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EDIŢIE SPECIALĂ PRIVIND
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Am considerat că e bine să scoatem o ediţie specială
adăugând elemente noi privind revista literară “Sămănătorul” de
la începutul secolului al XX-lea.

Facem aceasta, primind recent două volume valoroase
donate de d-l prof. univ. doctor în filologie, Alexandru Melian:

- PRESA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ, vol. I, (1789-1901),
Editura pentru Literatură, 1968 şi

- PRESA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ, vol. II, (1901-1948),
amândouă semnate de I. Hangiu şi publicate în colecţia “Studii şi
documente” cu tema ţintă: “articole-program de ziare şi reviste”.

Există două raţiuni pentru care se face acest demers:
1. Se completează informaţiile deja existente pe site-urile

“Semănătorul”. E vorba de prima pagină a site-ului de început,
lansat în anul 2007,  http://www.semanatorul.ro, cu articolul
“APELUL NOULUI SEMANATOR”, a paginii cu istoria revistei anilor
1901-1910,  http://www.semanatorul.ro/istoric/samanatorul.htm , şi
încă, pe pagina de la wikipedia:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sãmãnãtorul unde se află primele
documente programatice. Editând acest număr special, se grupează
toate informaţiile într-un singur loc.

2. Poate că autorilor noştri le-ar trebui informaţii pentru alte
reviste. Or, mai editează astăzi cineva astfel de cărţi, cu un tiraj
care să acopere barem librariile importante din ţară?

Vă invităm să
citiţi noua revistă

literară
“Sămănătorul”

care contine
fragmente din

scrierile apărute
pe situl

www.editura-
online.ro

dar şi fenomene
literare demne de

remarcat!

Continuare în pagina 2

Alexandru Vlăhuţă pe

Aleea Tainelor -

Tismana, vara 1901
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După îndelungă căutare Google, vă spun că nu mai editează
şi nici nu mai sunt autori competenţi care să le scrie. Asemenea
cărţi cereau universitari cum erau pe vremuri, oameni capabili
să stea zile întregi într-o bibliotecă ca să se documenteze.

 Astăzi asemenea oameni au dispărut. Facultăţile
particulare işi aleg singure ce, cum şi cât trebuie să ceară unui student mereu predispus să-i
ceară examinatorului socoteală pentru banii care i-a dat ca să se înscrie in facultatea acestuia.

Liceele au ajuns să predea cam jumătate din materia cerută pe vremea lui Ceauşescu.
Dar nici nu a rămas partea bună ci tocmai partea cea mai proastă dacă stai să te gândeşti că
bazele darvinismului au fost înlocuite cu ştruţo-cămila “creaţionismului ştiinţific”. O asemnea
tâmpenie bântuie acum prin Europa, amestecând creaţia lui Dumnezeu cu ştiinţa care se bazează
pe cu totul alte postulate decât religia, aceasta având doar un unic postulat prin care explică
TOT şi pe TOATE, şi anume, “Dumnezeu există şi el a creat întregul univers!”

În gimnazii, învăţământul s-a degradat de aşa manieră încât ne trebuie poate secole ca să
ne revenim. Unde sunt învăţătorii de altă dată care “dădeau la cheie” în ciclul gimnazial un elev
care scria bine, vorbea corect gramatical şi rezolva matematic probleme legate de viaţă?

Astăzi elevul termină gimnaziul şi abia ştie să scrie. Şi vine un ministru dobitoc-politic
care introduce “competenţe moderne”, una dintre ele fiind căscarea gurii pe Internet, pe siturile
de socializare ca să-şi vadă profesoara cum îşi etalează fundul gol. Nu este imaginaţie ce spun,
cazurile de profesoare şi eleve cu fundul gol pe Internet au ajuns deja de notorietate.

Iată într-o asemenea lume românească, care n-a ales liberalismul ci libertinajul, care nu
alege munca ci şmecheria iar uneori hoţia sau pomana, în lumea aceasta considerăm că trebuie
să mai apară şi câte un curent literar sănătos dacă nu o mişcare literară. Dacă nu mai suntem în
stare să creăm, barem să păstrăm cărţile pentru care alţii au năduşit o viaţă ca să le scrie!

EDIŢIE SPECIALĂ PRIVIND
ISTORIA REVISTEI “SEMĂNĂTORUL”

Un editorial
de Nicu N. Tomoniu

www.tomoniu.ro

Sămănătorul -  Anul I. Nr. 5 special - sept. 2011 - Editorial

„SĂMĂNĂTORUL”, este o nouă publicatie literară online concepută de Nicu Tomoniu -
director al acestei publicatii - cunoscut in activitatea literara ca Nicolae N. Tomoniu, editor
delegat ARP si manager al siturilor www.semanatorul.ro si  www.editura-online.ro  site-uri
sprijinite moral si material de doamna Mariana Braescu Silvestri prin  ARP - Asociatia Româna
pentru Patrimoniu.

Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de
catre prof. Nicu N. Tomoniu, editor "Semanatorul",  fondator al Fundatiei Tismana, ca o nouă
formă de publicatie online, înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din
anul 2009. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu avea
decât o pagină web cu titlurile apărute la Editura online Semănătorul (www.editura-online.ro) si
articolele de critică literară apărute pe situl www.semanatorul.ro în luna precedentă.

În luna iulie 2011, împlindu-se trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”, am
considerat că trebuie înfiinţată o nouă revistă “Sămănătorul” unde autorii noştri vor găsi de
acum încolo,  fragmente din noile lor scrieri.  Le vor găsi online, pe trei situri diferite, conform
dorinţei fiecăruia şi a posibilităţilor PC. Recomandam prima variantă, cu link-uri active:

http://www.semanatorul/revista/index.htm
http://www.tismana.ro/samanatorul/index.htm
http://www.scribd.com/semanatorul

Format PDF cu linkuri directe
Numarul din luna curentã în

PLASH
Format document scribd

Continuare din pagina 1
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DESPRE EDIŢIA
SPECIALĂ

un editorial de
ALEXANDRU MELIAN

Doctor în filologie

Parcurgând acest număr special şi reflectând asupra îndrăznelii de a scoate în 2011 o
publicaţie cu numele “Sămănătorul” şi în spiritul revistei care a văzut lumina în decembrie
1901, cineva ar putea să se întrebe dacă nu se află în faţa unor rătăciţi virusaţi de naivitate şi
anacronism. In peste 100 de ani, lumea a cunoscut transformări excepţionale. Trăim astăzi pe o
planetă cu avioane supersonice şi maşini sofisticate, cu televiziuni « haute définition », telefoane
mobile ultra-performante şi internet atoatefăcător, cu zboruri cosmice ameţitoare şi îndrăzneli
ştiinţifice care te lasă cu gura căscată. Ce are a face o asemenea revistă într-o lume unde ţăranul
nu mai e ţăran, intelectualul are alt statut iar omul în general se mişcă pe alte coordonate ?

Ei bine, în pofida tuturor acestor cuceriri extraordinare, corelativul satanic care însoţeşte
dimensiunea angelică din om, n-a diminuat condiţia tragică, rău-făcătoare a fiinţei umane. In
aceşti peste 100 de ani, umanitatea a cunoscut două măceluri mondiale cu acte de barbarie
strigătoare la cer, dictaturi criminale tolerate profitabil de lumea democrată, până ce ele n-au
mai fost profitabile, cancerul absurd al terorismului şi dominaţia cancerigenă a « finanţei »
mondiale, structurată aproape mafiotic.

In esenţă, omul nu şi-a modificat structural identitatea. Si-a rafinat-o poate, şi-a adaptat-
o la noile circumstanţe, dar atât. De unde concluzia că eterna confruntare dintre bine şi rău nu
şi-a pierdut de loc actualitatea, că dimpotrivă, răspândirea şi puterea răului cer imperativ
solidarizarea şi angajarea fără rezerve contra ravagiilor acestuia.

  In această perspectivă,  România nu face excepţie. Ea este, în coordonatele etimonului
său etno-genetic şi a destinului geo-politic,  o componentă a acestei lumi, cu bunele şi cu relele
sale. Iar de peste 20 de ani, dincolo de toate realizările care pot fi inventariate, existenţa noastră
e marcată de tristeţea dezamăgirilor post revoluţionare, de iresponsabilitatea, incompetenţa şi
cupiditatea clasei politice (care a atins culmea insuportabilităţii sub comanda matrozului
prezidenţial), de polarizarea aberantă a societăţii româneşti între o minoritate de îmbogăţiţi (cei
mai mulţi prin fraudă) şi o majoritate supusă tuturor privaţiunilor şi umilinţelor, de poluarea
culturii şi infirmizarea şcolii… $i inventarul nefericirilor noastre ar putea continua.

  Unde este totuşi actualitatea « Sămănătorului » ?  Propun cititorului un exerciţiu de
perspicacitate :

In ce ziar, revistă sau emisiune TV aţi citit sau auzit aceasta radiografie exactă şi întristătoare a
societăţii româneşti contemporane ?

« Am stat şi am privit, cu braţele încrucişate, la triumful mediocrităţilor
pompoase, la trecătoarea izbândă a vânturătorilor de vorbe goale, la scâlcierea
şi batjocorirea limbii în şcoli, în teatru, pe tribuna Ateneului şi-n presa de toate
zilele, am asistat fără revoltă la terfelirea celor mai curate sentimente şi celor
mai scumpe credinţi ale noastre şi-am ajuns astăzi să fim aproape străini la noi
acasă, în buna şi milostiva noastră ţară. »

Dacă n-aţi aflat răspunsul, va rog să-l descoperiţi aici, la pg. 6 şi 7 a acestei restituiri
realizate de N. N. Tomoniu, acolo unde se află tipărită profesiunea de credinţă, «Primele vorbe »,
semnată de Al. Vlahuţă în nr.1 al revistei « Sămănătorul » (2 decembrie 1901). Iar dacă veţi avea
curiozitatea să parcurgeţi şi celelalte pagini, purtând semnăturile lui Al. Vlahuţă, G. Coşbuc, N.
Iorga, Ilarie Chendi, ST. O. Iosif, M. Sadoveanu, veţi înţelege cât de actuale sunt mesajele lor şi
cât de fertil le poate fi exemplul făptuirii.
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   Există un duh dăruitor în activitatea lor pe care îl poţi descoperi în fiecare intervenţie, inclusiv în
momentele de tensiune internă. Statura uriaşă a lui N. Iorga se profilează încă din acei ani, paginile scrise
de el rămânând o lectură seducătoare, chiar şi când nu-i împărtăşeşti integral convingerile. Scriitorul
(numeroase formulări memorabile), istoricul de anvergură europeană (« specialiştii », fie ei şi universitari,
care intră în istoria românească cu bocancii plini de noroi şi mintea câlţoasă avidă de glorie cu orice preţ, ar
putea să roşească în faţa operei acestuia, evident dacă ar cunoaşte ruşinea), polemistul redutabil, toate
acestea dau o savoare deosebită paginilor scrise în anii « Sămănătorului ».

Este adevărat, culegerea cuprinde mai ales fragmente, dar bibliografia care se află la sfârşit oferă
celor dornici posibilitatea de a ajunge la textele integrale şi de a înţelege de ce această revistă, - ca şi
« Viaţa românească », scoasă de Garabet Ibrăileanu în aceeaşi epocă, - a avut ecoul cunoscut, inclusiv
după dispariţia sa (în 1913, de pildă,  într-o scrisoare către N. Iorga, Emil Gârleanu îi mulţumea acestuia
pentru articolul trimis la revista « Ramuri » din Craiova şi-i mărturisea descendenţa publicaţiei oltene din
spiritul « Sămănătorului » ).

   Încât  noul « Sămănător », chiar dacă în ediţie on-line şi într-un moment istoric profund metamorfozat
de cei peste 100 de ani de istorie universală şi românească, nu se sfiieşte de a se declara continuatorul
idealurilor apărate de Al. Vlahuţă, G. Coşbuc, N. Iorga şi toţi cei care au întreţinut aproape zece ani flacăra
românismului şi a valorilor morale strămoşeşti, fie şi numai pentru că nobleţea cauzei pe care au apărat-o
este şi astăzi profund actuală. Aşa după cum actual este şi poporul definit atunci de N. Iorga :

ALEXANDRU MELIAN (n. 1939, Luizi-Călugăra, Bacau) Critic
literar, cunoscut eminescolog, dizident anticeausist.

Profesor, doctor în filologie.
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St. O. Iosif şi Dimitrie Anghel  în vremea revistei
«Sămănătorul», octombrie 2006



«Sămănătorul»  2007- Articole program

Artur Silvestri
 „Scrisoare de Bunavestire”, martie 2007

„Semănătorul”: „Acesta este un program nu de "ripostă"
ci de "re-cucerire", de completare de informaţie şi de
alternativã, spărgând "nucleul dominant" ce impune
teme, idei şi nume într-un canon restrictiv care - dincolo

de aspectul simplificator - ucide prin omisiune, "etichetism" stupid şi întrerupere de
continuitate acolo unde trebuie să existe echilibru şi fruct în evoluţiile noastre.”
(ARTUR SILVESTRI (1953-2008))

APELUL NOULUI SEMĂNĂTOR
Iunie 2007

Asemenea manifestării literare declanşată odată cu apariţia revistei
"Semănătorul" (1901), condusă de  Al. Vlahuţă şi G. Coşbuc, constatăm
că şi astăzi, după un secol, "inimile tânjesc", că e nevoie de "un stindard
de înseninare şi de înfrăţire intelectuală" şi că trebuie să se redeştepte
"avântul de odinioară în sufletele româneşti".

Este lesne de constatat că :

- Până acum, cu unele excepţii din perioada interbelică, luptele literare din secolul XX au fost
în general, dăunătoare mişcării literare mai ales că literatura din primii ani de după marea conflagraţie
mondială din anii 1940-1945, a devenit partizană. Singurul scop al ei devenise impunerea ideilor
comuniste, a creării unei mentalităţi străine, menite să cizeleze „un om nou” într-o societate al cărei
model venea din Uniunea Sovietică sub a cărei influenţă intrasem pentru aproape o jumătate de
secol.

- Este imposibil astăzi a discerne care au fost, in timpul regimului totalitar forţele cu adevărat
patriotice, care au salvat adevărata cultură a poporului nostru. Risipită prin occident, o parte a
intelectualităţii noastre, cu câţiva cuibăriţi acolo la trai bun, a revenit în ţară. Majoritatea pentru a
pune umărul la renaşterea spirituală a ţării. Dar au revenit şi unii pentru răzbunări de tip "mafiot" şi
pentru „condamnarea comunismului” ridicând osanale neocomuniştilor ajunşi prin sânge şi
dezinformare la putere după 1989! Nu se condamnă concepte precum comunism sau nazism, ci
oamenii care au aplicat acele concepte malefice! Abia când literatura noastră va reveni la normal
vom afla adevăraţii „trădători” ai neamului românesc din aceea perioadă.
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- După căderea regimului totalitar comunist,  forţele intelectualităţii noastre s-au risipit şi mai mult,
literatura se află astăzi pe o cale greşită, politicul fiind ţinta predilectă a ei, în detrimentul culturii, istoriei,
a acţiunii specifice  româneşti, a  vieţii creştine şi a unei analize sociale pertinente.

- Aidoma semănătoriştilor, simţim azi chiar "o mustrare de cuget" pentru că ne-am înstrăinat de
marea viaţă a poporului, „de marile lui suferinţe şi aspiraţii".

- Vedem cu durere că în educaţia care se face tinerimii, şi de către şcoală şi de către scriitori, s-
au introdus nepăsarea faţă de neam şi înstrăinarea în simţire; mass-media se ocupă doar de gâlceava
politică, posturile de televiziune apărute ca ciupercile după ploaie aparţin unor ciocoi de presă pentru
manipularea populaţiei în scopurile lor meschine.

- Reţeaua Internet pe lângă enormele beneficii, permite ca în ziarele centrale on-line să fie inserate
comentarii anonime pline de insulte, înjurături şi etichetări în care apelativele grosolane abundă. Expresiile
publice ale huliganismului de cea mai joasă speţă vizează deopotrivă politicienii sau oamenii de afaceri.
Intelectualii care mai încearcă să dreagă această duhoare a inculturii crase, sunt puşi la colţ imediat în
tot acest spaţiu mizerabil creat de jurnalişti iresponsabili pentru care cenzura e un moft, nu o măsură
sanitară.

- În această isterie colectivă mulţi se sfiiesc de rostirea cuvintelor patrie, iubire de ţară şi de popor.

- În mediul ostil creat parcă anume pentru a distruge patrimoniul nostru spiritual clădit în decursul
a multor secole de eforturi ale unor personalităţi vizionare, sintagmele  "adâncă evlavie pentru trecutul
glorios" şi "iubire entuziastă pentru ţară" par puse la coşul de gunoi pentru totdeauna!

Este nevoie de o nouă sămânţă şi de noi semănători care să creeze un câmp roditor, sănătos şi
propice dezvoltării unei culturi care să  înscrie neamul nostru din nou în rândul popoarelor demne, iar
ţara noastră, printre ţările civilizate ale planetei.

Reculul actual trebuie stopat cu hotărâre până nu ajungem mai rău!

De la aceste sentimente pleacă ideea acestor publicaţii ale Asociaţiei Române pentru Patrimoniu
condusă cu multă sudoare şi patriotism de către dl Artur Silvestri, idee la care deja au aderat o seamă de
personalităţi de pe întreg mapamondul dar şi asociaţii şi fundaţii ce-şi duc modest traiul în România
noastră profundă şi tainică.

Îi invităm pe toţi, să-şi spună cuvântul Domniilor Lor, un cuvânt de bună seamă avizat şi dătător
de speranţă pentru viitor!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Prof. Nicolae N. Tomoniu
Editor delegat ARP, manager „Semănătorul”
Iunie 2007
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Imagine din vremurile revistei „Sămănătorul”(1901-1910). Personalităţi la Şcoala primară Tismana:
George Coşbuc, cu pălărie şi costum, lângă popa Matei Popescu (ctitorul bisericii Izvorul Tămăduirii

din Tismana) În stânga în costum, Alexandru, fiul lui G. Coşbuc, student, cu puşca ing. silvic
Chihaia(?), lângă el, preoteasa Ana. Din data de 28 octombrie 1902, Coşbuc era obligat să participe,

de patru ori pe lună,  la cercurile culturale săteşti

„SĂMĂNĂTORUL”
O REVISTĂ GÂNDITĂ LA TISMANA!

Spre sfârşitul anului 1901, apare la Bucureşti “Sămănătorul - Revistă literară săptămânală”,
al cărei concept fusese gândit în peisajul idilic de pe Valea Tismanei, unde Alexandru Vlahuţă
vine în vara acelui an în vizită de documentare pentru “România Pitorească”, lucrare care va
apare tot în anul 1901. Gazdă a scriitorilor veniţi să-şi petreacă vacanţa la Tismana era întotdeauna
renumitul librar George Sfetea, cumnatul poetului George Coşbuc (ţinând pe sora sa mai mică,
Elena Sfetea). Pentru finisarea “Vilei Sfetea”, era sprijinit de tipograful Nicu D. Miloşescu, căruia
îi ţinea contabilitatea tipografiei din Târgu-Jiu, aşa că George Sfetea îşi găseşte timp ca împreună
cu cumnatul său - poetul - şi cu Alexandru Vlahuţă, să petreacă câteva zile la Tismana pentru a
gândi “Sămănătorul” „un nou caiet pentru săteni”, aşa cum se exprima Vlahuţă ca trimis al
ministrului instrucţiunii publice. Librar şi tipograf se obliga a fi chiar G. Sfetea, directori ai
preconizatei foi literare se angajau a fi cei doi - Vlahuţă şi Coşbuc - iar pentru susţinerea
financiară a noii publicaţii ministrul instrucţiei, Spiru Haret îi dăduse lui Vlahuţă „siguripsire
fermă”. Mai mult, George Coşbuc primi asigurări că va fi angajat şi el în iarnă în „Administraţia
Casei Şcoalelor”, Alexandru Vlahuţă lucrând deja acolo ca referendar.

Entuziasmat de ideea unei noi publicaţii precum şi de ideea „viitoarei avansări” a
cumnatului său, George Sfetea propune ca “Sămănătorul” să apară „pe banii cârciumii lui
dacă n-or fi pe la minister, cu tot riscul” chiar „înainte de Crăciun”. Lucru care se va întâmpla
la 2 decembrie însă abia peste câteva săptămâni după 12 februarie 1902, când Spiru Haret
demarează programul înfiinţării şi funcţionării „cercurilor culturale de la oraşe şi sate”, va fi
angajat şi George Coşbuc în „Administraţia Casei Şcoalelor” cu decretul nr. 3308, articolul I[1].
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        George Sfetea, care se va muta definitiv în noua sa
vilă în anul 1902, va mai fi împreună cu cei doi directori ai
revistei “Sămănătorul”, cumnatul său George Coşbuc şi
Alexandru Vlahuţă, doar  în acel an. Pentru că la 29 decembrie,
cei doi pleacă precipitat de la conducerea “Sămănătorul”,
începutul secolului XX fiind pentru Al. Vlahuţă  singura perioadă
când va mai vizita Tismana. Nu şi pentru poetul George Coşbuc
care va lăsa locurile lui preferate de pe Valea Tismanei încărcate
de numeroase legende.

         Chioşcul de pe terasa dintre brazii aflaţi în
apropierea Vilei Sfetea, unde se retrăgea poetul, va deveni cu
timpul “Chioşcul lui Coşbuc”, astăzi refăcut complet; fagul de
lângă acesta se va numi “Fagul lui Coşbuc”; masa unde stătea

şi discuta cu ambasadorul francez Ramiro Ortiz, cu părintele Vasile Lucaciu, cu compozitorii D.
Chiriac şi Alfonso Castaldi, profesorii Popa Lisseanu şi Clinciu va fi “botezată” peste puţin timp
“Masa fraţilor”; aleea de lângă Fântâna Chihaia, pe unde Coşbuc discuta cu Ortiz despre “şarlatanul
de Dante”, va rămâne întipărită în memoria locală ca “Aleea Tainelor”.

        Plecarea celor doi de la conducerea revistei “Sămănătorul”, după numai un an, a fost
interpretată în fel şi chip. George Coşbuc, numit în anul 1902 şef al biroului administrativ şi de
corespondenţă din Administraţia Casei Şcoalelor, după unii autori, probabil că vedea în campania
de culturalizare în sânul ţărănimii, iniţiată de ministrul instrucţiei Spiru Haret, doar o obligaţie
funcţionărească[2]. Pe lângă reorganizarea pe baze moderne a învăţământului de toate gradele,
Spiru Haret da o mare importanţă şi mişcării de esenţă poporanistă care-i poartă numele.
Participarea lui Coşbuc la prima mare acţiune culturală de masă şi cooperatistă a învăţătorimii
române în mediul sătesc intra în obligaţiile lui de serviciu. El trebuia să viziteze lunar patru centre
culturale săteşti, ocazie cu care îşi dă seama că “directivele date” de la Bucureşti sunt desprinse
de realitate. Într-o lume a neştiutorilor de carte, învăţătorii “vorbesc prea repede, încât sătenii nu
pot urmări ideile, şi întrebuinţează nu numai cuvinte neînţelese de popor, dar şi construcţiuni
savante. Le-am atras atenţia să nu mai vorbească păsăreşte, să nu caute a face fraze, ci să se
apropie de sintactica simplă şi frântă a vorbirii săteşti” spunea Coşbuc. “După programele stabilite
de cercuri, văd că între-aceste şedinţe învăţătorii au să se ocupe numai de chestii curat pedagogice
şi în chipul cel mai sec cu putinţă” mai spunea el, terminând în concluzie  “că ar avea multe
propuneri de făcut” şi că “mai întâi de toate învăţătorii trebuie să ştie ... ce au să vorbească
ţăranilor şi cum. E nevoie de un sistem general de luptă”.[3]

        Apărut cu entuziasm aşa cum fusese gândit la Tismana, în format caiet, cu coperta de
început desenată de N. Grigorescu, “Sămănătorul” este definit de Alexandru Vlahuţă în “Primele
vorbe” ca un “stindard de pace” şi de “înfrăţire intelectuală”[4]. Nemulţumit de tonul molcom-
moldovenesc al textului, Coşbuc reia ideile directoare ale revistei: “Noi cu literatura astăzi nu mai
stăm în mijlocul istoriei noastre, nu stăm nici în mijlocul tradiţiilor noastre, nu stăm mai ales în
mijlocul poporului nostru: “Fără idealuri nu e luptă şi fără luptă nu e nici literatură”; “Am rupt firul
tradiţiilor, ne batem joc de credinţa strămoşilor, luăm în deşert instituţiunile ţării şi aşezămintele
ei, râdem în pumni de asperaţiunile naţionale şi importăm în literatură (...) - câte şi mai câte
bolnave idei şi cu totul străine spiritului românesc”[5].

         Susţinând totuşi campania de culturalizare în sânul ţărănimii, iniţiată de ministrul
instrucţiei, Spiru Haret, revista promovează o literatură inspirată din realităţile naţionale, acordând
întâietate tematicii rurale, dar ajungând până la idealizarea ţăranului şi la prezentarea idilică a
vieţii de la ţară. Programul revistei îl rezumă Al. Vlahuţă în articolul Cărţi pentru popor (nr. 3,
1901): „Icoane din trecut, întîmplări vitejeşti, isprăvi de acelea care-ţi înalţă sufletul, scene din
viaţa de la ţară, pilde şi învăţături sănătoase date într-o formă atrăgătoare, puterea providenţială a
unui primar ideal, a unui proprietar, a unui preot, a unui învăţător — aşa cum îl visăm şi cum ar
trebui să fie oamenii aceştia — bunătatea, jertfele, munca şi izbânzile lor, întrupate în povestiri
calde, sugestive, aşa ca cititorul să se simtă mişcat ca lucruri văzute aievea şi să capete îndemnul
de a-şi aduce şi el partea lui de bine pe lumea asta, de a se face şi el folositor cu ceva ţării şi
neamului lui". Scriitorii sunt chemaţi să-şi facă „datoria",  să lupte împotriva importului de idei, a
coruperii limbii prin  împrumuturi străine. Contestând simbolismul, revista încurajează acele
producţii care proslăvesc „marea viaţă a poporului" român, trecutul lui glorios, „frumuseţile acestui
pământ" etc. Colaboratori: D. Anghel, Z. Bârsan, Ion Gorun, I. Agârbiceanu, E. Gîrleanu, C.
Moldoveanu,  Constanţa Hodos, llarie Chendi, R. Cioflec, V. Savel, G. Tutoveanu. Ion Adam, G.
Vâlsan etc.[6]
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         Totul începuse destul de frumos la „Sămănătorul” iar mişcarea semănătoristă reuşise
un lucru extrem de important: un public cititor propriu. Nu cu mai mult de nouă ani în urmă,
Caragiale îi declarase în stilul lui propriu, lui Vlahuţă: „Degeaba, n-ai pentru cine să scrii, n-ai
public”.[7] Acum, „Sămănătorul” fusese bine primit, avea un public fidel dar nu s-ar putea spune
că sămănătorismul era gata format sub directoratul lui Vlahuţă şi Coşbuc. Printre alte presupuneri
asupra faptului că ei abandonaseră revista după numai un an de conducere, se numără şi aceea
că descoperiseră în politica lui Haret „o latură diversionistă” ce i-ar fi determinat să plece spre
a se delimita de ideologia revistei.[8] Mai există şi alte presupuneri privind abandonarea revistei.
Una din ele era că G. Coşbuc, poetul baladelor şi idilelor acceptase conducerea „numai pentru
a se putea îndepărta de Albina”[9].

Motivul care a atârnat însă cel mai greu în cumpănă, a fost, ca mai întotdeauna prin redacţii,
criza de generaţie deşi între el şi redactorii de bază - Chendi  n. 1871, Iosif, n. 1875, Scurtu, n.
1877 – nu era o diferenţă de vârstă mai mare de un deceniu. Cu toate acestea, Coşbuc ajunsese
„om mare” şi în consecinţă bătrân, pentru că era Laureat al Academiei şi membru corespondent
al ei, era mereu invitat la palat şi la masă de miniştri sau ministeriabili mai de soi sau mai
mărunţi. „Nu te mai înţelege lumea deloc, deloc” îi striga Chendi, pe când dimpotrivă, Coşbuc
nu-i înţelegea pe redactorii mai tineri, nu le accepta orientările şi nici mentalitatea.[10]

Se vede treaba că intrând în lumea bună, Coşbuc nu mai era acel Coşbuc intim, în halat şi
papuci, gata să se dezlănţuie de dragul oaspeţilor veniţi să-i ceară colaborarea la vreo revistă:

- „Ce să caute atâţia logofeţi la mine acuma noaptea? Ce-i porunca? E vreun război? Vin
tătarii? Se-nsoară careva? Ori şi-a luat cineva ţilindru[11] şi vrea să afle cum îi stă? (…)

-  Să ne daţi ceva pentru revistă…
-  Ceva pentru revistă?... de mine?”[12]
Poate din cauza discuţiilor cu Chendi, poate din alte raţiuni, George Coşbuc se gândise a

lăsa „Sămănătorul” pe mâna acestor redactori tineri cu gândul că îşi vor da din această nouă
poziţie mai mult interes.

Astfel, între 29 decembrie 1902 şi 5 iunie 1905, direcţia a fost lăsată într-adevăr unui comitet
de redacţie dar sub conducerea lui Ilarie Chendi.

Din vara anului 1905 şi până în 17 octombrie 1906, conducerea va fi preluată de Nicolae
Iorga. Ca director la „Sămănătorul”, Iorga strânge cam aceiaşi durată de timp cât deţinuseră
direcţia Vlahuţă şi Coşbuc, aşa că nu se poate spune nici că semănătorismul fusese gata format
pe vremea celor doi, nici că ideologia lui s-a manifestat numai prin Iorga.[13]

 Cum nu se poate spune nici că lunile de directorat ale lui Coşbuc şi Vlahuţă ar reprezenta
perioada pozitivă iar etapa negativă ar începe odată cu venirea lui Iorga.

Având în vedere că revista „Sămănătorul” a mai fost condusă de D. Anghel, Şt. O. Iosif, M.
Sadoveanu, Sandu-Aldea între 17 octombrie 1906 şi 21 decembrie 1908, de Aurel C. Popovici
până la sfârşitul anului 1909 şi în fine, de Ion Scurtu între 1 ianuarie  şi 27 iunie 1910, nu se poate
gândi global ideologia revistei, de la primul până la ultimul număr, fără disocieri dar un curent
comun numit semănătorism a existat.

Văzut în ansamblul său, datorită unui important public cititor, sămănătorismul a rămas
alături de mişcarea poporanistă a lui Spiru Haret unul din curentele ideologice remarcabile ale
începutului de secol XX. Apariţia lui a contribuit nu numai la culturalizarea maselor dar şi la
dezvoltarea interesului faţă de problema ţărănească, ţărănimea fiind aflată tocmai în acei ani în
criză, criza culminând cu răscoalele din anii 1907. Principalul artizan al acestui curent se consideră
a fi fost Nicolae Iorga deoarece el preţuia, mai bine decât oricare altul, tradiţiile noastre istorice
şi cultural-artistice unde folclorul deţine un loc important, valorile noastre naţionale, lupta pentru
emancipare şi eliberare naţională. Acestea
erau preocupările lui dintotdeauna dar cu
ocazia conducerii revistei „Sămănătorul”,
el a modelat noile concepte definindu-le,
sintetizându-le şi teoretizându-le.

Ideea centrală din jurul conceptului
„Sămănătorul” se leagă de aspectele cele
mai acute privind instrucţia şi educaţia
permanentă a societăţii, de necesitatea
culturalizării maselor dar şi a formatorilor
de opinie. Însuşi „a semăna” dă de înţeles
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că reprezentanţii acestui curent civic „seamănă” concepţiile lor. Şi nu numai în mediul sătesc ca
odinioară ci în întreg ansamblul societăţii.

Dar ce semănăm astăzi şi ce trebuie să devină semănătorismul? El trebuie să devină o
expresie a unui avânt nou, bine motivat de necesitatea istorică de a ieşi din marasmul acestor
ani întunecaţi de conflicte politice şi partizanat total al mijloacelor de informare în masă. Pentru
că ceea ce se seamănă astăzi, populismul şi demagogia de cea mai joasă speţă, nu pot înlocui
niciodată un ideal de factură nobilă. Pe lângă îmbogăţire, cocoţarea în vârful ierarhiei conducătoare
a ţării devine, din ce în ce mai mult, o cutumă la modă doar a noilor ciocoi şi un ţel foarte
îndepărtat pentru omul de rând. Nu de democraţie „originală” avem noi nevoie în România iar
semănătorismul adevărat trebuie să ducă la conştientizarea faptului că orice societate trebuie să
aibă întâi de toate un ideal, aşa cum spunea Coşbuc: “Fără idealuri nu e luptă şi fără luptă nu e
nici literatură”

Într-o perioadă de cruntă aşteptare
literară, reprezentanţii societăţii civile
trebuie să fie primii care iau iniţiativa
resuscitării vechiului curent literar
semănătorist prin înfiinţarea de publicaţii
proprii, deoarece marile trusturi de presă
sunt compromise definitiv prin angajarea
lor de o parte sau de alta a spectrului politic.
Este nevoie de noi semănători şi de un nou
semănătorism.

Dar nu unul de conjunctură ci unul în
acel concept benefic care a pornit acum un
secol, de la Vila Sfetea, de pe Valea
Tismanei.
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Monede Regele Carol I şi Regele Ferdinand. Monedele de argint si de aur batute in 1906 au fost
emise pentru a celebra patruzeci de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I. Piesele au fost
batute la Bruxelles si au fost gravate de Alfons Michaux. Cu o monedă a lui Carol I se făcea

abonament pe un an la revista «Sămănătorul» şi mai rămâneau 2,5 lei de buzunar.
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Cărţi pentru spirit curat
Parohia Malovăţ Loc. Malovăţ-Jud. Mehedinţi, România. Tel.0724.99.80.86
E-mail: stanciulescubarda@gmail.com

   
Oferta de carte-15

 
1. Pr. Ioan Sfetcu, Predici, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 312 pag., format A4,

hârtie offset, numeroase fotografii, copertă policromă, plastifiată, 20 lei;
2. Grigore Maerean, Chemări la Domnul. Calea vieţii şi calea morţii, Bârda, Editura ,,Cuget

Românesc”, 2011, 172 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, 12 lei.
3. Vămile Văzduhului,  Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011,  64 pag., format de buzunar,

hartie offset, copertă policromă, 2 lei;
4. . Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii

Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie offset, copertă
policromă, 50 lei.         

5. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”,
2011, 476 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă, planşe color, 30 lei;

6. Dicţionarul bunei-cuviinţe creştine(antologie alcătuită de Pr. Dr. Gh. Paschia), Bârda,
Editura ,,Cuget Românesc”, 2010, format A5, 310 pag. tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiată,
15 lei.

7.  Pr. Dr. Gh. Paschia, Buna-cuviinţă creştină, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010,
format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 124 pag., 7 lei.

8. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii şi documente privind Istoria României, vol.
II(Banatul), Craiova, Editura Sitech,  2010, format A5, 460 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă,
plastifiată, 25 lei.

9. Prof. Nicolae Tomoniu, Sfântul Nicodim de la Tismana, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010,
224 pag., dintre care 40 pagini din hartie cretată cu imagini color, hărţi, tabele genealogice etc., 20 lei.

10. Pr. Prof. Alexie Buzera, Şapte cântece pe versuri de Traian Dorz, Editura ,,Cuget
Românesc”, 2010, 16 pag., format A5, tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 5 lei.

11.       D. Bălaşa, Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei, Bârda, Editura ,,Cuget Romanesc”,
2009, 342 pag., format A5, hartie offset, tipar offset, coperta policroma, plastifiata, 12 lei.

12.       G. Călinescu, Aforisme si reflecţii, Editura ,,Cuget Romanesc”, 2009, 148 pag., format
A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 10,00 lei.

13. Coloana Infinitului, vol. II, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2009, 618 pag., format A4,
hârtie offset, copertă policromă, 40 lei.

14. Balade din Transilvania, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2008, 300 pag., format A5,
hârtie offset, copertă policromă, 12 lei.
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            În  următoarele săptămâni urmează să apară:
1.    Colinde din Transilvania, vol. IV;
2.    Nunta din Transilvania;
3.    Sf. Irineu al Lyonului;
4.    Amintiri despre N. Iorga;
5.    Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1949-2009);
6.    Nicolae Iorga. Concepţia istorică;
7.    Profeţii privind România

Aşteptăm înscrieri şi la aceste viitoare apariţii.
                    Sănătate, pace şi bucurii sa vă dea Dumnezeu!            
                                       Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Citiţi detaliile pentru fiecare carte în parte la
http://www.scribd.com/doc/47265771/Editura-Cuget-Romanesc-Oferta-de-carte-nr-15-

din-anul-2011
de pe situl http://www.scribd.com/semanatorul



«Sămănătorul»  - Recomandare cazare la Tismana

Turiştii au acum un nou  loc pentru popas într-o pensiune nouă, dotată
cu toate cele care fac din sejurul dumneavoastră unul excepţie.

Plecând de la Pensiunea „Ecaterina” – Tismana  puteţi vizitaţi numeroase
obiective turistice cu caracter istoric şi cultural dar şi mirificele arii naturale
protejate, multe declarate „Monument al naturii”: Peştera Gura Plaiului, Pădurea
de castani Eroni, Cornetul Pocruii, Izvoarele carstice, moara şi peştera Fuşteica
de la Izvarna,  Piatra Andreaua şi moara cu butoaie de la Sohodol, Vârful
Cioclovina . La 9 km se află casa memorială „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa,
tot la 9 km se află Monumentul şi „Câmpia soarelui sau a libertăţii” de la Padeş,
de unde a pornit revoluţia lui Tudor Vladimirescu. Iar de acolo, încă 8 km, până
la peştera şi Podul lui Dumnezeu de la Ponoare.

La nici 500 de paşi se află o frumoasă păstrăvărie iar la 2  km spre est, in
spatele pensiunii, minunata Dumbravă a Tismanei cu ciuperci şi flori frumoase.

Nu în ultimul rând, traversând oraşul Tismana, veţi putea vizita frumoasa
vale a Tismanei, cu perla ortodoxiei româneşti, Sfânta Mănăstire Tismana,
monument istoric şi de arhitectură.

Plasată într-o bună intersecţie, a DN 67 cu DJ672, va asigurăm că familia
dvs. are ce vizita atunci când se cazează la noi!

De aici se pot face în împrejurimi drumeţii de neuitat spre numeroasele
puncte de interes turistic aflate în zona Tismana, zonă încărcată de istorie ca
nimeni alta.

Pensiunea turistică "Ecaterina" din Tismana oferă un spaţiu de cazare
de 10 camere, 20 de locuri, bar şi grădină de vară. Este situată la intersecţia
DN 67D cu DJ 672 care străbate oraşul Tismana ca arteră principală. Zona
intersecţiei mai este cunoscută sub denumirea "Tismana gară". Modulul de
cazare este compus din : hol, baie, camera si balcon.

PENSIUNEA
„Ecaterina”
TISMANA

http://www.pensiuneaecaterina.ro

Sunati acum! -  0735 025 890
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Anunţ IMPORTANT!

In vederea tipăririi pe hârtie toate numerele de la 1 la 5,
exceptând nr. 4 special (Camerun), din luna august  2011,

se repaginează astfel:
 - nr. 1 şi 2 se publică într-un singur nr. de 40 de pagini;

- paginile 17-24 ale nr. 1 (pagini docum. vechi ), trec la nr. 3;
-nr. 3, primeşte 8 pagini de la nr. 1 şi 2 (reclama) de la nr. 4

nr. 4, transferă 2 pag. reclamă, la nr. 3
nr. 5, transferă 2 pagini reclamă la nr. 5 special

Prin acest tranfer de pagini, toate revistele 1-5 “Sămănătorul” au
fiecare câte 40 de pagini şi tot 40 de pagini vor avea şi în fiecare

din lunile viitoare!

CITIŢI ZILNIC
BULETINUL INFORMATIV ARP !

PREŞEDINTE ARP:
MARIANA BRĂESCU SILVESTRI

http://artur-silvestri.com/ http://mariana-braescu.com/

http://analize-si-fapte.com/

ACCESAŢI SITURILE
ARTUR SILVESTRI

SI
MARIANA BRĂESCU SILVESTRI

http://www.tomoniu.ro/

Citiţi noua ARHIVA a “Revistei Sămănătorul” la adresele:

http://www.tismana.ro/samanatorul/index.htm
Aici gasiţi toate ediţiile în format FLASH, foarte uşor de răsfoit paginile

unui număr pentru a va gasi rapid articolul dorit.

http://www.semanatorul/revista/index.htm
Aici gasiţi toate numereleîn format PDF, mai greu de răsfoit  direct dar

puteţi să descărcaţi mai rapid fiecare ediţie în parte.

În această lună

s-au repaginat

nr. 1-5 si 5-sp!
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