
de 10 lei jumate"!
Pagina 20
- Aveţi grabă? Am lua-o pe varianta Rovinari şi

ieşim prin Godineşti la Tismana, îmi întrerupse firul
gândurilor Romică, un consătean.
- Nici o grabă, n-am mai dat pe-acolo de
ani putrezi! Numai că mi-e cam foame, tragem
undeva?
- Mâncăm nişte mici la Fântâna lui Coşbuc,
ajungem în cinci minute.
Hmmm! Câtă blasfemie şi pe cârciumarul
ăsta! reluai eu gândurile. Să lege numele cârciumii
de al lui Coşbuc!
Cielo opri lin la fel cum pornise şi intrarăm.
Până se frig micii mă iau în vorbă cu cârciumăriţa:
- Ziceţi că aici e Fântâna lui Coşbuc?”
aruncai eu zâmbind.
Spre uimirea mea, cârciumăriţa nu pricepu
deloc aluzia la barul plin până la refuz de sticle cu
alcool.
- Da! Veniţi să vi-o arăt e chiar aici la intrare!
Acum a rămas înăuntrul construcţiei dar am
reamenajat-o pentru interior şi a fost bine curăţită.
Am ieşit simţind că m-aştepta o mare
surpriză.
Pe vremea lui Ceauşescu, pe aici pe la
Băleşti, mergând pe şoseaua Târgu Jiu - Motru,
maşinile treceau ca vântul iar turiştii n-aveau de
ce să oprească în plin câmp, la o fântână din afara
satului.
Doar câţiva săteni din apropiere îşi mai
opreau căruţele pentru ca să-şi umple urcioarele
de la „Fântâna lui Coşbuc”. Doar ei şi câţiva „de pe
la judeţeana de cultură” ştiau că aici avusese loc
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Privesc într-acolo. 10 basculante noi nouţe de tonaj greu
aşteaptă ziua de lucru de mâine. Dincoace de parcare, la
popasul turistic, patronul a pus o placă „memorativă”, aşa cum
s-a priceput el. A scris şi nişte viersuri, mă rog, e frumos
amplasată în cadrul general? Este! şi citim:

Alexandru Coşbuc - student Decedat 26 08 1915
"Dar de-ai vrea iubite tată/ Să le cânţi nemernicia/
Cântă-le-o că eu din groapă/
Neîncetat o să te-ajut"

Parc de camioane la
«Fântâna lui Coşbuc»
cu adevăraţ tragicul accident al lui Alexandru, fiul lui Coşbuc,
rulând nebuneşte Mercedesul Benz-Torpedo împreună cu
moşierul Ion-Alexandrescu Stâlpeanu din Teleorman.
Povesteşte Lucian Valea in cartea „Pe urmele lui
Coşbuc”:
„Întorcându-se de la Târgu-Jiu împreună cu Alexandru
Coşbuc, Alexandrescu accelerează ca să nu-i prindă noaptea
pe drum. În raza comunei Băleşti, maşina se loveşte de un
bolovan, în plină viteză şi se răstoarnă. Moşierul moare
imediat „cu coşul pieptului zdrobit de volan”, Alexandru „cu
craniul fracturat”, mai rezistă încă. Ţăranii adunaţi la locul
accidentului nu ştiau decât că tânărul „e prieten al „boierului”
care le călcase găinile în mai multe rânduri”. Jandarmul venit
la faţa locului obţine „cu mare greutate (..) o căruţă, paie şi
câteva perne” pentru transportarea rănitului la Târgu Jiu. Ajuns
„în toiul nopţii”, la spital, medicul de gardă e incapabil să
întreprindă o intervenţie chirurgicală „care poate ar fi salvat
viaţa rănitului”. Poetul ajunge la spital abia în zori; băiatul lui
murise şi se afla la morgă. Foaia de calendar arăta data de
miercuri 26 august 1915.”
Acest text, rămas în memoria maicii ghid Evloghia de
la Mănăstirea Tismana, era spus aproape zilnic vizitatorilor
mânăstirii. Apoi, aceştia erau conduşi spre un frumos vitraliu
dăruit mânăstirii de către Elena şi George Coşbuc în memoria
fiului lor Alexandru. Dacă turiştii nu se grăbeau, li se putea
recita chiar şi „Moartea lui Fulger” pentru ca în final să
fie îndemnaţi să vadă „Vila Sfetea, unde a trăit mama lui
Coşbuc” sau fântâna Chihaia unde Coşbuc discuta seară
de seară în susurul izvoarelor cu Ramiro Ortiz,
ambasadorul Franţei în România anilor 1915.
Astăzi aceste locuri de patrimoniu cultural
românesc nu mai există! Ele au fost distruse pe vremea
comuniştilor. Vila Sfetea, ajunsă în ruină completă, a avut
noroc devenind Vila Ursu, pe un proiect în turism dar
Fântâna Chihaia n-a mai fost refăcută fiind inundată astăzi
de bălării.
Un ţăran cu mult cap, cum au de obicei ţăranii, a
refăcut în schimb Fântâna lui Coşbuc de la Băleşti
construind în jurul ei un popas turistic încă neterminat
întrutotul dar deja de invidiat. Patronul de astăzi era acum
două decenii, un pârlit de barman la un bufet ceauşist.
Când a venit „schimbarea de regim” şi-a făcut lângă
fântâna lui Coşbuc cârciuma lui proprie şi a mai cumpărat
şi nişte rable de camioane „date la casat” de la şantierele
din apropiere pe care le-a pus pe roate.
Maşina lui Alexandru Coşbuc, nu s-a răsturnat
aici lângă f ântână ci peste drum, acolo unde avem
camioanele, zice gazda.

PLACA MEMORATIVA Ridicată de Ion Vîrtanu în anul 1994
Plec gândindu-mă că politicienii şi jurnaliştii ar trebui aduşi
„cu forţa” aici. Omul acesta tot construieşte de vreo 20 de ani.
În fiecare an mai adaugă ceva. Iar ca el sunt mulţi dar noi nui vedem, de parca ne-a orbit Dumnezeu!
Ei bine, nu nea orbit Dumnezeu ci populismul ieftin de
tip boculist, vadimist, becalist sau alte mode, alimentat de ziare
vândute!
Priviţi deseară la televiziuni, citiţi mâine ziarele: dezastrul
de pe lume s-a adunat în România.
Dacă te uiţi însă bine prin ţară, oraşele se sufocă de
maşini, majoritatea noi, se construieşte in draci, mâine oraşele
Bucureşti şi Ploieşti se vor uni, şoselele naţionale şi judeţene
se lărgesc şi se asfaltează mereu, şcolile sunt pline de
calculatoare, nea Ion vorbeşte cu nevastă-sa Maria la celular!
Nu mai sunt cozi la butelii, nu se mai vând pâinea, uleiul
şi zaharul pe cartelă! Dar din ecrane, „moderatori” de televiziuni
şi politicieni cu ochii scoşi din orbite ne spun că trăim în plin
cataclism, într-un dezastru perpetuu!
Anul acesta vor fi alegeri.
Ţineţi-va bine, urmează un cutremur de gradul 9!
Vom muri cu toţii!
Adio dragii mei!
Prof. Nicolae N. Tomoniu, articol scris în anul 2008

Fântâna lui Coşbuc de la
Băleşti, Gorj
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Emmanuel de Martonne, (1873-1955)
geograf şi pedagog francez

De la stânga la dreapta: Alexandru, fiul lui George Coşbuc, pictorul Ghiţă Barbu Bărbulescu,
preuteasa Ana Popescu cu copilul Victor Dobrovicescu, Polixenia (Polina) Popescu, fata preutesei şi a
popii Matei, în fundal un ţigan cu stare din Mahala, neidentificat.
George Coşbuc şi-a petrecut la Tismana nu numai
vacanţele la vila cumnatului său George Sfetea. El era legat
şi de munca soţiei sale Elena, care era mâna dreaptă a
doamnei Sfetea la vila de pe Valea Tismanei. Librarul Sfetea
stătea mai mult prin Bucureşti sau Craiova cu fraţii săi, tot
librari, iar treburile vilei erau multe. Nici contabilitatea vilei
nu o ţinea familia Sfetea, ci vestitul tipograf Nicu D.
Miloşescu din Târgu-Jiu.
La 27 august 1913, Al. Savu, farmacist, ginerele lui
Nicu D. Milosescu scria: «Pentru prima oară am vizitat
această localitate de unde plec cu cele mai plăcute impresii
şi cu deplină mulţumire de cum am fost primit de amabila
doamnă Sfetea.»
Maiorul Prodan, ataşat militar la Petersburg scria la
21 septembrie 1913: «Am rămas pe deplin încântaţi, atât de
frumuseţea naturii, cât şi de modul drăguţ cu care ne-a primit
doamna Sfetea. E inutil a ne mai face reclamă prin jurnale!»
I.Ş.Nicolescu, avocat al Casei Corpului Didactic din
Bucureşti, venit la Tismana pentru a cerceta sanatoriul
organizat la mânăstire a fost găzduit la Vila
Pagina 22 Sfetea, în registrul căreia scria la 2 mai 1914:

„în această localitate cei tineri se îmbărbătează contemplând
minunile naturii şi monastirea, producţiune a geniului român după
descălecare, iar cei bătrâni îşi îndepărtează sfârşitul prin clima,
apa, aerul şi modul de viaţă potrivit ei. N-am cuvinte care să
exprime în mod exact mulţumirea provocată de bunăvoinţa
doamnei Sfetea şi însoţitoarele sale."
Aşadar, Elena - soţia marelui nostru poet naţional - era bine
împlicată în treburile vilei şi s-ar putea crede că din cauza aceasta
Coşbuc şi-a petrecut o parte din viaţa sa de după anul 1901 aici,
unde traducea mereu capitole noi din "Divina Comedie" a lui Dante.
Sculptorul Constantin Bălăcescu, cel care a ridicat în TgJiu statuia lui T. Vladimirescu, scria la 15 august 1908: «am fost
în anul 1907-1908 şi sper să continui a veni în această splendidă
localitate plină de aer, de linişte şi de inspiraţie. Numai eu şi badea
Gheorghe (Coşbuc) ştim cât preţuieşte vila lui Sfetea.»
Deci, tocmai «această splendidă localitate plină de aer, de
linişte şi de inspiraţie» l-a făcut pe George Coşbuc să creeze o
parte din opera sa la Tismana. Aici cânta el natura şi introducea
omul în natură - nu oricum şi deloc întâmplător - această atitudine
fiind o componentă importantă a viziunii sale artistice. Mulţi critici
(continuare în pag. 28)
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August 1901, la fosta şcoală primară a Mânăstirii Tismana (şcoală particulară aflată în faţa incintei mânăstirii,
devenită apoi “Sanatoriul Corpului Didactic”) În imagine: George Coşbuc - în dreapta popii Matei Popescu -,

pe treapta scării de deasupra lor, învăţătorul Dumitru Popescu cu soţia şi o parte din copii.
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ABONAŢI-VĂ LA REVISTA TIPĂRITĂ «Sămănătorul»
pentru a avea acasă imagini document valoroase !
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Psalmul 50, 7

Psalmul 50,7 : “Că iată, adevărul ai iubit; cele
nearătate ºi cele ascunse ale înþelepciunii Tale mi-ai
arătat Mie”.
Cartea Psalmilor cuprinde 150 de capitole şi 2527
de versete, fără a socoti psalmul necanonic poziţionat în
majoritatea ediţiilor la sfârşitul celor canonici. Psalmii provin
din mai multe colecţii şi subcolecţii localizate în perimetrul
geografic al Levantului antic, în mai multe perioade ale
istoriei poporului Israel. Este important de precizat faptul
că în afară de textele din această colecţie, mai întâlnim
presărate şi în alte cărţi ale Bibliei, bucăţi literare similare,
cărora le putem atribui, fără nicio ezitare, numirea de
psalmi.1
Autorul principal al acestei colecţii de imne este
regele David. Prin urmare, majoritatea psalmilor au fost
înscrişi în perioada regatului davidic, în timpul domniei
regelui Solomon. Apariţia acestor cântări a fost generată de
nevoile pe care dimensiunea doxologică a serviciului liturgic
promovată de reforma religioasă a regelui David, le impunea.
Cealaltă parte a psalmilor a fost colecţionată de Ezdra în
perioada următoare exilului babilonian din raţiuni
asemănătoare.
Psalmii au fost folosiţi de Mântuitorul Însuşi în
rugăciune, El arătând astfel caracterul lor insuflat de Duhul
Sfânt şi valoarea lor permanentă. Cu alte cuvinte, Psaltirea
rămâne cartea de temelie pentru rugăciunea Bisericii, atât
în planul evlaviei personale, cât şi în acela al evlaviei
comunitare. Edificatoare sunt cuvintele Mântuitorului : „că
trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în
Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi” ( Luca 24, 44). 2
Se pare că, încă din fragedă tinereţe, păstorul David
se îndeletnicea cu făurirea unor instrumente muzicale. Aşa
sună, cel puţin, mărturia sa d din Psalmul extra-numerar
(151), când spune : “Mâinile mele au făcut o harpă şi degetele
mele au alcătuit o psaltire.” Astfel, putem ajunge la concluzia
că tânărul David a ajuns faimos prin talentul său de a cânta
la harpă. Această faimă l-a adus în casa regelui, pentru ca
prin cântec să-i alunge acestuia stările neguroase pricinuite
de bântuiala unui duh rău. (1 Reg. 16, 14-23). Cei patruzeci
de ani de domnie i-au fost bântuiţi de duhurile rele ale
numeroşilor săi duşmani, din afară şi din lăuntru, de care îşi
apără sufletul printr-o armă mai puternică decât sabia şi
care era numai a lui : poezia.
David a purtat numeroase războaie, dar nu inamicii
de pe câmpurile de luptă se regăsesc cel mai adesea în
poezia sa. Aceştia se ivesc doar din când în când, iar regele
se bate cu ei sub asistenţa lui Dumnezeu :
Pagina 24 “Nu în arcul meu îmi voi pune nădejdea/ şi

nu sabia mea mă va mântui;/ ci Tu m-ai izbăvit de cei ce mă
supără” .(Ps. 43, 6-7)
Adevăratul său inamic este omul păcătos, adică omul
rău, viclean, mincinos, trufaş, făţarnic, invidios, lacom, asupritor,
lipsit de milă şi de omenie, omul care nu poate trăi fără bucuria
de a-i întinde altuia o cursă. 3
Psalmii au intrat de foarte timpuriu în cult, atât cel
mozaic, cât şi cel creştin. Citirea sau cântarea de psalmi în
toate marile ramuri ale creştinismului, adică în Biserica Ortodoxă,
catolică, protestantă şi anglicană. În Occident, ei sunt versificaţi
anume şi au melodii specifice În cultul ortodox se regăsesc
integral sau numai versete, în toate cele şapte Laude ale zilei
liturgice, în Sfintele Taine, în ierurgii şi în colecţii de rugăciuni.
Tradiţia liturgică a împărţit psalmii, în ordinea curgerii
lor, în 20 de grupe numite catisme (de la grecescul kathisma =
acţiunea de a aşeza), deoarece în timpul citirii lor, călugării sau
călugăriţele din mănăstiri îi pot asculta şezând în străni. Cele
douăzeci de catisme se află în cartea de cult, numită Psaltire,
la sfârşitul fiecărei catisme se află o mică rânduială cu o
rugăciune pentru creştinii care citesc Psaltirea acasă.4
Sfântul Atanasie cel Mare susţine că în această carte
omul se poate regăsi pe sine însuşi cu uşurinţă, spunând că
nicio altă scriere scripturistică nu este asumată de sufletul omului
cu atâta naturaleţe ca Psaltirea.
Psalmul 50 cuprinde în originalul ebraic 21 de versete.
Primele două versete constituie inscripţia despre destinatarul,
caracterul poeziei, autorul şi momentul istoric în care s-a scris.
Pentru a înţelege bine psalmul, este nevoie să
cunoaştem starea în care se afla David atunci când l-a scris şi
motivele care l-au determinat să-l scrie. Suprascrierea psalmului
ne dă chiar primul indiciu: „Întru sfârşit. Psalm al lui David. În
vremea când a intrat la dânsul Natan Proorocul, după ce intrase
el la Batşeba, femeia lui Urie”.
Cartea a doua Regilor, în capitolul 11, ne istoriseşte că
David căzuse adânc în păcat. Acest păcat a fost urâciune
înaintea lui Dumnezeu, atât prin gravitatea lui, care atrăgea
automat moartea, cât şi prin urmările lui, deoarece duşmanii lui
Dumnezeu, închinătorii la idoli, care cunoşteau viaţa curată pe
care o avusese regele David până atunci, primeau acum un
motiv de a lua în batjocură numele lui Dumnezeu, căruia acesta
îi slujea.
După cum ne mărturiseşte Sfânta Scriptură, într-o
seară, pe când se plimba pe acoperiş, prorocul a zărit-o, făcând
baie, pe Batşeba, soţia generalului său, Urie, care, de altfel, era
unul dintre cei mai devotaţi oameni ai săi. Aprinzându-se de
poftă, proorocul a trimis o slugă să i-o aducă pe femeie, care
era de o frumuseţe răpitoare. Folosindu-se de calitatea de rege,
el se culcă cu femeia, care rămâne însărcinată. Acesta a fost
începutul răului. David este conştient de consecinţele grave ale
faptei sale, căci legea lui Moise prevedea, în astfel de cazuri,
pedeapsa cu moartea, atât a bărbatului, cât şi a femeii (Levitic
20, 10; Deuteronom 22, 22) şi încearcă s-o ascundă, trimiţândul acasă de pe câmpul de luptă pe generalul său, Urie, în
speranţa că va putea transfera responsabilitatea pentru copil
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în seama acestuia.
Însă Urie, arătându-şi devotamentul pe care îl
avea faţă de rege şi faţă de camarazii săi de arme, care
erau erau în toiul luptei, nu doreşte să meargă acasă, refuz
care îl pune pe rege în situaţia de a fi nevoit să-l omoare,
pentru a nu i se afla nelegiuirea, trimiţându-l la luptă într-un
loc unde avea să moară cu siguranţă.
Astfel, David săvârşea două păcate grele, ambele
pasibile de pedeapsa cu moartea. Însă omul care căzuse
în păcate aşa de grave nu era un om obişnuit. Era un
prooroc, un om înţelept, încercat, un sârguincios slujitor al
Domnului, după însăşi mărturia Lui: „Aflat-am pe David al
lui Iesei, bărbat după inima Mea, care va face toate voile
Mele” (Fapte 13, 22). Cinstea de care se bucura David
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor nu l-au putut feri,
însă, de cădere sau poate că tocmai aceasta i-au adus-o.
Cu un singur pas, s-a afundat în adâncurile cele
mai de jos ale necurăţiei, adăugând păcat după păcat. Şi
timp de un an nu şi-a cunoscut căderea, nu s-a pocăit.
Probabil că, în acest timp, David şi-a continuat viaţa ca şi
cum nimic nu s-ar fi întâmplat, slujind cu acelaşi zel lui
Dumnezeu şi împărţind dreptatea în poporul său, pentru că
Sfânta Scriptura nu ne menţionează nimic contrar acestui
lucru, însă conştiinţa sa a fost adormită, cu privire la fapta
până când ceva exterior nu i-a trezit sentimentul de
vinovăţie. Pentru aceasta, abia după ce regelui i se naşte
copilul zămislit în adulter, Dumnezeu îl trimite pe proorocul
Natan, care nu îl mustră pe faţă, ci îl lasă să se judece
singur, ca unul ce avea datoria de a face judecata în poporul
lui Israel, spunându-i o întâmplare: „Erau într-o cetate doi
oameni: unul bogat şi altul sărac. Cel bogat avea foarte
multe vite mari şi mărunte, iar cel sărac n-avea decât o
singură oiţă, pe care el o cumpărase de mică şi o hrănise şi
ea crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mâncase şi ea şi se
adăpase din ulcica lui, la sânul lui dormise şi era pentru el
ca o fiică. Dar iată că a venit la bogat un călător, şi gazda
nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale, ca să
gătească cină pentru călătorul care venise la el, ci a luat
oiţa săracului şi a gătit-o pe aceea pentru omul care venise
la el” (II Regi 12, 1-4). La auzul acestei fărădelegi, regele
s-a mâniat foarte tare şi a zis: „Precum este adevărat că
Domnul este viu, tot aşa este de adevărat că omul care a
făcut aceasta este vrednic de moarte. Pentru oaie el trebuie
să întoarcă împătrit, pentru că a făcut una ca aceasta şi
pentru că n-a avut milă” (II Regi 12, 5-6). Abia atunci, profetul
Natan îl face conştient de vinovăţia faptei sale şi îi arată
că, făcând moarte de om, sabia va atârna în veac deasupra
casei sale, iar pentru că a luat femeia altuia, femeile sale
vor fi luate de către altul. La auzul acestei mustrări, David
nu s-a împotrivit, ca Adam, ci a strigat, revoltat împotriva
lui însuşi: „Am păcătuit înaintea Domnului!” (II Regi, 12, 12).
Un om simplu îi vorbise împăratului îmbrăcat în purpură,
însă acesta din urmă nu se mai foloseşte de puterea ce o
are, ca odinioară, căci vede în faţa sa, nu un muritor de
rând, ci pe Cel care l-a trimis. Nu mai este orbit de mulţimea
oştirilor din jurul său, ci vede în faţa sa mulţimea oştirilor
îngereşti şi tremură în faţa Celui nevăzut, ca şi cum ar fi
văzut. De la această înţelegere şi recunoaştere a păcatului
vine şi îndreptarea, deoarece Dumnezeu nu doreşte

moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu. Pentru că s-a
judecat singur pe sine şi s-a osândit, fiind gata, să primească
moartea cu care singur pedepsise pe cel vrednic de o faptă ca a
lui, prorocul Natan a zis: „Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta
şi nu vei muri!” (II Regi 12, 13).
În versetul 7 din acest psalm se vorbeşte despre
descoperirea lui Dumnezeu cere îi vădeşte regelui David: “cele
arătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Sale”, înţelepciune care
stă în strânsă legătură cu adevărul.5
Dumnezeu iubeşte adevărul, cerând adevărul şi dreptata
de la toţi oamenii. David căruia i-a descoperit atâtea taine ascunse
ale înţelepciunii era chemat în chip deosebit să împlineacsă
adevărul şi dreptatea.
David se roagă să capete înţelepciune ca să înlăture
o nouă cădere , adică cere de la Dumnezeu să-I arate felul în
care să-şi alcătuiască o viaţă nouă.
Consider că putem afirma faptul că în versetul 7 al
Psalmului 50 înţelepciunea se află într-o relaţie strânsă cu
Adevărul, sau aş îndrăzni să afirm că se află în umbra Adevărului,
la care omul poate ajunge doar prin curăţire interioară prin Sfânta
Taină a Spovedaniei şi o permanentă legătură cu Hristos prin
Sfânta Taină a Împărtăşaniei. Doar astfel, omul poate ajunge şi
păşi pe calea Adevărului, care reprezintă metoda cea mai uşoară
de a-L cunoaşte pe Dumnezeu.
În încheiere, aş aminti faptul că fiecare creştin, atunci
când rosteşte rugăciunea “Împărate ceresc...”, îl cheamă în ajutorul
său pe Duhul Adevărului care este Sfântul Duh, a Treia Persoană
a Sfintei Treimi.
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Psalmul 48, 3: Gura mea va
grăi înţelepciune şi cugetul
inimii mele pricepere
Pe bună dreptate, Psaltirea este
caracterizată cartea de rugăciune şi molitfelnicul
prin excelenţă al Bisericii Mântuitorului Iisus
Hristos. Psalmii fac parte din Vechiul Testament,
scrişi de Proorocul David, influenţat fiind de Duhul
Sfânt. Psaltirea are aceeaşi legătură cu Vechiul
Legământ precum inima cu omul întreg. Dumnezeu
Psalmistului, nu este o idee abstractă, nici o putere
impersonală. Este o personalitate vie, are ochi şi
urechi, este judecătorul care stă pe tron, împărat,
se pleacă din cer ca să vadă lucrările şi hotărârile
oamenilor, este un luptător desăvârşit şi călătoreşte
în pustie împreună cu poporul Său.1
Aşadar, Dumnezeu Psaltirii, este
Dumnezeul fiecărui om, Dumnezeu nostru
personal, care pătimeşte omeneşte şi cu toate
acestea, pentru Psalmist este un Dumnezeu veşnic.
Psalmistul vedem mai dinainte grija neadormită a
lui Dumnezeu faţă de omul nefericit şi căzut, atunci
când El se pleacă dintru înălţimea locaşului cel
sfânt al Său şi priveşte din cer pe pământ. Fericitul
Ieronim, Teodorit, dar mai ales Sfinţii Atanasie,
Vasilie, Hrisostom aduc laude răsunătoare şi
plenare arătându-şi dragostea lor, pe care o
exprimă faţă de Psaltire.2
Traducerea unora dintre versete Psalmilor,
a pus probleme legate de armonizarea lor cu
tâlcuirea. În unele cazuri, textele cu care este
familiarizat, poate cititorul nu exprimă în româneşte,
nici una din ideile pe care le dezvoltă comentariul.
Traducerile româneşti cunoscute ale Psalmilor,
încearcă în general să rezolve probleme originalului
grec, aducând textul spre cititor, oferindu-i o
traducere interpretativă, fiind uşor înţeleasă de
cititor. 3 Psaltirea, din scrierile biblice vechi
testamentare, este în mod cert cea mai
reprezentativă carte, încă de la început şi până în
zilele noastre ea a rămas o carte a evlaviei şi a
rugăciunii. Varietatea cuprinsului
Pagina 26 Psaltirii, ne dă tărie în spusele

noastre, că de fapt nu avem de-a face cu o carte în
accepţiunea obişnuită a acestui cuvânt, adică cu o
scriere unitară în alcătuirea ei, ci mai degrabă o
colecţie de texte de o mare diversitate: cântări
religioase, imnuri liturgice, meditaţii, rugăciuni, etc.4
În continuare, din punct de vedere exegetic,
voi aborda versetul 3 al Psalmului 48 care spune: „
Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele
pricepere”. Pentru că după Apostol: „ cu inima se
crede spre dreptăţire, ira cu gura să mărturiseşte spre
mântuire, iar lucrarea acestora doua pune temelia
desăvârşirii, de aceea psalmul le-a unit pe acestea
într-un verset: lucrarea gurii şi cugetul inimii.5 Cum
va scoate cu această gură comoara aceasta cel ce
nu o are în ascunsul lui dacă în inima sa nu se află
mai dinainte binele? Iar dacă, cineva nu face cunoscut
cu cuvântul bunătăţile pe care le are în inima sa,
aceluia i se va spune: „ înţelepciune ascunsă şi
comoară neştiută, ce folos este de amândouă?”. De
aceea, spre folosul aproapelui nostru, gura trebuie
să vorbească înţelepciune, iar spre propăşirea
noastră, inima să cugete pricepere.6 Întreg Psalmul,
cheamă la ascultare toate neamurile, pe toţi cei ce
umplu locuinţele lumii. După părerea Sfântului Vasile
cel Mare, îi atrage şi pe pământeni şi pe fiii oamenilor,
cei bogaţi şi cei săraci, chemându-i să-i asculte înalta
predică. Perechile celor chemaţi sunt în număr de
trei, fiind cuprins tot neamul omenesc: neamurile şi
cei ce locuiesc în lume, pământenii şi fiii oamenilor şi
bogaţii şi săracii.7
Fiindcă aşadar, profetul cheamă, întregul
neam să asculte, trebuie să mergem şi noi să
ascultăm ceea ce doreşte să ne spună pslamistul,
fiind un învăţător de obşte al întregului neam
omenesc. Sunt chemate toate neamurile, pentru că
porunca de a participa la predică a fost pentru barbari,
pentru înţelepţi dar şi pentru oamenii simpli, evitând
orice diferenţă posibilă în acele momente. Extinde
apoi cuvântul pământenii şi fiii oamenilor, deoarece
cheamă întreaga omenire. Această chemare, nu
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este una simplă, ci le porunceşte să ia aminte la cele
spuse cu multă râvnă şi cu sporită atenţie, deoarece
nu spune doar auziţi acestea toate neamurile, ci şi
plecaţi urechile.8
Faptul pentru care se foloseşte sintagma a
pleca urechile, nu este nimic altceva, decât a auzi cu
atenţie şi cu o minte concentrată. După ce toţi au fost
adunaţi şi anunţaţi apoi că li se va spune ceva înţelept,
nimic dintre acestea grăind, laşi rânduiala învăţătorului,
ca să schimbi locul cu ascultătorul. Fiindcă a spus voi
grăi înţelepciune, ca nu cumva să se considere că cele
spuse sunt omeneşti şi la fel spune cugetul inimii, ca
nu cumva să apară bănuiala că cele spuse sunt inveţia
lui proprie. Prin aceste argumente, arată că cele spuse
sunt dumnezeieşti şi că nu spune nimic de la el însuşi,
ci toate cele auzite doar pe acelea le va spune.9
Căci zice, am plecat urechea mea la Dumnezeu
şi am auzit de la El aceste cuvinte coborâte de sus în
inima mea şi pe acestea le spun, fiindcă şi Isaia
spunea: „ Domnul mi-a dat mie limbă de ucenic ca să
ştiu la vreme când trebuie să spun cuvânt. Mi-a dat
mie ureche să aud.” ( Isaia 50, 4), iar Sfântul Apostol
Pavel ne spune :„ Credinţa e din auzite, iar auzirea
prin cuvântul lui Hristos”. ( Romani 10, 17). Un alt
traducător, la rândul său spune: „ Şi va îngâna inima
mea.” Ce vrea să însemne această îngânare? Cântă,
recită, un psalm duhovnicesc. Să nu fim surprins dacă
spune cugetul fiindcă ceea ce primeşte de la Duhul
Sfânt pe acelea le meditează neîncetat iar după
îndelunga meditare doar apoi le transmite altora.10
Totodată, începutul înţelepciunii este frica de
Dumnezeu, înţelegerea bună este a tuturora celor ce
o fac pe ea. Aceste cuvinte sunt adăugate în mod
potrivit, arătând că cel ce se teme de Dumnezeu se
umple de toată înţelepciunea şi devine priceput. Dar
nu trebuie socotit că înţelegerea se limitează doar la o
simplă şi uşoară cunoştinţă, deoarece înţelegerea
bună este a tuturora. Prin începutul înţelepciunii se
izbăveşte toată răutatea, lucrând toată virtutea cea
bună. Filosofii din afara credinţei au definit
înţelepciunea ca şi o cunoştinţă a lucrurilor omeneşti
şi dumnezeieşti. Totuşi, această ştiinţă o va învăţa frica
de Dumnezeu, smulgând din rădăcină, răutatea şi
sădind virtutea.11
Înţelegerea bună, datorată începutului
înţelepciunii, se raportează la cei ce fac faptele
înţelepciunii şi care prin aceste fapte arată înţelegerea
bună. Mulţumirea, doxologia şi lauda prin faptele bune,
este părtaşă firii Lui, deoarece Dumnezeu este
nemuritor şi prin Sine Însuşi este vrednic de toată lauda
adusă. Când lauda Lui, mulţumirea şi slavoslovia sunt
pe temeiuri atât de evidente, clare limpezi şi neclintite,
încât sunt
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aceia, ignorându-le, afirmă cele contrare. 12
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gândului şi trăirea în timp şi spaţiu, pentru ca
experienţele câştigate să producă înţelepciunea
ca suport al existenţei fizico-mentale.13
Totul culminează cu faptul că prin
câştigarea înţelepciunii, acumulată în timp prin
suferinţă, se provoacă individului posibilitatea să
aibă o gândire realistă, să îşi exprime gândul
printr-un noian de vorbe corecte şi, nu în ultimul
rând, să aibă un comportament drept încadrat întro moralitate vârtoasă. Întotdeauna înţelepciunea
se află în inimile celor care doresc în permanenţă,
prin suferinţele gândului, să acumuleze şi să
împrăştie cunoaştere. 14
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* Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuirea Duhovnicească
la Pslami, Editura Institutului Biblic ?i de Misiune
Ortodoxă, Bucure?ti, 2009; p. 197;
6
* Ibidem, p. 197;
7
* Ibidem, pp. 195-196;
8
* Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi,
Doxologia, Ia?i, 2011, pp. 316-317;
9
* Ibidem, p. 319;
10
* Ibidem, pp 319-320;
11
* Sfântul Ioan Gură de Aur, Op. cit., p. 425;
12
* Ibidem, p. 426;
13
* http://www.poezie.ro/index.php/essay/13957618/
14
* Ibidem;
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(continuare din pag. 22)
literari îl compară pe Coşbuc, cu cântăreţul naturii, Eminescu.
Deosebirea este însă esenţială: D. Vatamaniuc ("G. Coşbuc",
Edit. pt. literatură, 1967) spunea că Eminescu a căutat în natură
singurătatea şi a găsit-o în natură. Dimpotrivă, Coşbuc a fugit
de solitudine şi s-a simţit singur în natură fără confraţii săi de
pană literară, pe care-i aducea la "Masa fraţilor" lângă Fântâna
Chihaia, în inima pădurii Tismanei.
El a reunit la Vila Sfetea multe personalităţi ale vieţii
literare sau din alte domenii culturale importante şi tot aici a
pus bazele revistei "Sămănătorul" împreună cu Alexandru
Vlahuţă şi cumnatul său George Sfetea.
Nu e adevărat nici ce au spus unii cercetători că poetul
ar fi venit la Bucureşti, la invitaţia lui Maiorescu impresionat
de poezia "Nunta Zamfirii". El se instalase deja la Bucureşti
când Maiorescu îi citise poezia. Il luase acolo Alexandru Vlahuţă
nu numai ca să pornească împreună revista "Sămănătorul" ci
şi să-l facă referendar la ministerul ce aplica reformele lui Spiru
Haret în tot regatul.
Vlahuţă fusese impresionat de faptul că poetul era
animatorul vieţii culturale a satului Tismana, ţinând cercurile
de citit în Sanatoriul Corpului Didactic, vechi local de şcoală
aflat în faţa incintei Mânăstirii Tismana.
Fusese o şcoală particulară finanţată de egumenii
mânăstirii şi înfiinţată cu mult înainte de 7 sept. 1831, când la
Bucureşti s-a dat Ordinul Marii Dvornicii a Treburilor din Lăuntru
trimis ocârmuirii judeţului Gorj, prin care se comunica hotărârea
de a se înfiinţa şcolile publice. Fotografia document ne arată
pe Coşbuc pe treptele acestei şcoli împreună cu învăţătorul
satului Dumitru Popescu, popa satului şi destul de probabil cu
primarul satului, pe care va trebui să-l identificăm cu ajutorul
localnicilor după apariţia acestui foto-document în revista
noastră.
Poetul a sprijinit personal, împreună cu soţia sa Elena
Coşbuc construcţia unui nou local de şcoală în centrul satului
şi a înzestrat biblioteca cu cărţi valoroase. Au donat şcolii un
frumos dulap ornat, din lemn de castan şi bustul în bronz al
poetului, care a fost luat de la Tismana şi dus la Turnu Severin,
pe timpul când Tismana ţinea de circumscripţia inspectoratului
şcolar al raionului Baia de Aramă.
George Coşbuc şi-a petrecut deci, ultimii ani din viaţă
la Tismana şi – din nefericire – în regat şi-a pierdut şi fiul,
Alexandru, într-un tragic
accident de automobil la
Băleşti în apropiere de
Târgu-Jiu. Vedeti în
paginile revistei şi articolul
«Fântâna lui Coşbuc» şi
revedeţi în arhiva revistei
"Sămănătorul" - numărul
special «05_I- Revista
Samanatorul, an I, nr. 5 ed.
sp, sept. 2011» cu
documentele programatice
ale
v echii
rev iste
Sămănătorul, întocmită de
George
Coşbuc
şi
Alexandru Vlahuţă şi
copertată cu una din
picturile lui Nicolae
Grigorescu, create special
pentru acest eveniment!
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Emil Popescu, funcţionar al Ocolului
Silvic, la Fântâna Chihaia, anii 1960

Coşbuc şi Alexandrescu
Stâlpeanu, proprietarul maşinii
care l-a ucis pe Alexandru Coşbuc
Alfons Castaldi, marele compozitor, venit la Tismana
invitat de Coşbuc i-a pus pe note primul vers din poezia ,,La
arme": «La arme, cei de-un sânge şi de-o lege!» poetul fiind
entuziasmat! Să nu uităm că în 1915 Europa era în plin război.
Fruntaşii partidului liberal din Transilvania stăruiau pentru
intrarea ţarii noastre-n război. La 9 august 1915 vin la Tismana
pentru praznicul de Sfântamaria Mare, Castaldi şi Vasile
Lucaciu (1852-1922) preot şi om politic român din Transilvania.
Coşbuc îl cunoscuse în 1891 cu prilejul sărbătoririi a 25 de
ani de domnie a regelui Carol I, când îl prezentase cu acest
prilej Ioan SIavici. Îmediat, între Lucaciu şi Coşbuc s-a
închegat o frumoasă prietenie. Venit la Tlsmana şi găzduit la
Vila Sfetea, Lucaciu a ţinut să consemneze următoarele
cuvinte în registrul vilei: «Vedem şi simţim cât de bine e
dincoace de Carpaţi. Doamne-ajută ca tot aşa să aflăm şi
dincolo de ei.» Alături semnează şi G.Dumitrescu-Bumbeşti,
directorul revistei «Şezătoarea săteanului».
Vara anului 1915 fost, cum dovedeşte cartea de onoare
a vilei Sfetea, un deosebit prilej pentru discuţii politice literare,
având centrul lor pe marele poet George Coşbuc. Pe lângă
Castaldi, dr. Vasile Lucaciu, Milosescu, fraţii Petre, Vasile şi
Gogu Hasnas şi mulţi alţii, se afla şi profesorul de la
Universitatea din Bucureşti - Ramiro Ortiz. Coşbuc ridicase
pe râul Tismana, mai sus de vilă, într-un loc retras, străjuit de
fagi seculari, un chioşc, unde se retrăgea şi scria poezii sau
diverse articole, pe care le trimitea revistei Albina sau altora
din întreaga ţară. Aici traduce „Divina comedie" a lui Dante
Alighieri şi tot aici scrie comentariile la această frumoasă
operă. Aici poartă discuţii pe marginea ei cu profesorul Ramiro
Ortiz în 1915. Dar la 26 august, fiul lui Coşbuc a suferit acel
nefericit accident mortal care a pus capăt fericirii lui Coşbuc.
După ce ridicat o cruce, a construit o fântână pe locul
accidentului şi donat vitralii la Mânăstirea Tismana, n-a mai
venit în Gorj. Nu după mult timp, s-a îmbolnăvit şi în noaptea
dinspre opt spre nouă mai 1918, ne-a părăsit pentru totdeauna.
În anul 1915, Ramiro Ortiz n-a consemnat nimic în
Cartea de Onoare a Vilei Sfetea. Dar la 30 iulie 1922, revenind
la Tismana, ne-a lăsat următoarele: «În amintirea zilelor
petrecute la Tismana cu G.Coşbuc, în 1915, copiez aici
sfârşitul comemorării mele a lui Dante Alighieri la Academia
Romană: Cu toate că ideile noastre (despre interpretarea
simbolică a Divinei comedii) erau divergente, ba uneori chiar
diametral opuse, discuţiile noastre păstrau seninătatea şi
calmul unor dialoguri platonice şi niciodată tânărul n-a uitat
respectul şi cuvioasa admiraţie ce se datorau pletelor albe şi
geniului nemuritor al bătrânului înţelept care-i făceau cinstea
de a sta de vorba cu el; după cum, niciodată bătrânul nu a
abuzat faţă de tânăr, de autoritatea ce anii şi numele lui
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glorios i-o confereau. Procedeurile erau printre cele mai delicate. 0 carte uitată deschisă pe masă din grădină, cu câteva
rânduri însemnate alături cu creionul reprezenta felul obişnuit al tânărului de a sprijini opiniile sale cu cele ale unor oameni
mai cu greutate; nişte însemnări adăugite de bătrân lângă rândurile însemnate cu creionul era felul lui obişnuit de a
răspunde atunci când cu greu am fi putut să ne înţelegem printr-o discuţie orală. Păstrez cu sfinţenie aceste cărţi cu
însemnările lui Coşbuc şi, când le mai citesc, parcă îmi aduc aminte de acele clipe de neuitat, când în tăcerea solemnă a
nopţilor de vară, adâncurile de umbră, care se deschideau în pădure, acolo unde raza lunii călătoare printre vârfurile
copacilor nu izbutea să pătrundă prin desul frunziş, lua înaintea ochilor noştri înfăţişarea prăpastiei infernale:
muntele din faţă lua forma sfântului munte al Purgatoriului şi stelele sclipind deasupra capetelor noastre ni se Pagina 29
păreau a se învârti cu cerească melodie, de care Dante pomeneşte în Paradis. Ramiro Ortiz»
Va continua în numărul viitor al revistei!
(Din art. prof. Cornel Cârstoiu – Vila Sfetea )
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

George Ene - Poeziile lunii
octombrie

Învăţătură de minte
Boala stă la capătul podului şi se ia de trecători.
Îi întreabă când pe cei ce coboară, când pe
cei ce urcă:
"Nu vreţi o porţie de amigdalită?"
Celor care-i zic că e mai bine să-şi schimbe
meseria
le face un semn – numai de ea ştiut –
încât noaptea îi dor cumplit amigdalele.
Celor care n-o bagă-n seamă nu le face nimic.
O doamnă grăbită, care tocmai urca podul,
a fost tot la fel întrebată
dacă n-are nevoie de o porţie din aceea,
şi fiindcă aceasta i-a răspuns:
"Ce eee? Du-te, femeie, că eşti nebună!",
alaltăieri i-au fost scoase amigdalele,
ieri a făcut o infecţie galopantă,
iar azi-noapte a fost depusă la morgă.
Învăţătură de minte:
Să nu le spui niciodată nebunilor că-s nebuni!

Dragostea-mi trecu
Dragostea-mi trecu printr-un inel de aur,
luminoasă ca o porumbiţă a tăcerii,
neliniştită ca gânguritul unui copil,
absurdă ca nepăsarea lumii
pe când Creatorul îmi lega inima
la oiştea Carului Mare.
Dragostea-mi trecu printr-un inel de foc
leoaică tânără simţind dureros biciul jockeului
sub ochii reci ai lumii
înfiorată de panică
şi totuşi fericită că fi-voi dresat
o dată pentru totdeauna.
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Dragostea-mi trecu printr-un inel din soare
aflându-mă sub el, în eclipsa-i,
ca un şoim împuşcat în aripă,
în ochii căruia lumea
e un nimic tulbure, indiferent
dacă mâine va fi sau nu va fi deloc.
Dragostea-mi trecu printr-un inel de întuneric
la marginea oceanului de tristeţe,
fiind cerşetorul care a furat inima lumii
spre a fugi cu ea în junglă – animal ofilit,
evaporat, cu sentimentele intrate-n beton –
şi totuşi înfometat de dragoste.
.

Trimit un curcubeu
EEhei, voi clipe v-aţi topit pe zare
Şi fulgerând îmi galopaţi în sânge.
Îmi arde pleoapa trista depărtare,
Căci inima-mi tresare şi vă plânge.
Ne-am depărtat, vezi bine, trestioară,
Ca doi copii la capete de lume.
Aştepţi un semn? N-ar fi întâia oară
Când dragostea-mi încerci, pusă pe glume.
Trimit un curcubeu înalt spre tine
Cu ochii mei pe stropii lui de rouă:
Stăpână-a mea, ce ai de gând cu mine?
Stăpână-a lui, de ce te faci că plouă?
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Inutilise Pro Patria
Fetiţa care erai la 12 ani,
(pe când eu aveam 20),
atunci neterminat,
cu părul scurt şi ochii vioi,
pentru a-l transfera acum,
fetiţa aceea iute ca argintul viu
aici, pe site,
juca şotron,
sub ochii tuturor,
acum 24 ani:
întru pomenirea
desena cu cretă axa lumii
colegilor militari de la Câmpina,
pe cimentul aleii dintre blocuri
care-au plecat în locul nostru
şi-şi lua zborul
spre a intra adânc în ciment,
când pe-un picior, când pe celălalt.
chiar în noaptea aceea, la Revoluţie…
Fericirea se chema să nu zbârceşti,
să nu calci convenţia
George Ene
liniilor marcate cu creta,
asemenea unor graniţe incredibile
între bine şi rău,
printre care-ţi conduceai piatra,
din pătrăţică în pătrăţică,
până la victoria finală
de 10 la 9 cu cea mai bună
a ta colegă de şotron,
în vreme ce eu făceam armata
la infanterie, la Breaza,
iar în seara zilei de vineri,
22 decembrie 1989,
la Revoluţie,
urma să merg
împreună cu colegii din regiment,
toţi unul şi unul - trăgători de elită,
urma să mergem, zic,
la Otopeni,
să ne încrustăm numele
PRO PATRIA,
în cimentul şotronului tău.
N-a fost să fie,
pentru că exact
când ieşiserăm din cazarmă
în stradă,
în camioanele pline –
cu motoarele duduind –
colonelul-comandant
a fost sunat din Capitală
de către un general, prieten:
"Cristiane, sunt Valeriu. Ce faci?"
"M-am pus în mişcare,
vin spre voi, să ajut Revoluţia!"
"Eşti nebun! …Şi George-al meu?"
"Şi el!"
"Mă, ai căpiat de-a binelea!
Îmi omori copilul şi n-am să ţi-o iert!
Aici e debandada-debandadelor:
toţi se cred mari şi-şi dau aiere de comandanţi!
Revocă ordinul şi întoarce-te-n unitate!
Imediat! Imediat, am zis! Îţi ordon!"
…Aşa am scăpat
de moartea care da târcoale la Otopeni,
în noaptea de pomină de vineri, 22 decembrie
1989,
când tu visai la şotronul tău
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Citiţi articolul original aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/10/george-ene-poeziile-lunii-octombrie.html
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

Anonimul din spatele
unei poezii
Balada vieţii *)
Un lung tren ne pare viaţa.
Ne trezim în el mergând,
Fără să ne dăm noi seama,
Unde ne-am suit ?i când.
Fericirile sunt halte,
Unde stăm câte-un minut,
Până bine ne dăm seama,
Sună, pleacă, a trecut.
Iar durerile sunt staţii!
Lungi, de nu se mai sfârşesc
Şi în ciuda noastră parcă,
Tot mai multe se ivesc.
Arzători de nerăbdare,
Înainte tot privim,
Să ajungem mai degrabă
La vreo ţintă ce-o dorim.
Ne trec zilele, trec anii,
Clipe scumpe ?i dureri,
Noi trăim hrăniţi de visuri
Şi-nsetaţi după plăceri!
Mulţi copii voioşi se urcă.
Câţi în drum n-am întâlnit,
Iar câte-un bătrân coboară,
Trist şi frânt, sau istovit.
Vine-odată însă vremea,
Sa ne coborâm şi noi.
Ce n-am da atunci o clipă,
Să ne-ntoarcem înapoi?
Dar pe când, privind în urmă,
Plângem timpul ce-a trecut,
Sună goarna VE?NICIEI:
Am trăit şi n-am ştiut.
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Notă. Poezii din e-mail nu avem obiceiul să tipărim. Iar
pe cea de jos am primit-o de vreo 10 ori! Autor? Un
anonim! Ei bine, dl Vasile Mic ne dezvăluie tainele
acestei poezii şi în consecinţă o publicăm cu plăcere!
.

Rabindranath Tagore
(7 May 1861 – 7 August 1941)
Ştiţi autorul poeziei «Balada vieţii»?

Rabindranath Tagore
*) Această poezie stă scrisă la
intrarea în biserica de la Sadinca,
judeţul Sibiu, loc unde s-au pus bazele
unei mici mânăstiri condusă de
părintele-călugăr David. Atât de
frumoasă pe atât de adevărată !
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GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet,
eseist, specializat în
indianistică
Traducere
George Anca

.

Jana gana mana
Jana-gana-mana domn minţii tuturor,
Al Indiei-Bharat de soartă dătător.
La numele-ţi bat inimi în Punjab, Sindh,
Gujarat, Maratha,
Drāvida, Utkala, Banga.
ecou îţi dau munţii Vindhya, Himacala,
muzică revarsă apele Yamuna, Ganga,
te cântă valurile Oceanului Indian.
Toţi cer binecuvântare
Şi-ţi înalţă laudă.
Mântuirea oamenilor e în mâna ta,
Al Indiei-Bharat de soartă dătător.
Slavă, slavă, slavă ţie.
Jaya he, jaya he, jaya he
Jaya jaya jaya, jaya he.

Thou art the ruler of the minds of all
people,
dispenser of India's destiny.
Thy name rouses the hearts of Punjab,
Sindh, Gujarat, the Maratha country,
in the Dravida country, Utkala (Orissa)
and Bengal;
It echoes in the hills of the Vindhyas
and Himalayas,
it mingles in the rhapsodies of the pure
waters Jamuna and the Ganges.
They chant only thy name,
they seek only thy blessings,
they sing only thy praise.
The saving of all people waits in thy
hand,
thou dispenser of India's destiny.
Hail, Hail, Hail to thee.
Traducere în limba engleză de
Rabindranath Tagore

Tagore şi Einstein în anul 1930
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Din volumul “Poeţi naţionali”:
http://georgeanca.blogspot.ro/2013/07/poeti-nationali-national-poets.html
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ALEX BERCA - (locuieşte în USA) - (n. 1937,
Marele pod peste
Bosforsicare
uneşteîndouă
continente
Bucureşti) Jurnalist,
redactor
analist
domeniul
economic la nivel global, dramaturg)

- Siria o lume a
controverselor
Acest articol prezintă o imagine de ansamblu de
atrocităţi recente efectuate de guvernul sirian în timpul
regimului preşedintelui Bashar al-Assad. Istoria sa recentă
este în general considerată ca una dintre situaţiile cele mai
acute şi extrem de controversate politice şi unul care transportă
enorm implicaţiile sociale şi economice globale. În ultimii doi
ani, regimul Assad a ordonat şi efectuat crime atroce împotriva
propriului popor, omorând peste 100.000 de persoane, pentru
a rămâne la putere. În timpul atacurilor cele mai recente în
zonele rebele, regimul Assad a folosit armele chimice, care
încalcă o rezoluţie ONU şi în general normele de război
acceptate. Acest lucru a permis regimului Assad să recâştige
controlul suprafeţelor ocupate de rebele dar, de asemenea, a
dus la moartea a peste 1400 de civili, inclusiv 400 de copii.
Opinia publică mondială, condusă de Statele Unite, partenerii
de coaliţie şi Naţiunile Unite, a cerut lui Assad să plece de la
preşedinţie şi să permită o nouă guvernare democratică
Puţine sunt ţările din lume care au avut şi continua
să aibă o asemenea istorie zbuciumată şi în acelaşi timp
evoluând spre un grad deosebit de dezvoltare.
Prin poziţia sa geografică şi prin abundenţa existentă
cu mii şi mii de ani în urmă, Siria ajunsese să fie socotită ca
fiind în "Cornul Abundenţei", lumii în care intrau ţările dintr-o
aşa zisă zonă ce includea Irakul, trecând pe la confluenţa
fluviilor Tigru şi Eufraţ teritoriul Siriei centrale şi al Israelului
şi ajungînd până în Valea Nilului în Egipt. Cu toate că la nord
şi la sud de această regiune, se întind deşerturi şi stepe
vaste,treptat pe parcurs a mii de ani cea mai mare parte a
acestora au fost transformate în ogoare roditoare, datorită
eforturilor popoarelor care trăiau în aceste zone, a imaginaţiei
şi preocupării lor de a se dezvolta continuu.
Irigaţiilor artificiale, au fost practicate cu mii de ani în
urmă. După opinia a nenumăraţi istorici, arheologi şi a altor
specialişti, încă din timpurile cele mai vechi (cu aproximativ
10.000 de ani î.Hr) şi până în ziua de astăzi Siria a fost centrul
de cultură neolitică unde a apărut pentru prima dată în lume
agricultura şi creşterea vitelor.
Această parte a lumii a fost şi continua să fie scena
unora dintre cele mai controversate evenimente, fiind populată
din cele mai vechii timpuri şi aflându-se chiar în centrul marilor
civilizaţii ale lumii. Aici se consideră că au apărut primele
aşezări umane de tip urban. Principali factori bazaţi pe bogăţia
şi evoluţia acestei părţi a lumii în general şi a Siriei în mod
special, i-a creat şi tot felul de necazuri, fiind permanent un
punct de atracţie economică pentru multe popoare mai puţin
dezvoltate din punct de vedere economic dar cu mai multă
experienţă şi continue preocupări de natură războinică care
trebuiau să le asigure cele necesare vieţii prin
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Aşa se explică de ce Siria a trebuit să se apere împotriva
invadării şi ocupări pe rând de către: sumerieni, egipteni, hitiţi,
asirieni, babilonieni, canaaniţi, şi fenicieni. Apoi în 550 î.e.n. a
fost cucerită de persani, cărora le-a urmat Alexandru cel Mare
în 333 î.e.n., iar mai apoi de către romanii în 64 î.e.n.
Istoria zbuciumată a Siriei a continuat şi după antichitate,
fiind cucerită de arabi, începând cu 634 e.n. şi apoi în 1516
e.n. de către otomani. Din diverse informaţii oficiale rezultă că
cele mai vechi rămăşiţe de civilizaţie umană găsite în Siria
datează încă din epoca paleolitică de acum circa 800 000 de
ani.[4]
Evoluţia economică a Siriei a fost direct legată, după
cum era şi firesc, de evoluţia demografică a populaţiei siriene.
Diverse statistici internaţionale confirmă o creştere
dinamică a populaţiei în perioada între 1950 şi 2010.
Balanţa demografică reflectă o evoluţie a celor ce au
rămas în viaţă de la circa 272.00 de locuitori cât a fost în
perioada 1950-1960 la o creştere în următorii 10 ani de circa
5% în 1975, care era una dintre cele mai mari creşteri a
vieţuitorilor, comparative cu alte ţări din lume.
Aşa se explică cum în perioada 2000-2010 a crescut în
continuare de patru ori.
După estimarea populaţiei făcută la 3 Octombrie 2013,
Siria are o populaţie de 22.248.000 , reprezentând circa 0.31
% din populaţia lumii.
Un factor esenţial, ce a permis dezvoltarea Siriei din punct
de vedere economic a fost şi continua să fie structura pe vârste
a populaţiei care este destul de omogenă din punctul de vedere
al numărului persoanelor active; această categorie (care
cuprinde persoane între 15 şi 64 de ani) cuprinde cele mai multe
persoane (circa 61% din populaţie) din care: bărbaţii reprezintă
6,985,067 iar f emeile un număr aproximativ similar:
6,753,619).[5]
Un factor esenţial este şi acela al gradului de educaţie al
forţei de muncă active. Din acest punct de vedere se remarcă
existenţa unui procent ridicat al fenomenului alfabetizării bazat
pe o continuă preocupare în această direcţie. Datele statistice
oficiale, prezentate în urma recensământului din 2004, confirmă
că orice persoană în vîrstă de 30 de ani ştie să scrie şi să
citească.
Aproape 80% din populaţie, (din care 86% bărbaţi şi
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circa 74% dintre femei) este literată. Cu toate că multe
dintre mijloacele mass-mediei nu prezintă asemenea
informaţii sau pur şi simplu le mistifică pentru a face jocul
anumitor partide politice, informaţiile oficiale siriene, în
măsura în care reflectă realitatea şi ca atare pot fi crezute,
plasează Siria printre ţările din vârful piramidei educaţionale
mondiale.
În asemenea condiţii nu este întâmplător că situaţia
economică a Siriei înainte de declanşarea revoluţiei o putut
încadra – după cum se exprimau unii analişti, drept ”o ţară
din gama de mijloc de creştere economică şi prosperitate”.
Sute de ani petrolul şi agricultura au constituit aşa
numita ”coloană vertebrală” a activităţii economice în
general şi a comerţului exterior în special, prin introducerea
unor tehnologii modern în diversele domenii de activitate.
Agricultura prin produsele exportate aducea circa Ľ din
venitul naţional şi a permis ocuparea unei treimi din forţa
de muncă din întreaga ţară.
Într-un interviu pe care l-a dat ministrul agriculturii
siriene, acesta afirma:
” Sectorul agricol constituie un element vital pentru
realizarea autonomiei alimentare şi pentru creşterea
veniturilor din export” .
O altă sursă importantă a economiei siriene a fost
şi continua să fie cea a sectorului industrial.
În special în ultimile decade ale secolului trecut şi
în anii care au trecut din acest nou mileniu marea majoritate
a importurilor siriene cuprindeau materiile prime şi
echipamentele destinate industriei şi agriculturii.
Aproximativ 1/3 din PIB şi a forţei de muncă din
Siria era angajată în întregul sector industrial . Ea a
beneficiat în ultimele decenii de reglementări care au atras
sume importante naţionale şi de pe plan internaţional pentru
finanţarea activităţii economice şi investiţii private .
În ultimele decade un rol important în activitatea
economică l-a jucat extinderea producţiei de gaze naturale.
Analiştii economişti şi geologii sirieni au ajuns mai
recent la concluzia că rezervele de petrol ale Siriei au o
puternică tendinţă de scădere şi numai trecerea cu prioritate
pe exploatarea de gaze naturale ar putea duce la o
extindere a rezervelor de petrol siriene pentru un timp mai
îndelungat; în alte condiţii, Siria având un consum de petrol
în creştere , este posibil să se transforme, într-un viitor nu
prea îndepărtat, dintr-un exportator de petrol într-un
importator foarte serios al acestui produs.
Alte domenii considerate ca deţinătoare a unor locuri
cheie în economia Siriei sunt domeniile considerate
”tradiţionale”.
Meşteşugari siriene încă produc piese de mobilier
şi îmbrăcăminte care sunt solicitate pe diverse pieţe
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internaţional. De asemeni producţia de fructe uscate este o
activitate deosebit de eficientă şi care adaugă un procent destul
de mare la veniturile ţării.
Indiferent de domeniul industriei, Siria a fost şi continuă să
fie o ţară implicată într-un mod foarte puternic în activitatea de
comerţ internaţional. Poziţia sa geografică avantajoasă pe
principalele rute comerciale est-vest i-au asigurat Siriei, ani de
zile, un succes deosebit pe plan internaţional. Analiza comerţului
său exterior prezintă lista principalelor produse care sunt destinate
importurilor şi ale exporturilor.
Situaţia actuală politică şi declanşarea războiului civil (în
martie 2011), a avut şi continuă să aibă multiple implicaţii asupra
asigurării populaţiei şi economiei siriene în ansamblu cu materii
prime şi produsele necesare vieţii de zi cu zi.
Unii analişti politici şi economiştii care urmăresc fenomenele
internaţionale au ajuns la concluzia că actuala situaţie din Siria
afectează circa 75% din activitatea industrială din întreaga ţară
dar în mod special pe cea din capitala industrială şi comercială –
Aleppo.
Multe dintre fabrici au fost bombardate, sau au fost distruse
prin focurile puse de către rebeli, devenind dovada intenţiei serioase
de luptă continuă a acestora împotriva regimului impus de

preşedintele al-Assad.
O mare parte a muncitorilor şi funcţionarilor din diferite
întreprinderi industriale, sau comerciale, nu mai pot ajunge la
locurile de muncă datorită insecurităţii care domneşte pe străzi.
Insecuritatea provocată de conflictul armat dintre rebeli şi
garda militară are efecte directe asupra aprovizionării populaţiei
cu produsele necesare zilnic.
Fermierii nu îşi pot procura diversele seminţe şi nici gazul
pentru maşinile agricole şi pentru mijloacele cu care să transporte
produsele agricole spre diverse pieţe şi ca atare s-a ajuns la un
moment în care lipsa produselor alimentare nu se poate rezolva
decât printr-o piaţă neagră de care profită speculanţi.
Pentru a se asigura un minimum de aprovizionare,
administraţia guvernamentală încearcă pe diverse căi să aducă
prin import produse cum ar fi: cereale, orez, zahăr şi alte produse.
Din zi în zi situaţia în care trăieşte populaţia siriană devine
mai grea şi acest lucru devine din ce în ce mai grav întrucât nu se
întrevede la orizont nici o lumină salvatoare; din contra conflictul
armat continuă ducând la creşterea zilnică a unui însemnat număr
de morţi, iar guvernul sirian de sub conducerea lui Assad, bazânduse pe suportul unor ţări ca Iranul şi Rusia încearcă să se menţină
la putere.
Zeci de ani, începând din 1944, de exemplu, relaţiile dintre
Siria şi Statele Unite au avut drept scop asigurarea în principal a
independenţei Siriei de sub mandatul francez.
--------Dr. Alex Berca
Washington/ Annapolis

Citiţi mai departe întregul articol aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/10/alex-berca-siria-o-lume-controverselor.html

Sămănătorul - Anul III. Nr. 10 - octombrie 2013 - RECENZIE
(continuare din pag. 5)
salariaţii, fără excepţie, copiii lui.
Muncă artistică, participarea la concursuri, hramul
bisericesc la care se adună oameni din jur, bâlci, un festival
al cântecului şi dansului, parada portului popular, târg şi
prilej de veselie şi sărbătoare, toate sunt amintite de autor
în detaliu.
O modalitate de stil este şi introducerea vocii
auctoriale, la un moment dat, adică intrarea autorului în
naraţiune, părăsind persoana a III-a, şi relatând la persoana
a I-a, procedeu uzitat de prozatori pentru a da mai multă
autenticitate acţiunii. Alternanţa persoanelor conferă o
diversitate şi mai mare naraţiunii, mai ales în partea a doua
a volumului.
Toate întâmplările au loc în preajma Mănăstirii
Tismana – martor de piatră, în care icoanele au ochi şi urechi
şi reţin toate amănuntele. Memoria icoanelor este
prodigioasă. Ele dau mărturie despre fapte bune şi rele,
despre oameni destoinici, despre timp şi vremuri, dar şi
despre locurile acestea încărcate de istorie şi de spiritualitate.
În preajma lor, până şi aerul se sfinţeşte.
Gorjenii sunt oameni veseli, ştiu să muncească, dar
să se şi distreze. În orice împrejurare ei “pun de o horă” sau
de o sârbă şi taraful le ţine isonul, până tremură pământul
sub tălpi. Ei, de asemenea, sunt oameni ospitalieri şi
dăruiesc din prinosul lor, oricărui om le trece pragul. Tinerii
încropesc şi ei formaţii de muzică uşoară, cu care cântă la
petreceri sau la festivaluri. Aceste trăsături sunt scoase în
evidenţă de autor în unele secvenţe narative.
Autorul obţine un oarecare efect prin comicul de
limbaj, în grai oltenesc, pe care-l folosesc oamenii locului.
Există şi personaje foarte pitoreşti, cum e frizerul
Falcoe de la Sohodol care devine oficial frizerul cooperativei,
în Complexul de la Arta Casnică, pentru diversificarea
muncii, dar şi pentru a oferi înlesniri şi servicii convenabile
celor care lucrau aici permanent. În plus, şi o secţie de
coafură pentru femei. Toate acestea sunt etape de dezvoltare
şi diversificare a producţiei şi a muncii din Cooperaţie, sub
deviza preşedintelui: “Operativitate şi promptitudine”. Dar şi
pentru eficienţa maximă a muncii.
Despre buna organizare a comunităţii locale, despre
evenimentele care se succed fără să-i întrebe pe oameni,
despre noutăţile tehnicii şi electrotehnicii moderne, care au
ca urmare îmbunătăţirea vieţii, autorul face referiri
amănunţite pentru a reda atmosfera acelui colţ de lume care
se numeşte Tismana, pe o plajă de jumătate de veac în
care oamenii se adaptează de bine-de rău, noului regim
instalat.
Florian Văideianu are şi un motiv special pentru a
zugrăvi aceste locuri şi pe protagonişti: el însuşi face parte
din comunitatea locală şi a fost ajutat în nenumărate rânduri
de preşedintele Cooperativei, pe care-l considera ca
părintele său.
Următorul capitol, intitulat „Lumea deschisă” este
o metaforă a vârstei tinere a autorului care are în faţa ochilor
şi a destinului său, deschis drumul spre ascensiune, spre
viaţă, spre realizările de mai târziu. Enumerând şi descriind
în detaliu extinderea activităţii meşteşugăreşti de la
Cooperativa Arta Casnică, Florian Văideianu pune accentul
pe noutate, ca şi pe valorificarea şi păstrarea tezaurului artei
populare româneşti din Oltenia, produse artizanale care duc
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faima Olteniei peste hotare, dar şi a obiceiurilor şi datinilor pe
care oamenii locului le păstrează cu sfinţenie, ele fiind considerate
datul natural şi istoric al acestei părţi de lume.
Acest triumf al artei populare este încununat cu lauri, cu
premii şi diplome, în nenumărate ţări: Japonia, Suedia, Belgia,
Austria, Franţa ş.a., unde arta populară românească este apreciată
şi căutată de iubitorii ei.
Liniştea şi prosperitatea locului sunt sfâşiate într-o fatidică
zi de august 1981 de o veste cutremurătoare: dispariţia într-un
accident de maşină, în timp ce venea spre casă de la Craiova, a
preşedintelui Traian Burtea şi a şoferului său. Cu greu puteau
oamenii să realizeze că omul de care erau legaţi cu fire invizibile,
nu mai era fizic printre ei. Însă, aşa cum precizează autorul,
realizările lui în arta meşteşugărească au dăinuit: “A fost omul
care s-a pus mereu în slujba celor cu care a lucrat. Fenomenul
Traian Burtea încă îşi manifestă efectele în conştiinţa celor care lau cunoscut”.
Aceste studiu monografic de excepţie, cu reflexe narative
de marcă este o mărturie a faptului că, în epoca numită de toţi,
“de aur” a societăţii româneşti, Cooperaţia meşteşugărească a
strălucit prin arta meşteşugarilor şi artizanilor săi, dar şi prin harul
organizatoric al celui care şi-a semnat trecerea, prin conducerea
unuia din cele mai importante sectoare de activitate de către un
om cu calităţi excepţionale puse în slujba muncii, a omului, a
dragostei de ţară, de cultură şi de artă populară.
Florian Văideianu realizează un document de excepţie
care se înscrie în istoria Olteniei cu tot ce include ea mai bun,
mai frumos, mai trainic. Iar faptul că autorul a ales un titlu peiorativ
“Boier printre tovarăşi” – este cu atât mai meritoriu, cu cât omul,
organizatorul, specialistul în arta opulară, s-a putut adapta noului
regim, alegând să acţioneze spre binele comunităţii, pentru a-i
asigura condiţii şi locuri de muncă, un trai decent şi liniştea
necesară convieţuirii paşnice. Convingerea că nu tot ceea ce a
fost în regimul trecut a fost rău, l-a condus pe autor să scoată în
evidenţă realizările obţinute prin muncă cinstită, prin demnitate şi
credinţă nestrămutată în tradiţiile şi moştenirea populară a
românilor, lăsată din moşi strămoşi.
Ceea ce nu e puţin lucru, dimpotrivă.
Octombrie 2013
CEZARINA ADAMESCU

Expoziţie "Arta Casnică" la Festivalul Castanului - 2013

Citiţi cu imagini mai mari articolul:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/11/cezarina-adamescu-memoria-icoanelor-si.html
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Proiectul publicaţiei pentru tineret “9 ne pasă de Tine(ri)”
Pe baza experienţei noastre, dorim să continuăm şi să dezvoltăm acest nou demers
editorial în cadrul Centrului de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor – CRICT.

Despre editor, proiectul pentru tineret şi parteneri
Asociaţia Semănătorul Tismana urmăreşte dezvoltarea la un nivel ridicat a oportunităţilor de promovare
si dezvoltare a culturii în general, cu accent pe literatura complementară în special. La nivel naţional şi
internaţional, publicaţia literară cu apariţie lunară online „Revista Semănătorul”, a publicat online, până
acum, numai prin revistă, mii de pagini de literatură şi de promovare de scrieri şi reviste prietene, la care au
participat tineri scriitori, critici literari, istorici, documentarişti, economişti, filologi şi clerici din toată lumea.
Editura Semănătorul online, a adăugat la acestea zeci de mii de alte pagini de literatură, studii documentare
şi monografice, lucrări de licenţă, copii în fişiere online ale unor ediţii princeps.

- Proiectul pentru tineret
Informaţia pentru Tine(ri)
este o iniţiativă a Fundaţiei
Judeţene pentru Tineret Gorj în
parteneriat cu (ONG-uri
coordonatoare din cadrul
prezentului proiect pentru
tineret) organizaţiile membre
ale acesteia: Asociaţia Dorna
Tismana,
Asociaţia
Regională pentru Dezvoltare
Durabilă, Asociaţia Liberă
Iniţiativă şi Antreprenoriat
Tismana, proiect care va fi
gestionat şi implementat de
către Asociaţia “Semănătorul
Tismana” de altfel membră
a Fundaţiei Judeţene pentru
Tineret Gorj. Toate aceste
ong-uri îşi propun în cadrul
proiectului pentru tineret
Informaţia pentru Tine(ri),
implicarea activă a tinerilor din
Municipiul Târgu-Jiu în
domeniile de ţintă ale tineretului
pentru a deveni cetăţeni activi
şi a le creşte simţul civic prin
activităţile
de
t ineret
desfăşurate.

Acordurile de parteneriat încheiate cu ONG-urile partenere coordonatoare se datorează
faptului ca aceşti parteneri au colaborat cu succes în diferite proiecte, iniţiative, activităţi
comune de tineret, culturale, educaţionale, editoriale si de voluntariat. Toţi intenţionează
implicarea activa a tinerilor din comunităţile ţintă în domeniul culturii, tineretului si al
voluntariatului în particular si proiectelor culturale, de tineret. Experienţa si aria de expertiza
în domeniul culturii, tineretului, al Serviciului European de Voluntariat ale ONG-urilor
partenere (direct responsabile pentru a implementa planul de acţiune al activităţilor proiectului
de tineret) va fi esenţială pe tot parcursul proiectului aceştia participând activ la toate etapele.
Iată detalii despre ele:
1.
Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Durabilă, - A.R.D.D. Preşedinte: Mihai Istrate;
experienţa proiectelor de tineret: fost Mentor SEV în cadrul mai multor proiecte de tineret, - alte
competenţe relevante: profesor, expert consultant şi manager proiecte de tineret, director Grup
Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni , evaluator ECDL.
2.
Asociaţia Libera Iniţiativă şi Antreprenoriat Tismana - A.L.I.A.T. preşedinte: Daniel
Căpriţa; experienţa proiectelor de tineret: actual manager proiect SEV , fost coordonator şi mentor - în cadrul mai multor proiecte de tineret, alte competenţe relevante: - expert
consultant şi manager proiecte de tineret şi SEV .
3.
Asociaţia “Dorna Tismana”– A.S.T. Preşedinte: Tomoniu Antonio; experienţa
proiectelor de tineret: acreditat ca “Lucrător de tineret” - cod COR 341205, Certificat
ANC „Competente comune Sociale si Civice” , “Manager proiect” - COR 241919, fiind
manager al unui proiect POSDRU implementat cu succes în 12 şcoli din judeţul Gorj în
perioada 2010-2012. Vastă experienţă dobândită în ultimii 8 ani, implementând cu succes
zeci de proiecte diferite pentru tineret;
4.
Fundaţia Judeţeana pentru Tineret Gorj, preşedinte: Dumitrescu Alexandru;
Experienţă în proiecte de tineret: acreditat “Lucrător de tineret” - cod COR 341205, a participat
în cadrul mai multor proiecte şi activităţi SEV ale voluntarilor, - alte competente relevante:
manager activităţi de tineret şi voluntariat.
Parteneri instituţionali: Consiliul Judeţean Gorj, Centrului Municipal de Cultură
„Constantin Brâncuşi”, Biblioteca Judeţeană Christian Tell.
Acordurile de parteneriat încheiate cu partenerii instituţionali, vor oferi
sustenabilitatea proiectului, de altfel toţi partenerii instituţionali vor avea un rol complementar
şi de suport în promovarea proiectului de tineret.

Acest material este realizat în cadrul proiectului de tineret “ Informaţia pentru Tine ( RI ) ”
si FINANŢAT DE CĂTRE:

M.T.S. - Ministerul
Tineretului si
Sportului
Publicaţia face parte din proiectul “Informaţia pentru Tine(RI)” şi
cuprinde tot ce gândeşti dacă vrei să te implici şi să nu te mai
simţi mereu abandonat de societate: cursuri gratuite, loc de
muncă, granturi, finanţări, servicii de informare şi consiliere,
implicare în viaţa asociativă, voluntariat în altă ţară, iar cu plată,
soft educativ pentru elevi si profesori, cursuri pentru obţinerea
permisului european de conducere a calculatorului şi multe altele
la care nici nu te-ai gândit!
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Tismana" prin mandat postal: Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae Tomoniu

Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar
Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
E-mail-uri f olosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi
redactie@samanatorul.ro atenţie, posta si redactie fără diacritice

Ptr. CĂRŢI manuscrise: editura.online@gmail.com
Ptr. ARTICOLE folosiţi nicu.tomoniu@gmail.com
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