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Anul V. Nr. 1 -Februarie 2015 - Apare tipărit la mijlocul
fiecărui trimestru, cu articole din publicaţiile AST online.
Intră în lucru în data de 25 ale primei luni a trimestrului.
Ediţia online va avea începând cu anul 2015 acelaşi număr
cu ediţia tipărită şi apare la sfârşitul trimestrului.

Sămănătorul - Anul V. Nr. 1 - februarie 2015 - Editorial
NICOLAE N. TOMONIU
(n. 1944, Tismana)

Începem o nouă etapă!

Trimestrial “Sămănătorul”: criitor membru
S
-Gorj
al LSR
publicaţie literară şi de
patrimoniu cultural - istoric !
Ne adaptăm vremurilor
După ce am fost nevoiţi să restrângem numărul de
apariţii ale revistei “Sămănătorul” datorită fondurilor mici alocate,
am căutat să câştigăm barem un salt calitativ şi acesta s-a
realizat prin schimbul de experienţă pe care am l-am avut cu
redactorii Bogdan Lupescu şi Ion Longin Popescu de la
săptămânalul “Formula AS”.
Ca gazde, le-am dat sprijin pentru realizarea mai multor
reportaje în Tismana, am discutat despre felul în care văd dânşii
paralelismul “revistă tipărită” - “revistă online” şi cum îl văd alte
reviste. Ni s-au dat amănunte pe care noi nu le cunoşteam iar
unele ni s-au confirmat: doar trusturile de presă bine
subvenţionate îşi pot permite cotidiene zilnice sau săptămânale
cu o armată de redactori ce scriu la comandă pe teme impuse
de patroni după cum bate vântul poltic. Revistele independente
“Sămănătorul” şi “Formula AS” au formatul şi temele prestabilite
de mult timp iar modificări în documentele programatice au fost
cu greu acceptate. Spre exemplu, “Apelul noului Semănător”
de pe prima pagină a site-lui Semănătorul pe care l-am creat în
anul 2007 era o reactualizare a documentelor programatice
stabilite în anul 1902 de către George Coşbuc şi Alexandru
Vlahuţă, remodelate apoi de istoricul Nicolae Iorga de-a lungul
acelui deceniu. Care şi el încercase în anul 1937 la editura cu
nume predestinat “Datina strămăşească” de la Vălenii de Munte,
reînvierea vechii reviste sub numele “CUGET CLAR” (Noul
“Sămănător”). În editorialul primului număr, Iorga scria: “Acuma
treizeci de ani neînţelegeri în ce priveşte îndreptarea politică a
poporului românesc, pe care eu o voiam strict naţională, fără
îngenuncheri pe praguri străine, a oprit în loc manifestarea literară
disciplinată a unei strălucite generaţii de oameni de talent. O
învinuire neroadă e aiceia că ei ar fi jertfit unei tendinţe naţionale
acel element de frumuseţă care singur dă scrisului caracterul
de literatură.
Niciodată selecţia n'a fost mai atentă, din punctul de
vedere al realisării estetice, decât la „Sămănătorul". (...) De altfel
aveam moştenirea unor oameni de gust ca Vlahuţă şi Coşbuc,
şi alegerea materialului se făcea de însuşi grupul de scriitori
cari ceruseră de la mine o conducere. În ce priveşte valoarea
lor estetică, răspunde locul pe care-l au in desvoltarea literaturii
noastre şi felul cum s'au primit în străinătate traducerile operelor
lor. În afară de aceasta, oricare din vechii scriitori, ca Slavici, s'a
înfăţişat ca să adauge prestigiul său, a fost primit cu braţele
deschise.”
Aşa şi noi. Am fost nevoiţi să reevaluăm regulile, ca să
putem să ne păstrăm profilul şi colaboratorii permanenţi.
Ele se pot citi pe portalul
http://www.samanatorul.ro/portal/index.htm sau direct
http://www.samanatorul.ro/portal/conditii-publicare-2015.htm

Noile reguli sunt o adaptare la faptul că revista
devine trimestrială. În acest fel, cotizaţia autorilor nu se
mai justifică doar pentru publicarea a două-trei articole pe
an în revista tipărită în loc de douăsprezece ca până acum.
Ca urmare, accentul se va pune pe dezvoltarea platformelor
online, reactivând cel puţin un site Google pentru articolele
pe care le scriu colaboratorii şi nu mai încap în revista
tipărită. Dacă blogul de pe platforma Blogger nu va face
faţă, ne vom extinde şi pe platforma wordpress.
În privinţa regulilor de pe portalul nostru, să se reţină
că ele sunt de probă, deci perfectibile. Deja s-a constatat
că “numărul de citiri” trebuie să fie un criteriu orientativ, fie
şi numai dacă se iau în calcul cititorii de pe Facebook, de
exemplu. Te-ai gândi că umorul, curiozităţile şi bancurile,
plac prietenilor noştri de acolo. Ori, o postare de probă pe
tema asta n-a atras nici măcar o duzină de citititori! Au
rămas pe blog cap de afiş articolele privind patrimoniul
nostru cultural, civilizaţia rurală veche (armonizată cu
fotografii de epocă), investigaţia istorică din jurul unor relicve
recent descoperite prin seculare lăzi de zeste, reportajele
privind succesele unor firme de artă populară sau viaţa de
azi a sătenilor prin schiţele tip Florian Văideianu. Cărora, li
s-au adăugat recent, reportajele şi interviurile celor doi
profesionşti de la “Formula AS”.
Cititorii noştri şi în general ai unor reviste ce ies
din şablonul cazon dependent de banul politic şi de cel oficial
(ales tot pe criteriul politic şi nicidecum de competenţă) ne
citesc pentru că sunt dornici şi nostalnici faţă de literatura
scrisă cu inimă şi cu drag de meleagul natal, de întâmplările
şi necazurile celor rămaşi să facă faţă depopulării satelor
şi despuierea lor de cutumele româneşti, invadate de moda
şi vocabularul stâlcit ce-ţi intră în casă prin 90 de canale de
televiziune din 100. Tocmai de aceea am acordat un interviu
dlui Bogdan Lupescu, pentru clarificarea motivaţiilor “ce
ne mână în luptă” pentru a scoate revista noastră cu atâtea
“sacrificii”. Înainte de a insera un prim răspuns la acele
întrebări din interviu, să-l cităm pe Eminescu cu un fragment
din Scrisoarea a III-a, pentru că tot s-au vorbit la unele
televiziuni atâtea mizerii pe seama poetului.
În fiecare vers din acest dialog - Mircea cel Bătrân
versus Sultanul Baiazid - vă propun să vă imaginaţi că vedeţi
în Mircea pe oricare din ţăranii noştri cocoşaţi de muncă
pentru a supravieţui singuri - copii fiind plecaţi în lume - iar
în Sultanul Baiazid să vedeţi pe filfizonii ce ne păşesc prin
gropile uliţelor doar din patru în patru ani şi pe maimuţoii
finanţelor mondiale ce vin pentru plata haraciului la
“Sultanatul Poporului” din buricul Bucureştilor:
Pagina 2
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Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai valvîrtej
Oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji?
Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?…
Ce-i mîna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,
A credinţii biruinţă căta orice cavaler.
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, rîul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!

Întrebare dintr-un interviu
Precizare. Reconstituire după notele folosite atunci.
În unele locuri, textul ar putea fi diferit de original.
Bogdan Lupescu - “Formula AS”: Aş dori să realizaţi,
pe scurt, o tuşă a activităţii dvs, răspunzând la următoarele
întrebări ca direcţii:
- ce vis, ce ideal, vă animă în activitatea dvs, în cea
mai mare parte fără satisfacţii financiare. Aş vrea să insistaţi
pe PATRIOTISMUL local, mândria de a vă fi născut în
asemenea zonă.
- ce SACRIFICII aţi făcut pentru a realiza toate astea
(ziarul, monografia, net-ul, etc.)
- cum vă organizaţi timpul, cum vă păstraţi optimismul
şi mai ales mintea tânără, această energie şi putere de muncă,
în contextul în care aveţi şi o gospodărie de întreţinut, la atâţia
ani, când altora le stă gândul numai la lenevit şi să-şi plângă
bătrâneţile.
Nicu. N. Tomoniu, “Sămănătorul”: - Ce vis, ce ideal
mă mobilizează? Astea sunt cuvinte frumoase cu care şcoala
te bate la cap degeaba dacă n-ai acel substrat ancestral de
care vorbeam. E un model general valabil şi aplicabil în natură
care-ţi zace în subconştient şi care-ţi îndrumă fiecare pas pe
care-l faci pentru a evolua în ceea ce se cheamă, viaţă. Aşa
stând lucrurile, nici patriotismul local, patriotismul în genere,
nu se dobândeşte artificial sau se impune prin instrucţie şcolară,
militară sau de altă natură. Ce e bine şi ce e rău, sensul evoluţiei
pozitive a vieţii îl ai mereu cu tine de mic copil şi acţionezi în
consecinţă. Credeţi că românii n-au tras nicio învăţătură din
involuţia ideilor umane din timpul războiului? Cum s-a transmis
autoprotejarea la copii nimeni n-a înţeles. Ne alegeam lectura
de-alături de rafturile cu operele lui Stalin şi nimeni nu ne
spunea, dar ştiam noi, că Jules Verne era prietenul nostru.
Aşa se face că, din păcate, vă dezamăgesc şi cu
răspunsul la „sacrificiile pe care le-am făcut pentru a realiza
revista, cărţile, monografia, paginile web, etc.” Despre sacrificii
se poate vorbi doar în privinţa banilor nu şi la ceea ce fac. Miau plăcut cărţile dar şi mai mare plăcere am acum, când le
fac. Pentru că n-am avut în sărăcia mea, ca profesor la ţară,
bani să tipăresc cărţi decât atunci când Artur Silvestri m-a „ochit”
şi m-a luat alături ca redactor la asociaţia lui. Ne potriveam la
fix. Chiar şi pentru că, după câteva luni am lăsat baltă toate
cărţile proiectate a fi tipărite din cauza ciocoilor de presă! Sărac
lipit, venit cu o pensie de 50 dolari din misiunea sa din Africa,
Neagu Djuvara ştia cum se fac bani murdari. Bomba lui cu
“Thocomerius - Negru Vodă” prinţ cuman, era o minciună bine
ambalată în emisiuni TV diversioniste, realizate de Ion Cristoiu
şi „colonelul autodescoperit” Turcescu. Şi s-au umplut toţi trei
de bani. Ei scoseseră mii de exemplare cu Ţara Românească
creată de Thocomerius prinţ cuman, eu cu Artur Silvestri, cinstiţi

şi săraci, doar 400 exemplare. Dar satisfacţia noastră de a
spune românilor adevărul a fost de zeci de ori mai mare decât
plăcerea banilor câştigaţi de aceşti şacali diversionişti. De
atunci s-a şi lansat moda asta bănoasă iar diversioniştii istoriei
noastre apărură ca ciupercile după ploaie.
Deci, satisfacţia mea este cu atât mai mare cu cât
ştiu că deşi lupta este inegală, se găseşte cineva care să le
spună falsificatorilor de istorie şi prietenilor lor wikipedişti că
mint. Că nu e frumos să câştige bani din minciună şi nici n-au
argumente, spre exemplu, să reducă la un simplu sat vechiul
loc sacru de închinare Tismana, reşedinţa Banatului de
Severin, cetatea de apărare a lui Matei Basarab şi a lui Tudor
Vladimirescu, staţiunea climaterică a lui Coşbuc şi a fraţilor
lui întru condei şi pensulă măiastră ce-şi petreceau verile aici.
In concluzie, nu e un „ideal” care mă mobilizează ci o
luptă continuă faţă de degradarea societăţii noastre, stâlcirea
limbii române, subvenţionarea scriitorilor cazoni în detrimentul
nostru care redescoperim şi modelăm după v remuri
semănătorismul, un vechi curent literar considerat „perimat” ,
„de nişă” . Observaţi domnule Bogdan: nici măcar n-au atâta
cap aceşti detractori să spună că există literatură alternativă,
subsidiară sau complementară! “Literatură de nişă” poate să
spună un scriitor de puşcărie, nu un membru al USR ! (Altă
aiureală pentru care se dau bani degeaba! Ce educaţie îţi poate
da o carte scrisă de un hoţ care n-a pus mâna pe condei din
timpul şcolii?) Dar asta e! Dăm bani lui Patapievici care să
scoată cărţi în care se pişă pe limba română sau îngerului
băsescian „Cărtărăscu” care-şi bagă …sula în regina Angliei.
Iar nouă, nu ni se aprobă de ani buni la AFCN – Administraţia
Fondului Cultural Român - bani să ne scoatem o revistă pentru
care există reguli programatice mereu amintite dar neimpuse
celor ce ne bat la poartă. Vă rog să mă lăsaţi să le citesc :

„Scrierile trimise să fie creaţii moderne ale
curentului social, cultural şi literar iniţiat la începutul
sec. XX, în România, de revista „Sămănătorul” fără a
idealiza, ca atunci, satul patriarhal în opoziţie cu oraşul
„viciat” de civilizaţie. Scrierile vor evita totuşi noile
tendinţe ale presei cazone, subjugată politic. Ele vor
reconsidera, promova şi păstra civilizaţia rurală veche,
depozitara unor valori naţionale pe cale de dispariţie.
Substituirile şi chiar dispariţiile cutumelor patrimoniale
legate de domeniul publicistic şi scriitoricesc au loc azi
prin:
- agresiunea trusturilor de presă asupra
vocabularului limbii române, înlocuind cuvinte româneşti
consacrate de secole, cu englezisme; (ştirile cu
brekingniuzurile, noutăţile cu praitaimniuzurile, portarul
cu goalkiperul, magazinul cu marketul, ş.a.)
- stâlcirea dicţiei clasice a redactorilor de ştiri şi
a reporterilor prin adausuri de mârâieli între cuvinte,
inserţia unor vocale în expunere aidoma şcolarului prins
cu lecţia neînvăţată;
- abandonarea discursului elaborat, respectuos
şi academic în favoarea unor exprimări vulgare
împrumutate de la interlopi şi borfaşi, limbaj care începe
deja să facă parte, din cotidianul televiziunilor partizane,
destinate linşajului mediatic”.
Pagina 3
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DUMITRU VLĂDUŢ - (n. 1939, Ungureni-Tismana, Gorj).
Eseist, proză scurtă, folclor.

ÎN TRECERE PRINTRE
GENERATII
- Povestiri din satul meu Dumitru Vlăduţ

Notă:

Autorul acestui articol, Dumitru
Vlăduţ, născut în anul 1932 în satul
Ungureni, Tismana, este un bun cunoscător
al obiceiurilor ungureneşti dar şi un
povestitor interesant. La solicitarea
redactorului Ion Longin Popescu, de la
hebdomadarul „Formula AS”, a dat un
interviu care a fost publicat luna trecută.
Apoi, la rugămintea dlui Popescu dar şi a
redacţiei noastre „Semănătorul Tismana”,
Dumitru Vlăduţ, zis şi Mitu al lui Gârleanu,
face acum alt pas, asternându-şi cu
nostalgie pe un CD-ROM, amintirile din
timpul vieţii. În prezent, este pensionar şi
îsi îngrijeşste gospodăria de la Ungureni. A
fost profesor în Sibiu deci mânuieşte bine
fraza, accentuând de fiecare dată când e
cazul, semnificaţia practică a arhaismelor.
Pentru că aşa au rămas unele cuvinte
folosite în secolul trecut: arhaisme. Viaţa
ţăranilor s-a schimbat iar multe din vechile
accesorii gospodăreşti au fost abandonate.
Chiar şi utilitatea lor s-a uitat, de aceea,
am considerat necesar ca prin note de
subsol să inserăm şi definiţiile unor cuvinte
pe care le considerăm azi arhaisme.
Exemplul dlui Dumitru Vlăduţ trebuie urmat
şi de alţii. Pentru că numai astfel putem să
păstrăm acest vechi patrimoniu lingvistic
dar şi cultural prin folclorul şi obiceiurile
locului, care s-a acumulat în viaţa satului
nostru de veacuri. Aşteptăm să ne scrie şi
alţii: batrâni pensionari sau fiii şi nepoţii
acestora pe bază amintirilor pe care le-au
depănat generaţiei de astăzi aceşti batrâni.
Invităm pe toţi să ne trimită la redacţie
aceste amintiri care cu siguranţă pot fi pilde
de viaţă pentru tinerii de azi, pe umerii
cărora stă perpetuarea neamului românesc.
Să vedem în batrânii noştri acele modele
de oameni harnici, aşezaţi în vatra
moştenită din tată în fiu, români legaţi de
glie, cărora niciun mare imperiu sub talpa
căruia am stat vremelnic, n-a putut să le
schimbe obiceiurile, tradiţiile moştenite de
milenii de la „cei mai drepţi şi viteji dintre
traci”, cum spunea Herodot.
Redacţia „Semanatorul Tismana”.

Se spune că un suflet călătoreşte în timp şi se încarnează de şapte ori
în şapte vieţi. Nu ştiu dacă am venit pe această lume şi din ce număr al celor
şapte am venit.
Dacă este adevărat, sufletul meu s-a reîncarnat în pântecul unei tărănci
doar cu trei clase, dar destul de isteaţă să concureze chiar cu un absolvent al
unei şcoli superioare din zilele noastre. A locuit şi a muncit 92 de ani în satul
Ungureni-Tismana, Gorj. Se trăgea dintr-o familie venită de peste munţi, din
Transilvania. Străbunicul se numea Truşcă. A fugit de austro-ungari ca să nu-l ia
în armată. Împreună cu fiul său Simion au stat ascunşi în munţi cu 600 de oi şi
cu 7 perechi de cai. Au coborât din Carpaţi spre miazăzi şi au nimerit în satul
Ungureni, pe atunci, în 1778, – o aşezare cu 12 familii – nu se ştia de unde
veniseră şi cum s-au aşezat aici. Au găsit doar 12 case sistem bordeie – unele
la suprafaţă, altele jumătate în pământ şi a făcut şi străbunicul o casă din bârne
cu două camere, cu obişnuita tindă, în interior cu o corlată[1] unde familia punea
străchinile din pământ şi lingurile din lemn. După corlată aveau un loc unde
puneau drîglul ce trăgea focul din sobă unde coceau mălaiul şi ţestul cu care
coceau plăcinta şi friptura din carne de oaie şi cartofi. Soba era din cărămidă –
se numea sobă oarbă. Se făcea focul din camera care se numea tindă[3] şi
încălzea camera de dormit. Aici, în camera de dormit, erau două paturi din
scândură, în loc de saltea puneau paie, fân şi perine umplute tot cu paie. Între
paturi erau două laviţe unde şedeau ziua femeile şi torceau. Soba oarbă încălzea
camera de dormit iar copiii stăteau după sobă şi se încălzeau.
Străbunicul Truşcă a schimbat beşica[4] care înlocuia geamul şi a făcut
două ferestre mai mari 1/0,5 m cu sticlă. Iluminatul îl făceau seara cu lampă cu
gaz – lampă numărul 5, 8 sau 11. La lampă femeile coseau cămăşile populare
de Paşti şi de Crăciun şi se ascundeau unele de altele să nu-şi fure modelele.
Ce veselie era de Paşti şi de Crăciun! Se vizitau neamurile şi se supărau dacă
nu stăteau cel puţin 2 – 3 zile în vizită.
Azi dacă îţi vin musafiri, te gândeşti dacă au de gând să rămână mai
mult timp, abia aşteaptă să plece mai repede.
Şi ca să-mi continui povestea, la străbunicul meu a venit un cioban din
Gârla Mare; un om voinic, frumos, cinstit şi harnic. Pentru hărnicia şi cinstea lui
străbunicul, i-a dat de soţie pe una din cele trei fete ale sale. Una a căsătorit-o
după un învăţător din satul Tismana – Dumitru Gh. Popescu, iar una a căsătorito după un om bogat din Titerleşti de lângă Baia de Aramă – Tănăsoiu.
Şi ca să-mi continui firul tinereţii – străbunicul meu fiind un om bogat,
după moartea lui a rămas Ion Gârleanu – bunicul meu cu multe oi. Avea o
pivniţă făcută din lemn şi o grindă cu cârlige din lemn de corn unde agăţa
foalele[5]. Aşa le spunea, erau făcute din piele de oaie bine curăţite şi cusute de
nu curgea apa, după ce erau umplute.
Pe aceste cârlige din lemn de corn erau agăţate foalele (burdufurile),
unele cu unt de oaie, unele cu lapte covăsit şi unele cu smântână, jos pe pământ
erau putinile cu brânză. Pe pământ, pentru că în pivniţă nu era pardoseală. Era
necesar pardoseala să fie din pământ pentru că ţinea foalele cu unt, smântână
şi lapte covăsit şi era rece. Uşile erau din scânduri groase din lemn de stejar.
Aici ţineau şi putineiele[6] unde băteau laptele luat de la vaci şi scotea untul şi
zara (lapte bătut). Ce bună era zara cu mămăligă caldă ! La prânz mâncam
împreună – pe o masă rotundă din lemn cu scăunele mici
împrejur. Eram câte 4 – 5 în jurul mesei mici şi muiam toţi în Pagina 4
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Sobă veche cu ieşire „oarbă" în camera alăturată. Este
marcat traseul fumului. Imagine luată din magazinul
„La Polina", vizavi de magazinul „Succes". Zidul
despărţitor dintre „camera bună" şi „dormitor" a fost
demolat pentru a lărgi spaţiul magazinului.
aceiaşi tigaie unde era smântâna de oaie pregătită de bunica
sau de mama sau paparadă[7] din 8 – 10 ouă amestecată
cu brânză de oaie.
Ce bună era mâncarea. Pe atunci nu se dădeau
ajutoare sociale sau subvenţii. Nici nu se cunoşteau aceste
cuvinte. La acele vremuri tradiţia, respectul faţă de părinţi,
faţă de fraţii mai mari, era o virtute. Nu se punea vreodată
să gândeşti să treci prin faţa părinţilor şi părinţii prin faţa
bunicilor sau să-i întoarcă vorba sau să nu respecte porunca
părinţilor. Astăzi societatea s-a degradat atât de mult, încât
copiii îi bat pe părinţi, le întorc vorba, sau ca să scape mai
repede de ei, îi duc la azil. Nu am auzit niciodată când
eram mic de acest cuvânt – azil.
Pe vremuri pământurile se împărţeau de părinţi când
îşi măritau fetele sau însurau băieţii – prin cuvânt. Tu ai
locul, de la Peri de două pogoane, tu ai locul de sub coastă
de 3 pogoane. Cuvântul era lege şi se respecta zestrea dată
din moşi-strămoşi. Astăzi cuvântul nu mai este lege, legea
o fac astăzi judecătorii după spusele unor avocaţi ce joacă
dublu rol şi pentru pârât şi pentru reclamant. Într-o discuţie
cu un avocat apropiat, spunea că el însuşi face şi hotărârile
unor judecători, aceştia doar semnează sentinţa. Ce se cred?
Cum va fi această sentinţă, în favoarea cui? Într-o zi, cu ani
în urmă, aşteptând să intru la un avocat, zicea el că este
cel mai bun, a ieşit o ţărancă cu ochii în lacrimi. Am întrebato de ce plânge? S-a uitat lung la mine şi mi-a zis: Am spus
d-lui avocat că trebuie să-mi recuperez o casă moştenită şi
ocupată de unii fără drept. E, şi? Mi-a zis d-l avocat că mă
ajută să-mi recuperez casa, dar să-i dau jumătate din
valoarea casei că trebuie să-i împartă cu
Pagina 5 judecătorul. Nu ştiu dacă a spus drept sau

nu, dar cuvintele ei mi-au rămas în tiparul creierului. Ei bine, pe
timpul bunicilor, străbunicilor casele se dădeau fiilor sau fiicelor
prin cuvânt, fără avocat sau judecători şi le stăpâneau fără să
fie tulburaţi.
Dar să-mi continui povestea. După moartea străbunicilor
a rămas bunicul – un om admirabil, cu suflet bun şi nobil.
Blândeţea lui mi-a afectat toată viaţa. A murit în 1947 la 24
octombrie la ora 5 dimineaţa şi parcă sufletul ştie că va părăsi
trupul, călătorind în spaţiu. În seara zilei de 23 octombrie să
mai stau de vorbă cu el şi m-a rugat să-i dau un pahar de ţuică.
I-am îndeplinit dorinţa şi am mers să mă culc, dar parcă cineva
nu mă lăsa să plec, iar noaptea a fost foarte agitată. Aveam 15
ani. Dimineaţa nu se făcuse lumină bine, am fugit repede la
patul unde era bunicul. Trăgea să moară, sufletul se chinuia să
părăsească trupul. Nu m-am despărţit de patul lui în cele 3 zile
şi astăzi după aproape 80 de ani, merg la mormântul lui şi-l
îngrijesc. Am şi eu doi copii, sunt fiecare la casele lor, dar nu
seamănă cu copiii din copilăria mea. Copiii din vremurile noastre
vopsiţi cu roşu şi cu făţărnicie, nu mai sunt copiii timpurilor
respectului, dragostei şi dorului de părinţi. Aşteaptă să moară
părinţii să împartă prada rămasă.
Şi iar îmi continui povestea. După moartea bunicului a
rămas mama văduvă cu 3 copii. Unul l-a dat la o rudă care nu
avea copii. Şi cum unele generaţii muncesc din greu, îşi fac o
situaţie bună, trăiesc din munca lor cinstită, fără ajutoare sociale,
fără subvenţii; vine altă generaţie care încet, încet destramă ce
au făcut bunicii şi părinţii lor.
Urmează alte generaţii. Câtă muncă trebuie să depună
această generaţie să refacă măcar o parte ce au realizat
străbunicii, bunicii şi părinţii lor.
Actualizând situaţia – Regatul României şi Ţara
Românească pe vremuri, nu aveau televizor, internet şi uneori
nici radio, dar aveau un ţăran sănătos, dornic de muncă, dornic
să-şi crească copiii cu respect şi frică de Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu a lăsat pe pământ o singură credinţă, dar satana a
tulburat credinţa unică, lăsată de Dumnezeu şi a înfiinţat mai
multe religii. Acum încep conflictele religioase între oameni.
Dacă ar fi să asociem societatea cu credinţa – au acelaşi
deznodământ. Au apărut partidele. Odată cu înmulţirea lor s-au
înmulţit şi conflictele sociale, a dispărut respectul faţă de om,
au dispărut şcolile cu educaţie sănătoasă, a dispărut grija
doctorului faţă de pacient, a dispărut cinstea şi dreptatea din
unele instituţii juridice. Viaţa trebuie să fie compusă din obligaţii,
datorii şi speranţe şi singura bucurie ar fi atunci când te achiţi
de o parte din ele, dar dacă pentru muncitorii cinstiţi minciuna
este un păcat capital, pentru politicieni minciuna este o virtute.
Se poate spune şi pentru alte categorii ce fac alte meserii, dar
slujesc politicul.
Aceasta este societatea de azi din România. Mă întreb
câţi ani vor trece pentru ca ţara să revină la ce a fost odată?
Generaţia de azi nu va mai fi ca generaţia mea, poate venind în
altă viaţă să mă întâlnesc cu lumea din copilăria mea. Aş avea
multe adevăruri să mai spun, dar mă opresc aici pentru că nu e
nimeni pe strada vieţii mele să mă vadă plângând, nu e nimeni
pe strada vieţii mele să mă vadă cântând. Pe drumul celor 82
de ani mai trec din vreme în vreme să-mi aduc aminte de acele
timpuri – frumoase – chiar dacă părinţii ne duceau cu ei la munca
din câmp, ne puneau o pătură din lână de oaie şi ne lăsau să
mâncăm mămăligă rece sau mălai cu brânză şi ceapă, dar
eram sănătoşi şi plini de viaţă. Azi nu se mai duc copiii la capul
locului unde munceau părinţii pământul, îi plimbă cu cărucioare
care mai de care sofisticate. În criză de educaţie tinerii nu-şi
mai respectă aproapele, bătrânii, au uitat să mai dea şi bunăziua. Unii se cred aşa de deştepţi de li se pare că drumul pe
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Port vechi ungurenesc. La dreapta, Maria
Gârleanu, mama lui Dumitru Vlăduţ
care merg este prea îngust pentru ei – şi răspund părinţilor:
„Ce ştiţi voi, lumea s-a schimbat, s-a modernizat, voi sunteţi
perimaţi”. Aşa înţeleg tinerii din noua societate – săracă în
educaţie, în respect faţă de aproapele său şi faţă de dascălul
care i-a pus condeiul în mână. Dacă aşa înţeleg ei viaţa,
este foarte trist. Satele au rămas fără ţăranul roşu la faţă,
harnic şi dornic să-şi muncească pământul.
Societatea nouă pe care ei o consideră modernă,
este bolnav ă şi în prezent politicienii nu au găsit
medicamentul pentru tratarea bolii, s-a schimbat cinstea şi
omenia din vremurile frumoase cu amintiri, cu respect - chiar
şi în unele mănăstiri sau schituri - s-a profanat rolul omeniei
şi al muncii cinstite cu îmbogăţirea prin metodele escrocilor.
Locul omeniei şi cinstei a fost ocupat de înşelăciune, de
trădare şi de minciună – de făţărnicie, de înavuţire prin
viclenie, ajutaţi de educaţia bolnavă a generaţiei de azi.
Răspunsul: „Ce ştiţi voi bătrânilor, lumea a progresat”. Au
dreptate – a progresat în minciună, în muncă necinstită, în
hoţie, în lipsă mare de educaţie. Oare nu sesizează nimeni
aceste lipsuri, aceste degradări ale vieţii şi cine este de vină?
E sigur că peste educaţia de azi s-a aşternut o ceaţă deasă
de nu se poate pătrunde nici dacă ai purta ochelari cu dioptrii
foarte mari.
Vinovată pentru această degradare a generaţiei este
educaţia. Societatea noastră este bolnavă grav şi vinovaţii
sunt cei care conduc, dar şi televiziunea. Cum să faci atâta
critică unui profesor, unui învăţător că a luat elevul de urechi,
în loc să întrebi elevul de ce a fost luat de urechi. Îl trimit pe
profesor în faţa Consiliului de disciplină,
pregătind, atât părinţii cât şi Consiliul să-l
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dea afară pe profesor. Nu domnilor, cei ce propovăduiţi această
metodă duceţi la o degradare şi mai mare a tinerei generaţii.
Faceţi educaţie elevului să nu-i dea profesorului ocazia
să-l ia de urechi. Situaţia este aşa de încurcată pentru că azi
nici societatea nu mai pregăteşte profesori sau învăţători ca pe
timpul meu. Nu am văzut, sau dacă sunt, sunt cazuri rare, să
te plângi superiorilor din justiţie să-ţi dea dreptate pentru că ai
fost neîndreptăţit într-un proces, şi să îţi răspundă: judecătorii
sunt imuni, nu pot fi traşi la răspundere. Dacă te plângi de un
primar ales că încalcă legea în favoarea sa - ori nu ţi se
răspunde, ori îi dă dreptate primarului. De toate acestea se fac
responsabile, lipsa de educaţie a societăţii în care trăim, notele
obţinute la concursuri pentru ocuparea unui post de judecător,
ale unui profesor, ale unui medic sau ale altor „specialişti de
duzină”. Iar modul neprofesional în care televiziunile prezintă
anomaliile societăţii, dă cel mai clar răspuns al lipsei de
educaţie, care a intrat într-o umbră.
Soarele a intrat într-o mare eclipsă şi nu se ştie când
va ieşi. Această eclipsă a acoperit întreaga societate de azi.
Vedeţi cei ce aveţi sarcina să trataţi lipsa educaţiei ! Găsiţi cât
mai repede antidotul, altfel toată vegetaţia va dispărea şi va
trebui ca multe generaţii să suporte lipsa voastră de instruire, a
tinerilor vlăstare care nu va şti să folosească oprirea sau ruperea
lanţului ce a dus educaţia într-o situaţie atât de întunecată.
Faceţi ceva cei ce sunteţi aleşi să scoateţi educaţia din fântâna
întunecată ca soarele să iese din eclipsă, altfel suntem
condamnaţi la jafuri, crime şi, în final la sărăcie. Aduceţi
educaţia, respectul şi buna voinţă la timpurile tradiţionale pe
care voi le consideraţi perimate, altfel educaţia pe care voi o
propovăduiţi astăzi va fi imens de dureroasă, mai dureroasă
decât dacă te înţeapă cineva cu o sabie, cu un vârf ascuţit de
suliţă. Faceţi ca mersul societăţii să nu aibă mersul unui şarpe
veninos. Faceţi o societate bine educată şi instruită dacă cei
ce ne conduceţi sunteţi înzestraţi cu o astfel de educaţie
sănătoasă, altfel va fi un dezastru pentru marea parte a
populaţiei şi o binefacere doar pentru cei ce se îmbogăţesc
într-o perioadă scurtă.
Treziţi-vă din somnul tratat cu stupefiante care vă fac
să vă simţiţi nişte zei. Pentru că au dispărut şcolile cu tradiţii
frumoase, uzinele, fabricile s-au transformat în fier vechi şi au
fost vândute profitorilor timp de 25 de ani. Poate găsiţi antidotul
să trataţi boala educaţiei şi instruirea pentru muncă cinstită a
acestei generaţii până nu va fi prea târziu. Au trecut 25 de ani
de la roşu la albastru a apărut intermediarul – gâdele negru ce
acoperă educaţia competentă, dreptatea şi speranţa generaţiei
de azi! Grăbiţi-vă domnilor să nu fie prea târziu ! Am întârziat
25 de ani în întunericul semănat de unii – să nu vină timpul ca
tratamentul vostru să aducă moartea societăţii în falsa voastră
modernizare. Eu prefer educaţia ce se propovăduia în bordeie
cu case mici cu geamuri din băşică de oaie.
Vlăduţ Dumitru

[1] CORLÁTA, corlate, s. f. (Reg.) 1. Iesle. 2. Îngraditura sau
coliba pentru vite, pe câmp. 3. Împletitura de forma bombata care
se asaza pe car când se transporta snopi sau fân. 4. Poliţa în jurul
cuptorului pe care se ţin vase de bucatarie şi alte lucruri marunte;
prichici. [Pl. şi: corlăţi] – Din magh. korlát. Sursa: DEX '09
(2009)
[2] drîglu (-li), s. m. – 1. (Trans.) Vatrai. – 2. Daracitor,
scarmanator. – Var. drîgl. Probabil der. cu suf. -lo de la sl. drugati
„a tremura”; caz în care sensul sau primar ar fi fost cel de
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„agitator”, cf. bg. draglec (Candrea, Scriban). Daca aceasta
teza este sigura, este dublet de la drehla (var. drela), s. f.
(ciuperca comestibila, Auricularia tremelloides), cf. rut.
drjachlij, ucr. drachlij „care tremura” (Tiktin), numita astfel
datorita consistenţei sale, cf. numele ştiinţific şi posibil de aici
drîgla, s. f. (mîrţoaga), cf. bg. dragla (Conev 57; Scriban). – Der.
drîgîi, vb. (Mold., a scutura, a agita), cf. rut. drygaty (Candrea);
drîgla, vb. (Olt., Banat, Trans., a scarmana, a daraci); drîglat, s.
n. (scarmanare, daracit).
Sursa: DER (1958-1966)
[3] TÍNDA, tinde, s. f. Încapere mica situata la intrarea caselor
ţaraneşti. * Expr. A face o treaba pâna în tinda = a începe un
lucru fara a-l termina. * (înv.) Coridor, galerie. * Pronaos. *
Prispa, pridvor, cerdac. [Pl. *i: tinzi] – Lat. *tenda (< tendere).
Sursa: DEX '09 (2009)
[4] Basica udului de porc, miel sau vaca se folosea acum doua
secole, bine umflata ca minge de volei. Sectionata si întinsa la
maxim pe un o rama cadru, se folosea ca geam pentru bordeie.
[5] FOÁLE, foale, s. n. 1. Aparat care serveţte la comprimarea şi
la suflarea aerului cu ajutorul unei camere cu burduf de piele cu
pereţi plisaţi, acţionata prin mânere sau printr-un sistem de
pârghii. * Burduful plisat al unor instrumente muzicale
(acordeon, armonica etc.). * Sac primitiv facut din pielea unor
animale; burduf. 2. (Reg., fam.) Abdomen. [Var.: (1) foi s. m.] –
Lat. follis.
Sursa: DEX '09 (2009)
[6] PUTINÉI ~ie n. Vas asemanator cu o putina, dar înalt şi
strâmt, în care se bate smântâna sau laptele pentru a alege untul.
/putina + suf. ~ei
Sursa: NODEX (2002)

[7] Regional prin paparada se întelege un amestec de diferite
alimente: oua cu brânza, oua cu rosii, unt cu faina de porumb,
etc.
[8] CONDÉI, condeie, s. n. 1. Unealta de scris în forma de
beţişor, la care se adapteaza o peniţa; toc. * Mânuitor de condei
= scriitor (talentat). * Expr. Ca din condei = regulat, ordonat,
frumos. A trage condeiul = a încarca la socoteala. Dintr-un
condei sau dintr-o trasatura de condei = dintr-odata. * (Înv.)
Nume dat unor instrumente cu care se scria. * Creion pentru
înnegrirea sprâncenelor. 2. Fig. Mod de a scrie bine, îndemânare
la scris, talent scriitoricesc. * Expr. A avea condei = a scrie uşor
(şi bine), a avea talent la scris. A o aduce bine din condei = a
vorbi sau a scrie cu meşteşug; a ieşi din încurcatura printr-o
întorsatura priceputa a frazei. 3. Par lung care, împreuna cu
lopata, formeaza cârma plutei. – Din ngr. kondíli.
[9] gîde (gîzi), s. m. – 1. Calau. – 2. Tiran. – 3. (Arg.) Judecator.
Sl. (bg.) gidija „nebun, extravagant, temerar”, poate de origine
orientala. Sec. XVII. Semantismul nu este foarte clar. Dupa
Cihac, II, 111, din ceh., pol. kat „calau”, ceea ce nu pare posibil.
– Der. ghidan, s. m. (nume propriu de cîine), pentru a carui
variaţie vocalica cf. gîza-ghiza; ghidanac, s. n. (ciocan; ciomag);
ghidalan, s. m. (vlajgan); ghiduş, s. m. (caraghios, bufon), cu suf.
-uş; ghiduşesc, adj. (caraghios); ghiduşie, s. f. (caraghioslîc).
Ghiduş este considerat de Philippide, Principii, 64 şi DAR ca
der., de la ghidi; de Lacea, Dacor., III, 750 şi la Scriban din mag.
büdös „puturos”, de unde provine şi sas. bidusch; şi de Draganu,
Dacor., VI, 276-80, din mag. gidós „pastor de capre”, aluzie la
un obicei popular de Craciun. Nici una din aceste explicaţii nu ni
se pare convingatoare. Sursa: DER (1958-1966)

Suvenir din 15 august 1935 la „Poiana cu brazi" din faţa mânăstirii Tismana. Aici se făcea bâlciul înainte de a se muta
în sat în timpul regimului comunist, pentru contracararea slujbei religioase de la mânăstire.
Sus, de la stânga, înv. Crăciunescu-Arjoci, Sebastian Popescu, înv. Dumitru Gh Popescu, Jean Bărbulescu, pr.
Costică Popescu. Rândul de jos: Pr. Ana Popescu, neidentificată, cu fata Tanţa Neferescu, neidentificată, în genunchi
cu mâna în brâu Maria Gârleanu, la dreapta Anca şi Costică Popescu, băiatul Mitică Vlăduţ
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ION LONGIN POPESCU - (n. 1949, Bărbăteşti, Gorj).
Publicist, redactor la “Formula As” şi “Cotidianul”.

Dr. NAWAF SALAMEH
- Om de afaceri sirian din Bucuresti -

Ion Longin Popescu

„România a creat civilizaţie europeană
şi continuă să îmbogăţească zestrea culturală
a Europei”
În ziua de 14 septembrie 1983, la Aeroportul
Otopeni, grănicerul l-a întâmpinat pe tânărul abia debarcat
dintr-o cursă venită de la Damasc, Nawaf Salameh, cu
urarea „la mulţi ani, ai împlinit 18 ani”... Aşa s-au deschis
porţile româneşti ale visului familiei de farmacişti Salameh,
creştini din Marmarita, Siria, care-şi doreau fiul doctor format
în România. Nawaf s-a născut de Ziua Crucii, într-un sătuc
de pe încântătoarea Vale a Creştinilor, ce mărgineşte oraşul
Tartous, regiune în care credinţa în Iisus a înflorit de aproape
două mii de ani. A ales România cu gândul că, într-o zi, va
onora memoria înaintaşilor prin munca şi sacrificiile sale.
Preocupat de istorie şi educat într-un profund respect pentru
străbuni, pentru rădăcinile creştinismului şi culturii de tip
umanist, Nawaf Salameh a descoperit în Carpaţi o
spiritualitate creştină comună românilor şi multor sirieni. Prin
adoptarea sa de către România, doctorul Salameh a văzut
un gen de predestinare. A fost impresionat şi s-a legat
sufleteşte de epoca şi istoria Martirilor Brâncoveni. De
aceea, atunci când a ajuns om de afaceri, creatorul mărcii
de brandy Alexandrion a conceput, în timp, şi reţete originale
de brandy şi vin, pe care le-a numit „Brâncoveanu”.
Bazându-se pe Fundaţia Alexandrion Group, susţinută cu
fonduri de grupul de firme cu acelaşi nume, a încheiat
parteneriate cu Patriarhia Română şi cu organizaţii ale
societăţii civile, devenind un important filantrop. Retipărirea
Bibliei de la Bucureşti, Premiile ”Sfinţii Martiri Brâncoveni”,
oferite în 3 decembrie a.c. la Palatul Mogoşoaia, sprijinirea
cu burse a multor copii supradotaţi, sponsorizarea cu
350.000 de dolari a Lotului Olimpic al României - sunt doar
patru dintre cele mai importante acte de filantropie ale
fundaţiei doctorului Nawaf Salameh.

„Începând cu anul 2000, am plătit ca taxe
la Bugetul de Stat circa 500 de milioane de
euro!”
- După ce aţi părăsit medicina, aţi ales afacerile.
Ce fel de prosperitate v-aţi propus să atingeţi?
-Îmi place să fiu un om moderat şi responsabil. Un
om care munceşte şi care se dedică pentru un nivel de
viaţă prosper în mijlocul cetăţii. Nu-mi place
Pagina 8 să împart banii în stânga şi-n dreapta, la

Doctorul Nawaf Salameh
televizor, umilindu-mi semenii; eu lucrez pe proiecte, sprijin
cauze, mă implic în lucruri bine gândite şi practice, care au
scopuri clare şi sunt utile. Eu cu soţia şi copiii mei trăim foarte
simplu; uitaţi-vă la mine: mă îmbrac mai ieftin decât în vremea
studenţiei. Înainte de toate, îmi plătesc taxele şi impozitele!
Ăsta e un lucru foarte serios şi absolut necesar. Văd în el forma
maximă a filantropiei. Aşa ajuţi cu adevărat o ţară. La un calcul
sumar, începând cu anul 2000, Alexandrion Grup Româna a
plătit la Bugetul de Stat circa 500 de milioane de euro! Până la
urmă, aşa cum m-a învăţat buna mea mamă, ajutorarea
semenilor este şi un fapt de mare apropiere de iubitul nostru
Mântuitor. România, cu adevărat Grădina Maicii Domnului,
este locul desăvârşit în care credinţa trezeşte iubirea creştină
în masă.
- Implicarea dumneavoastră în proiecte de
binefacere este deosebit de apreciată şi denotă mult spirit
civic. În acest context, ce rol acordaţi Fundaţiei
Alexandrion Group?
-Am înfiinţat fundaţia o dată cu afacerea, ca semn că
am urmărit încă din capul locului să fiu un om al cetăţii, dedicat
comunităţii. Mi-am zis că un grup de firme responsabile nu
poate să ignore partea socială. Astfel, m-am implicat în
susţinerea Comitetului Olimpic Român, începând cu olimpiada
din Sidney. Ca medic, iubesc sportul. De aceea, sunt foarte
mândru că am avut posibilitatea de a sprijini culorile naţionale,
iar dacă am contribuit la marile succese ale sportivilor români,
e cu atât mai onorant pentru fundaţia noastră. Am fost
sponsorul principal al sportivilor români la olimpiadele din

Sămănătorul - Anul V. Nr. 1 - februarie 2015 - INTERVIU
- A venit un important jurnalist la mine şi, văzând
succesul produselor care poartă numele marelui martir al
credinţei creştine, m-a întrebat: de ce nu acordaţi şi premiile
Brâncoveanu? Domnule, am spus, ideea dumitale mi se pare
extraordinară. Sunt născut în Siria, dar m-am format profesional
şi am dobândit maturitate şi înţelepciune trăind în România.
Vreau să fac ceva trainic pentru cultura acestei ţări, pentru
cercetarea istorică şi carierele frumoase. Dacă o facem, trebuie
să fie la nivelul lui Brâncoveanu, să devină cele mai
prestigioase premii anuale din România. Am căutat să avem
un juriu format din mari personalităţi: acad. Dan Berindei, acad.
Augustin Buzura, acad. Dumitru Radu Popescu, prof. Eugen
Negrici, prof. Andrei Marga, Magdalena Bedrosian şi istoricul
Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucureşti. Apoi,
ca să fiu sigur că aceste premii se vor acorda în fiecare an de
aici înainte, am modificat statutul fundaţiei şi am stabilit că
acordarea lor va fi obligatorie. Am comandat sculptorului Ioan
Bolborea şapte statuete înfăţişându-l pe marele domnitor şi
martir al neamului, fiecare cu certificat de originalitate.
- 2014 a fost Anul Brâncoveanu. Prin ce alte
activităţi, dedicate marelui domnitor martir, s-a remarcat
Fundaţia Alexandrion Group?
- Am rugat Patriarhia să ne spună cum ne-am putea
implica în comemorarea a 300 de ani de la martiriul
Brâncovenilor. Drept urmare, la sfatul şi cu binecuvântarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, ne-am angrenat în
acţiunea de reeditare a Bibliei lui Brâncoveanu, tipărită iniţial
la 1688. De altfel, am insistat pe lângă Prea Fericitul ca, şi deaici înainte, să ne antreneze în acţiunile închinate domnului
Brâncoveanu, pentru că, prin sacrificiul său şi al fiilor săi, a
întărit enorm forţa credinţei creştine în lumea civilizată. Pe de
altă parte, mi-am propus să fac din brandul Brâncoveanu un
ORDINUL SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI
brand global; să nu existe nici o ţară pe lumea asta, în care să
nu se consume acest brandy, la concurenţă cu cele mai
Atena, Beijing şi Londra. Fără îndoială că voi merge cu ei şi
cunoscute mărci de tradiţie. Ca să nu se spună că realizez o
la Rio de Janeiro. În China, am avut cea mai mare implicare.
simplă operaţiune comercială, la fiecare sticlă voi ataşa
400.000 de articole a publicat presa chineză despre sportivii
povestea sfinţilor martiri Brâncoveni, în câteva limbi de largă
români. Ca bonus, fundaţia Alexandrion Group a oferit câte
circulaţie. Aşa văd eu un „brand de ţară”, că tot s-a vorbit atâta
un automobil fiecărui medaliat, luat „cald”, direct de pe banda
despre el...
de producţie a unei fabrici din Baoding. Am ales recent două
echipe de handbal, din Cluj-Napoca şi Bucureşti, şi le-am
„Noul preşedinte ales trebuie să analizeze
asigurat finanţarea pe 15 ani de acum înainte. Noi nu facem
industrie
şi
să
recomande
contracte pe un an-doi, ci pe termen lung, să le dăm şanse fiecare
sportivilor de a obţine performanţă. Am spus mereu: ca reprofesionalizarea României”
întreprinzători, ca oameni de afaceri suntem obligaţi
moralmente să dăm înapoi societăţii o parte din profit.
- Aţi fost implicat în evoluţia României, sunteţi un
Sunt atât de multe probleme de rezolvat la nivel de ţară fiu adoptiv al acestei ţări. Ce credeţi că li s-a întâmplat
şi societate, încât contribuţia fiecăruia dintre noi românilor în ultimul sfert de veac?
contează! Cred că ar fi nepotrivit şi ruşinos să stăm pe
margine! Pe lângă copii supradotaţi, ajutăm copii cu
- Ce pot spune din capul locului este că lucrurile de
handicap, ajutăm săraci şi bolnavi, căci societatea este azi, care nu ne plac, nu trebuiau să se întâmple. Pentru că ţara
formată din rău şi bine, din sus şi jos. Fundaţia face parte din asta este în multe privinţe binecuvântată. Are multe valori şi
organizaţia şi munca noastră, este un organism viu.
perspective minunate. Are cele mai bune şcoli şi facultăţi din
sudul Europei, produce cultură. România este unul din marii
„Vreau ca Premiile Brâncoveanu să producători de cultură ai Europei. Produce sport, olimpici
devină cele mai prestigioase premii anuale din şcolari, IT-işti de vârf, matematicieni, inventatori. A avut şi o
industrie puternică, şi sunt convins că putem redeveni unul
România”
dintre actorii importanţi în diferite ramuri industriale, de acum
înainte. M-am dus în China şi am văzut o fabrică de tractoare
- Cum aţi ajuns la Premiile
şi maşini de miliarde de dolari, construită de fosta uzină de
Brâncoveanu?
tractoare din Braşov. Şi în ţările arabe găseşti astfel de
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fabrici, în perfectă stare de funcţionare. Toţi inginerii
mai în vârstă de acolo vorbesc binişor româneşte
şi sunt dornici să colaboreze din nou cu specialiştii
români. Cred că sunt multe premise serioase să
redescoperim şi să fructificăm talentul şi forţa
creatoare a inginerilor români, măiestria şi
inventivitatea proiectanţilor şi muncitorilor de înaltă
calificare. Putem asigura, prin capacităţile interne,
o nouă dezvoltare a producţiei industriale. După
Revoluţie, au fost voci care au spus: de ce să mai
ţinem fabrica asta la Braşov? Dacă nu putem
exporta în Germania şi America, nu-i bună de
nimic... Oameni buni, asta nu a fost făcută pentru
Germania şi America, ci pentru China, Siria, Libia
şi Egipt! Fabricile de acolo ţipă după piese de
schimb, iar noi am închis robinetul prea repede...
De ce nu am urma exemplul „Daciei”? Am avut
acest brand de ţară, în timp ce Renault căuta noi
pieţe şi oportunităţi de producţie, pentru noile
modele de autoturisme cerute de piaţă. Azi, Dacia
Logan este brand de ţară pentru Franţa, dar şi
pentru România! O adevărată speranţă naţională
sunt cele trei milioane de români plecaţi din ţară,
care au căpătat foarte multe cunoştinţe şi
experienţe. Să-i încurajăm să vină acasă, pentru a
lucra împreună!
- Care sunt speranţele dumneavoastră,
ca om de afaceri?
- Instituirea de reguli corecte. Acolo unde
nu sunt reguli se instalează nesiguranţa, arbitrariul
şi dezordinea. Mediul de afaceri trebuie să
analizeze fiecare industrie, iar noul preşedinte ales
trebuie să recomande re-profesionalizarea
României, fără amestecul factorului politic. Vorbind
de industria băuturilor, mă doare sufletul că nu
găsesc fructe şi trebuie să import, în timp ce
dealurile României stau golaşe. În pomicultură, este
nevoie de cel puţin un milion de hectare în plus!
Gândiţi-vă: pentru fiecare hectar, putem avea un
om angajat! Avem nevoie de o regândire a
sistemului economic prin vizorul modernizării
României şi integrării într-o Uniunea Europeană
prosperă şi dinamică.
Ion Longin Popescu
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Citiţi Un interviu inedit la Tismana online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/12/ion-longin-popescu-un-interviu-inedit.html
Citiţi Prof. dr. C-tin Ciutacu, spectator
la corupţia şi jaful unui sfert de veac online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2014/12/ion-longin-popescu-prof-dr-c-tin.html
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GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică
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ISTROROMÂNII
UNIVERS ISTROROMÂN
un etno-album
de Emil Bratu
Lansând, ani de zile, în eter, emisiuni radio,
pentru şi cu aromâni, ziaristul Emil Bratu s-a văzut atras,
în context, şi de istroromâni. A reuşit să dea mâna abia
cu unul din cei doi veniţi la studii în România, pe urmele
lui Andrei Glavina (1881-1925), apostolul istroromânilor,
care a înfiinţat, , pentru câţiva ani, unica şcoală
românească în Istria. Întărâtat de părăsirea lor universală,
s-a dedicat unei cercetări jurnalistice-arhivistice solitare,
rezultând într-un album mişcător, substituind semnelor
de întrebare şi speranţă documente misterios
spectaculoase - imn, comunitate, oameni, clădiri, peisaje,
ocupaţii, grai, cultură, gazete, personalităţi, fonduri
documentare (Andrei Glavina, Leca Morariu, Emil Raţiu).
A şi bătut la multe uşi în numele fundaţiei Cuza Vodă, pe
care a înfiinţat-o.
Roma, Roma-i mama, România-i sora,
spun(eau) istroromânii în imnul lor, publicat de Leca
Morariu la Cernăuţi, în revista sa Făt-Frumos, nr. 6, 1928.
„Rumeri din Istrie”-cici, vlahi, ciribiri etc. - au fost
prezentaţi vital, social, spiritual, lingvistic,cartografic etc.
de Leca Morariu, Theodor Burada, Sextil Puşcariu, Traian
Cantemir, C. Jirecek, Petre Iroaie, Ştefan Pascu, Iosif
Popovici, B. Benussi, Silviu Dragomir, Carlo de
Franceschi etc. Trăind din vechime în peninsula Istria,
din actuala Croaţie, aceşti români, mai ales după grai,
au încercat să-şi organizeze comunitate etnică abia la
sfârşitul secolului XX, notează Bratu. Între diversitate şi
toleranţă sperată, inclusiv presa internaţională
semnalează cazul în titluri generaliste: IstroRomanians
in Croatia; A New Ethnic Community in Croatia, The IstroRomanians also live în Istria; Nuovo gruppo etnico nella
Croazia. Nell'Istria vivono anche gli istrorumeni; La
Minorité Roumaine en Croatie (Emil Raţiu – Asociata
Culturale Lu Istro-Rumeni „Andrei Glavina”); Istroromânii
– un grup mic, dar cu suflet mare; „Românii din Croaţia
sunt consideraţi ţigani”...
Scriitori croaţi de secol XVI considerau că
morlacii sau vlahii erau de aceeaşi etnie ca şi românii
din Dacia traiană. Azi, istroromânii nu sunt recunoscuţi
ca minoritate naţională de Constituţia
croată. Se pare că nici de ei înşişi, dacă
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mai există, dacă n-au dispărut sau n-au fost integral asimilaţi sau
n-au emigrat. Bratu vorbeşte însă de contribuţia istroromânilor la
cultura universală. Listează inocent bibliorafii, citate,iconografie
aproape rituale – româneşti, italiene, germane etc. şi, evident,
istriene.
Noi Rumanezi din Istrie smo un naţion michicic che noi
bivein samo ăn osăn (ot) selişte; ăn ţăsche şapte selişte prope de
Monte-Maggiore: Susneviţa (ali: Valdarsa), Nosolo (ali: Villanova
), , Sucodru , Bîrdo (ali: Briani) cu Costîrcean şi Cîrnelechi,
Gromnic, Gradine şi Letai – şi r-un selo, cole largo, ăn fundu de
boşche şi de codri: Jelăn (ali: Selane). Ma aco smo şa puţin, nusno noi pierzuţ! Flat-an şi noi cluciu lu nostre jivlenie; ştien che
smo şi noi un naţion, che şi noi aren o limbe draghe za lu care
morein jivi şi za lu care morein muri!
There are 4 (Indo-European-Romance) languages:
Aromunian, Daco Romanian, Meglenoromanian and
Istroromanian. The most spoken is Dacoromanian commonly
known as Romanian, wich is spoken by over 26 Million people in
Romania and Moldavia.
„Nu există un stat în Europa orientală, nu există o ţară de
la Adriatica până la Marea Neagră, care să nu cuprinză bucăţi din
naţionalitatea noastră. Începând de la ciobanii din Istria, de la
morlacii din Bosnia şi Erţegovina, găsim pas cu pas fragmentele
acestei mari unităţi etnice în Munţii Albaniei, în Macedonia şi
Tesalia, în Pind ca şi în Balcani, în Serbia, în Bulgatia, în Grecia
până sub zidurile Atenei, apoi, de dincolo de Tisa începând, în
toată regiunea Daciei Traiane până dincolo de Nistru, până
aproape de Odesa şi de Kiev” (Mihai Eminescu).
„Cei mai depărtaţi şi mai despărţiţi de neamul nostru sunt
fraţii din Jelâni, în Istria. Ei stau singuri şi singuratici în rerunchii
grozavului Karat. Departe sunt şi de faţii i. r. de sub Monte
Maggiore. /.../ Străinul spune: „nu ştim jeianski”; va să zică, limba
română, ce se vorbeşte în această comună, este proprie lor:
jeianeană. /.../ În Jeiîni, în 1903, s-au numărat 96 case, „numere”,
cu 601 suflete.” (A. Viciu).
Tate Nostru / Tate Nostru chirie ieşti în ţer, / Neca se
sveta nomelu Tev, / Neca venire cragleistvo To, / Neca fic volia
Ta, / Caşi iaste în ţer, / Aşa şi pre pemint. // Pire nostre dessa cazi
da ne astaz, / Şi lasne delgule nostre, / Cassi şi noi lessam al
delsniţ a nostri, /Şi nun lasa în ne nappasta, / Nego ne sloboda de
rev. / Amin.
Prima lucrare scrisă în dialectul istroromân a fost publicată
de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu, în 1905: Calindaru lu
Rumerii din Istrie.
Ce ne scriu fraţii noştri (lui Bratu) din Istria: Trimiteţi o
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cărticică de rugăciuni, ca să nu uităm limba. Fiind catolici,
cercetătorul a sesizat şi Arhieoiscoia Romano-Catolică
din Bucureşti asupra totalei nerecunoaşteri a
istroromânilor. Avertizează un public iluzoriu: nu căutaţi
copii şi tineri istroromâni în săli de clasă şi amfiteatre
universitare din România. Poate în biblioteci, muzee,
internet. Totuşi, cea mai mică minoritate etnică, o mie
circa, – Istro românii ies din uitare. O metodă este calea
europeană a salvării valorilor minorităţilor etnice, urmată
de dl. Emil Raţiu, din Roma, şi chiar (haiduceşte?) de
dl. Emil Bratu, din Bucureşti.
În două călătorii de arheologie sentimentală în
Istria, povestite în Formula AS, d-na Sânziana Pop
aproape n-a găsit pe nimeni să fi auzit, măcar, de români,
de ei înşişi, în Istria, strămoşi, necum intraţi în UE.
Adăugând tristeţii speranţa, mărturiseşte: „Ai senzaţia
clară că duci, de mână, cu tine, pe cineva”.
Un articol al "minunatului" (Sânziana Pop) domn
Raţiu - Traduit le désir: La steaua Eminescu en français,
en italien et en istro-roumain - începe oarecum sumbru:
Publié en 1886, trois ans avant sa mort et alors qu'il est
frappé de folie, La steaua apparait comme le poeme
testament de Mihai Eminescu (1850-1889)... Suntem în
atmosfera situaţiei poeziei într-o limbă de circulaţie
exclusiv (retro) orală, istroromâna - în care au răsărit,
frate şi soră, doi copii compunători miraculoşi de versuri
meteorice.
Mai jos, transcriem strofe finale din acel
Eminescu şi din câte o poezie a f raţilor copii,
contemporanii săi, Gabriela Vretnar (n. 1882) şi Gabriel
Vretnar (n. 1885):
Mihai Eminescu: La Stevu
La stevu care a ziit
E o cale acâta de lunga
Che miliar de an li-a porteit
La lumire să ne giunga. /.../
(Traducere în istroromână de Emil Petru Raţiu)
Gabriela Vretnar: Viro ocea Frane
.../ Nostra vrame trecut-a
De lucru tot fugu
Zalic tejar a ramas
Cum am fost noi.
Gabriel Vretnar: Me Istra
În irima ai fost
Vaica liubita.
Nicad utata
Muşota Istra ma.
Un fost ambasador algerian, Abdelhamid
Bereksi, amintea, într-un discurs public, de berberii din
armata romană aduşi, nu de mână, în Dacia. Şi berberi
au fost şi Sf. Aogustin, dar şi, mai recent, Edith Piaf sau
Zinedine Zidane. Cum că istroromânii n-ar fi construit o
comunitate din lipsa de elită, n-avem decât să facem
cunoştinţă cu Dora D'Istria sau Nicolae Tesla. Dacă tot
am riscat această analogie, totuşi netolkieniană, să cităm
în berberă poemul Vallah de Si Mohand:
VALLAH
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Ştien che smo şi noi un naţion
Thikkelt-a ad hedjigh asefru
Wallah ad yelhu
Ad inadi deg lwedyat.
Wi t-islan ard a t-yaru
Ur as-iberru
W' illan d elfahem yezra-t :
A nhell Rebbi a tent-yehdu
Ghur-es ay nedâu
Ad baâdent adrim nekfa-t.
(E timpul să compun un poem / Rogu-te, Doamne,
fie frumos / şi răspândit pestetot.// Cine îl va citi îl va scrie, /
Nu se va despărţi de el / şi înţeleptul îl va înţelege: // În ei
inspire Domnul milă; Doar el ne poate ţine: / Femeile ne
uite, gata banii!)
Frane Belulovici (1921-) (in Vlashki: Istro-Roanian
dialect of Susnjevica).
O noapte eu am anmisat
O noapte eu am anmisat,
Ke ajtu ku mire fost
E k'nd am jo okliji rescljis
jo n-am tire ku mire aflat.
A tunce mije fosta caro grelo,
ke nam je tire ku mire aflat.
Sextil Puşcariu, autor a trei v olume depre
istroromâni, coresponda cu Andrei Glavina în română şi
istroromână: „Cu poşta de azi mi-am luat voia să-ţi trimit în
semn de recunoştinţă o carte a mea care poate te va interesa.
- Ce s-au făcut fraţii Belulovici? Despre Alois am auzit că ar
fi bolnav într-un ospiţ de alienaţi. E adevărat? Dar Luigi,
doctorul? Din scrisoarea d-tale pare a reieşi că ei şi-au renegat
neamul. Se poate una ca asta? Dar bătrânul Micetici mai
trăieşte? / Acoce-ţ zicu neca roamari săr si neca nmeţi tirari
piseai şi şti si neca ţiru la limba lu ţoaţe si lu moaia lor, coareai mai musoatea pre ţăsta lume” (1922).
George Anca
Sursa: http://georgeanca.blogspot.ro/2015/01/
istroromanii.html
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DE CARTE
Europeni fiind, redacţia noastră a adus un
omagiu victimelor săptămânalului Charlie Hebdo.
Era revolta împotriva unei tragedii declanşată de
nişte fanatici ce acţionau iraţional, fără simţ faţă
de aproapele lor pe scară biologică deci
îndoctrinaţi cu o ură primitivă.
În acelaşi timp, nu putem observa că
tragedia s-a transformat în "Afacerea Charlie
Hebdo", afacere de îmbunătăţire a imaginii din ce
în ce mai proaste a politicului, a revigorării imaginii
şi mai proaste a mass-media. ale cărei "învăţături"
lansate în articole şi emisiuni TV fuseseră - şi
sunt - demontate de comentariile mult mai
educative ale cititorilor - referitoare la articolele
publicate - şi care depăşesc nivelul de cultură şi
de bun simţ al autorilor sau al redactorilor de ştiri.
Redacţia noastră se disociază de asemenea
presă subordonată patronilor şi publică părerile
unui teolog de peste hotare!

SAVATIE BAŞTOVOI:
Despre moarte şi caricaturi
Ce este o caricatură? Aş putea răspunde la această
întrebare ca un copil educat de caricaturi. Nu aş greşi dacă
aş spune că m-am născut într-o ţară-caricatură: URSS, că
îmi înveleam bucăţile de pîine cu unt pe care mi le luam la
şcoală în gazeta ”Pravda” care era plină de caricaturi, că
învăţam într-o şcoală care avea un panou cu caricaturi, că
îmi cumpăram îngheţată şi limonadă de la o alimentară
pe peretele căreia era o caricatură, că citeam cărţi
pioniereşti ilustrate cu caricaturi, că uneori şi oamenii îmi
păreau caricaturi decupate din gazete.
Într-un cuvânt, eram înnebunit de caricaturi. Am
studiat pictura şi, la rîndul meu, am desenat caricaturi.

stradă îi priveau râzând. Peste câţiva ani ţarul a fost asasinat şi
sute de mii de preoţi lichidaţi sau deportaţi în lagăre, unde
majoritatea au murit în chinuri.
Totul a început de la caricaturi, epigrame, glume, dacă
vreţi. După ce milioane de oameni au fost ucişi şi regimul socialist
s-a instaurat în Rusia şi ţările cucerite prin crimă, a fost declarată
perioada de pace, de libertate a expresiei, de justiţie echitabilă.
A venit vremea cînd oamenilor care desenaseră oarecând
caricaturi li s-a zis că nu mai au voie să împuşte preoţi, comercianţi
şi pe urmaşii familiilor aristocrate chiar aşa, pe stradă. Atunci ei
s-au întors iarăşi la caricaturi – aceste caricaturi au umplut
Uniunea Sovietică şi erau expresia celei mai sincere uri de clasă,
ură care a ucis sute de milioane de oameni.

Caricatura este o invenţie a modernităţii. În
Charlie Hebdo, prin caricaturile religioase cu caracter
antichitate, când locul fiecăruia în societate era clar şi unde pornografic pe care le-au răspândit, a exprimat aceeaşi ură sinceră
ponegrirea simbolurilor şi a imaginii imperiale erau faţă de credinţele altor oameni, care nu cred ca ei.
pedepsite cu moartea, caricatura nu îşi avea locul.
Această ură contrav ine legilor Franţei şi ordinii
Răsfoind, de-a lungul scurtei mele vieţi, reviste şi democratice, totuşi ea a fost încurajată, iar acum e aclamată de
cărţi despre istoria omenirii, cu ce a avut ea rău şi bun, am spuma naţiunilor europene.
observat următorul lucru: caricaturile se înmulţesc atunci
cînd cei care le fac nu pot ucide. Caricaturile apar înaintea
Franţa, ca şi URSS, a avut orgoliul să proclame libertatea
unei revoluţii, dispar în perioada măcelului şi reapar pe cu ghilotina şi baioneta. Când râurile de sânge s-au scurs în
timp de ”pace”, dar nu ca operă a partizanilor, ci ca armă a pământ şi din pământ au crescut iarbă şi flori, regimul instaurat a
sistemului.
declarat vreme de pace şi a făgăduit să apere libertatea, chiar şi
cea religioasă. Imperiile moderne nu au avut onestitatea imperiului
Caricatura a ucis sute de milioane de oameni de antic roman în care religiile se întâmpla să fie interzise prin lege,
la Revoluţia Franceză pînă azi.
cum a fost şi cazul creştinismului, ci au făgăduit în chip mincinos
libertatea de exprimare cu gândul ascuns de a extirpa în timp
În Rusia ţaristă nişte oameni au început să lipească orice urmă de religiozitate. În acest scop au fost folosite
pe ziduri caricaturi în care ţarul, bancherul şi preotul erau batalioanele de scriitori, artişti, actori, bufoni, jurnalişti, caricaturişti
reprezentaţi într-o cuşcă, iar oamenii de pe care umilesc, batjocoresc, murdăresc pe toţi cei care cred altfel
decât sistemul.
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Ceea ce nu poate face statul ”democratic” cu sabia, a încredinţat să o facă celor de la Charlie Hebdo şi altora ca ei,
de care e plină lumea.
Asistăm la un proces grotesc de reeducare la care sânt supuşi oamenii de diferite credinţe în tot spaţiul Europei.
Tragedia care a avut loc în aceste zile în Franţa anunţă eşecul reeducării de tip Piteşti, când preoţii erau torturaţi fizic prin
bătăi cumplite, iar psihic prin impunerea să înghită fecale şi să bea urină într-un ritual demonic care batjocorea Taina Sfintei
Împărtăşanii. Acum, când acest lucru nu se mai poate face în România, toţi cei care urăsc pe Hristos se bucură când văd
caricaturile murdare de la Charlie Hebdo şi le venerează ca pe nişte icoane.
Din păcate, isteria a cuprins întreaga Europă. Există mărturia prin care se confirmă că cei doi fraţi vinovaţi de crima
de la Charlie au fost împuşcaţi de poliţie, deşi nu au opus rezistenţă şi nu au luat ostateci. Mărturia a fost făcută de Michel
Catalano, omul care a petrecut o oră în firma sa cu cei doi asasini, bând cafea cu ei, deşi presa a trîmbiţat că managerul
fusese luat ostatec.
Câţi oameni mai trebuie să moară pentru a apăra reputaţia unor caricaturi mizerabile şi pornografice? Nici autorii
acestora şi nici alţii nu au meritat să sfârşească astfel. Viaţa este un preţ mult prea scump şi care poate fi plătit o singură dată.
Opriţi-vă! Şi dacă nu puteţi desena ceva frumos, priviţi-vă pur şi simplu. Frumuseţea chipului uman a trezit dintotdeauna
admiraţia. Strădania de a strâmba ceea ce este frumos vine de la diavol, chiar şi la cei pentru care diavolul nu există.
Sursa: http://chisinaulcultural.md/
La rédaction ne suit pas Charles!
Un articol propus de Ion Longin Popescu
Vedeţi şi “Cântecul Je Suis Charlie” - traducere în limba română:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/01/cantecul-je-suis-charlie-traducere-in.html
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj)
- prozator, poet.

Bătrânii
Tatăl său, Ion Pânişoară îi spusese de cu seara că
dacă nu se trezeşte până în cântatul cocosului din zori, acasă îl
lăsa. El nu îl poate aştepta, trebuie să fie în târg înainte de a se
lumina, ca să prindă loc pe digul Jiului, că acolo se tine piaţa
legumelor şi fructelor.
- De leneş nu trebuie să tragi ca-ţi pierzi vremea
degeaba.
Frica de a nu rămâne acasă îl făcu pe Titu să nu
doarmă toată noaptea. Aşa a stat, cu ochii deschişi, privind
tavanul pe care se jucau limbile focului reflectate prin gura sobei
întreţinută mereu cu lemne de mama sa, să nu se facă frig
noaptea în hodaie.
Când se trezi nea Ion, băiatul de numai cinci ani era
deja în curte.
- Ce faci, mă, aşa cu noaptea-n cap ? Bântui ca
moroii prin bătătură, de nu laşi nici găinile să doarmă…
- Vreau să merg cu mata la Târgu-Jiu. Eu n-am fost
niciodată la oraş, cred ca-i frumos… şi mare.
Căruţa încărcată de cu seara cu sacii în care merele
culese din Deal înmiresmau cu aromele lor îmbietoare, aştepta
cuminte plecarea spre oraş. Înhămară caii şi sub privirea mamei,
Tudoriţa – care le pusese într-o traistă şi „ceva de-ale gurii”, tată
şi fiu plecară în grabă spre Târgu-Jiu.
Cocoţat pe „blana” căruţei, Titu se ţinea bine de
haina groasă de dimie neagra a tatălui sîu, să nu cadă peste
chilimii.
- Mă, ai grijă să nu pierzi copilul pe drum, să mergeţi
încet să nu asude caii!
Porţile se închiseră cu zgomot şi cei doi se pierdură
încet în întuneric. Mai era mult până se lumina de zi. Drumul –
numai gropi – legăna căruţa care scârţâia din toate încheieturile.
Când soarele îşi aruncă prima geană de lumină peste
pământul, care prindea viaţă, se apropiară de intrarea în oraş.
Titu era numai ochi si urechi. Număra toate căruţele care treceau
pe lângă ei.
- Tată, mâna şi mata caii mai repede că ne întrec
toţi, să nu rămânem fără loc în târg…
- Mă, daca te grăbeşti, da-te jos şi ia-o înainte, că te
ajung şi eu din urmă.
La intrarea în târg, din spre Iezureni, o mare de apă
apăru în fata lor. Plouase toată săptămâna şi venise Jiul mare
că inundase tot oraşul. Curţile şi grădinile oamenilor erau
acoperite de ape si mâl. Trunchiuri de copaci pluteau la vale,
duse de apele învolburate ale Jiului. Oamenii speriaţi de prăpădul
apei se cocoţaseră pe acoperişurile caselor, fugind din fata
puhoaielor. Frica pusese stăpânire peste tot.
- Titule, tată, eu zic să ne întoarcem acasă, asta
nu-i glumă, venim noi altă dată, după ce se retrage apa.
…………………………………………………………………
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Patruzeci de ani au trecut de la întâmplarea cu
târgul inundat de ape. Titu Pânişoară era de acum un bărbat
matur şi ocupa o funcţie responsabilă în cadrul urbei: primar
al Municipiului Târgu-Jiu.
Într-una din şedinţele de lucru, împreună cu
înalte oficialităţi şi oameni importanţi ai oraşului, se ridica
problema regularizării râului Jiu, pentru a feri populaţia de
pericolul inundaţiilor şi pentru a se construi şi o salbă de
mici hidrocentrale, care să producă energie electrică,
nepoluantăa şi ieftină.
Proiectanţi şi constructori şi-au exprimat opinii,
susţinute de o serie întreagă de documente tehnice. În mod
normal, lucrările de regularizare a râului trebuiau începute
din amonte spre aval.
- Aveţi condiţii tehnice pentru organizarea de
şantier la Sadu ?
- Tocmai aici este problema că nu avem…
tovarăşe primar.
- Nu-i nimic, va asigur eu condiţii: cazare şi
masă pentru muncitori şi începeţi lucrările din aval, de la
Târgu-Jiu.
Aşa au început lucrările de regularizare a râului
Jiu.
Aşezat pe o bancă din fata blocului în care
locuieşte, cu un zâmbet ce se proiecta în trecut, fostul primar
al Municipiului Târgu-Jiu, inginerul pensionar Titu Pânişoară,
acum în vârstă de 86 de ani îşi aminteşte „toate întâmplările
legate de „bătrânul Jiu”.
- Doi oameni au contribuit, trup şi suflet, pentru
asigurarea liniştii locuitorilor oraşului, ca să nu mai fie
deranjaţi de inundaţii. Unul este Directorul General al ACHului, inginerul Romeo Saliste.

Imagini din târgurile vechi. Ţărănci la piaţă
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NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor cultural,
monograf al Tismanei, director revista şi editura «Semănătorul» Tismana
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(Orice reproducere de text sau imagini din prezentul studiu, trebuie să
menţioneze acest număr de revistă, titlul, pagina şi autorul !)

§1.6. Trecerea comunei Tismana la rangul de oraş
§1.6.1. Conjunctura istorică
Odată cu schimbarea de regim politic în România,
ca urmare a revoluţiei din decembrie 1989, s-a simţit din
nou necesitatea amenajării teritoriului naţional conform
aspiraţiei revoluţionarilor de a racorda România la sistemul
de valori vest-european şi la modelul lui de organizare
teritorială. Cu toate acestea, abia când s-a pus efectiv
problema racordării României în structurile euroatlantice am
constatat că ţara era preponderent rurală iar acest lucru
trebuia îndreptat. Astfel, prin LEGEA nr.351 din 6 iulie 2001,
se trece la un nou Plan de amenajare a teritoriului naţional.
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi - ierarhizează
localităţile urbane şi rurale pe ranguri, de la rangul 0, capitala
României, municipiu de importanţă europeană şi rangul I,
municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la
nivel european şi până la rangul V. Rangurile II-V includeau,
respectiv, municipii de importanţă interjudeţeană, oraşe, sate
reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor,
municipiilor şi oraşelor. Trecerea localităţilor de la un rang
la altul se făcea prin lege, la propunerea consiliilor locale,
cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor
implicate, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi
şi calitativi minimali prevăzuţi în anexele legii.
Dar evenimentele din viaţa societăţii care au avut
loc după promulgarea legii, au trecut legea în plan secund.
Până în anul 2003, doar comunele Băbeni-VL şi GhimbavBV au primit prin lege rangul de oraş. Legea ar fi trebuit
dată mai demult pentru că se constata că aplicarea ei trena.
România începuse drumul său către Uniunea Europeană la
1 februarie 1993, când a fost semnat Acordul de Asociere a
României la Uniunea Europeană, document intrat în vigoare
doi ani mai târziu. Oficial cererea de aderare la Uniune se
făcuse în iunie 1995, iar în decembrie 1999, Consiliul
European decidea deschiderea negocierilor de aderare cu
România, alături de alte şase state. Oficial, negocierile
fuseseră deschise la 15 februarie 2000 dar România ar fi
dorit un calendar de aderare cât mai rapid.

§1.6.2. Precipitarea deciziilor politice
Presat de timp, Guvernul României prin Ministerul
Administraţiei Publice trimite circulara Nr.5061.F. din
17.02.2003 la prefecturi şi la consiliile
Pagina 16 judeţene, prin care se cereau acţiuni concrete

cu privire la măsurile de reformă preconizate în administraţia
publică locală pentru trecerea unor comune la rang de oraş.
Apropiindu-se alegerile din anul 2004 partidele politice au
reconsiderat valoarea electorală a legii, în anul 2003 nu mai puţin
de 13 comune fiind trecute, prin lege, la rang de oraş. La Tismana,
din dorinţa de a se etala ca principal promotor al acţiunilor care
vor duce în final la ridicarea comunei la rang de oraş, are loc o
cursă contracronometru între autorităţile judeţene şi cele locale
pentru întocmirea documentaţiei, în paralel cu înaintarea unui
proiect de lege „pentru declararea ca oraş a comunei Tismana”,
propus spre dezbatere în Parlamentul României de patru iniţiatori
deputaţi PSD: Ioan Florescu, Scarlat Iriza, Gheorghe Popescu şi
Ion Hîrsu. Dar bunele intenţii şi dorinţa de a fi primii care-şi ating
ţinta, va duce în final şedinţe inutile în parlament, la prelungirea
acţiunilor timp de mai bine de un an, din februarie 2003 şi până
în aprilie 2004. De altfel, Circulara trimisă de A.M.P. nu cerea
vreo iniţiativă legislativă a deputaţilor ci măsurile de reformă ale
autorităţilor locale şi judeţene conform Legii 351/2001, deci
întocmirea documentelor necesare pentru amenajarea teritoriului
şi urbanismul şi trecerea unor localităţi la statutul de oraş.
Propunerile ţineau de o lege organică potrivit art.73 alin.(3), lit.
o) din Constituţia României, în consecinţă, iniţiativa celor patru
deputaţi de Gorj n-avea deci nici o valoare juridică. Ea va fi
respinsă de altfel, de comisia Camerei Deputaţilor cu Nr.26/170401.03.2004, camera deputaţilor adoptând şi trimiţând deja la senat
proiectul de lege PL x-742/2003 privind declararea ca oraşe a
unor comune.
Finalul, declararea Tismanei oraş, a fost cel dorit dar e
interesant de revăzut bâlbâielile factorilor responsabili care
caracterizează întreaga clasă politică, prin populismul ei şi modul
lor de acţiune. Astfel, unele aprobări au fost verbale şi apoi s-a
întocmit documentul. Documentul elaborat nu fusese întocmit
conform legii, satele Tismanei figurând pe poziţii aleatorii şi nu în
ordine alfabetică. La circulara Ministerului Administraţiei Publice
răspunsul este adresat unui minister cu titulatura „Ministerul
Administraţiei şi Internelor” iar forma adresei la care se răspundea
era „scrisoarea nr.509/1F/2003” şi nu răspuns la o circulară care
era imperativă, nu informativă. Deşi legea pentru declararea ca
oraşe a unor comune, printre care şi Tismana, fusese aprobată
la Camera Deputaţilor în luna februarie iar la Senat în martie,
deputaţii de Gorj amintiţi încă o mai ţineau pe-a lor cu iniţiativa
legislativă, derularea procedurii desfăşurându-se de la 02.02.2004
până la 15.04.2004 când a fost respinsă definitiv de Senat. Fusese
respinsă întrucât toată documentaţia fusese deja trimisă de către
Prefectura Judeţului Gorj şi de Consiliul Judeţean Gorj în
termen util iar proiectul de Lege prin care Tismana era ridicată
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la rang de oraş fusese deja adoptat de Senat la 08.03.2004 în
calitate de Cameră decizională.
Detaliile documentelor întocmite fiind deci destul de
contradictorii, chiar hazlii, le consemnăm în ordinea lor
cronologică.

§1.6.3. Fisa orasului propus spre
declarare si datele referendumului
După primirea circularei M.A.P. Nr.5061.F. din
17.02.2003, instituţiile abilitate să ducă la întocmirea „fişei
oraşului Tismana propus spre declarare” încep să acţioneze.
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism Gorj,
dă Avizul Nr.2/2003, fără dată exactă precizată, privind
documentaţia „Propunerea pentru trecerea comunei Tismana
la rangul de oraş”. Document care nu găseşte Consiliul Local
Tismana nepregătit. Încă din vara anului 2000 acesta întocmise
prin comisia de specialitate condusă de Tomoniu N. Nicolae
„Statutul comunei Tismana”, un document bine elaborat încât
putea servi rapid la „Expunerea de motive” la proiectul de
hotărâre privind declararea comunei Tismana ca oraş. În
consecinţă, Hotărârea Consiliului Local Tismana pentru
organizarea referendumului se adoptă la 18.04.2003, cu
unanimitate de voturi „pentru”, urmând ca referendumul să se
desfăşoare la data de 18.05.2003.
Nu se punea problema eşecului referendumului. Cel
mai puternic partid de opoziţie, PNL Tismana, se ralia propunerii
având în vedere că preşedintele acestuia Tomoniu Nicolae,
întocmise personal atât statutul comunei cât şi expunerea de
motive privind trecerea la rang de oraş al localităţii. In aceste
documente se avea în vedere că Tismana mai fusese în vremea
domnitorilor basarabi oraş, reşedinţa banilor de Tismana pentru
Banatul Severinului. Fusese şi cetate de apărare de-a lungul
numeroaselor lupte ale marilor imperii (truc, austriac, polonez,
rus) cât şi a luptelor interne. Fusese declarată Staţiune
climaterică pe timpul regatului şi doar răzbunările deţinuţilor
comunişti care munciseră forţat la amenajarea ei, GheorghiuDej, Ceauşescu, Emil Bodnăraş, o întorseseră din nou la rang
de comună după naţionalizare. Cunoscându-se bine istoria
localităţii niciun alt partid local de opoziţie nu s-a împotrivit
proiectului, astfel că la referendum vocile „contra” aprobării lui
au fost răzleţe. Populaţia era conştientă că Tismana avusese
un rol important pentru ţară de-a lungul istoriei, era o localitate
cu mare potenţial turistic, industrie meşteşugărească şi
producătoare de energie hidroelectrică.
Referendumul se desfăşoară în cinci circumscripţii
electorale după cum urmează:
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Rezultatul referendumului a fost validat de Biroul
electoral iar documentele au fost folosite de Prefectura
Judeţului Gorj şi de Consiliul Judeţean Gorj, care, prin
Comisia Judeţeană Consultativă emite Hotărârea nr. 3 din
21.05.2003, în articolul 3 precizându-se că „Aprobă
propunerea privind trecerea Comunei Tismana în categoria
oraşelor”. Semnează prefectul Toni Mihail Greblă şi
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Prof. dr. Nicolae
Mischie.
Consiliul Local Tismana dă, la rândul lui, în data de
30.05.2003 Hotărârea privind aprobarea „fişei oraşului
Tismana propus pentru declarare”. Fişa conţinea
documentele amintite apoi urmau detaliile. Alcătuirea: o
localitate era componentă a oraşului şi anume 1. Tismana,
iar satele ce aparţin oraşului erau 1. Pocruia, 2. Sohodol, 3.
Celei, 4. Costeni, 5. Gornoviţa, 6. Topeşti, 7. Vîlcele, 8.
Vînăta, 9. Izvarna şi 10. Racoţi. (O altă greşeală care a
întârziat aprobarea: numărul de ordine al satelor trebuia să
respecte ordinea alfabetică după numele lor). Indicatorii
prevăzuţi de Legea 351/2001 şi gradul de îndeplinire a lor
de către oraşul propus erau cei reali, cu excepţia unor
capitole umflate privind dotarea locuinţelor cu baie şi WC
interior, străzilor cu canalizare, staţiei de epurare, parcuri şi
grădini publice, unii indicatori fiind de fapt ai localităţii
Tismana şi nu şi ai satelor din ansamblul comunei.
Dar interesa scopul final, înaintarea grabnică a
proiectului şi în acest sens a fost şi Avizul Direcţiei Teritoriale
de Statistică care a trecut cu vederea raportarea unor
indicatori. Astfel se raporta în fişă existenţi 5000 de locuitori
iar când va fi oraş, vor fi 7839 de locuitori (sic!) ! Populaţia
ocupată în activităţi neagricole 75% comuna / oraşul 75%.
Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă 70% /
80%. Locuinţe cu baie şi WC interior 55% / 65%. Străzi
modernizate 50% / 50%. Străzi cu reţele de distribuţie a
apei 60% / 80%. Canalizare 50% respectiv 7, 8 km total.
Hidranţi exteriori de stingere incendii 60%. Parcuri şi grădini
publice 10 adică 10m/locuitor.(!?) De altfel, nimeni nu mai
cerceta raportările statistice având în vedere că urma
Expunerea de motive, cu genericul „Elementele şi nivelul
de dotare ale comunei Tismana” unde se inseraseră din
„Statutul comunei Tismana” nu mai puţin de 15 pagini care
constituiau un real studiu monografic, fără nicio exagerare
sau statistică falsă.
În ciuda raportărilor statistice al funcţionarilor de
atunci, Tismana era totuşi o comună destul de dezvoltată şi
e interesant să ne reamintim de potenţialul ei în acei ani.
Comuna avea o suprafaţă de 60778,79 ha din care
teren agricol 6635,52 ha iar neagricol de 21143,87 ha., avea
9839 de locuitori, cu sate vechi, atestate prin hrisoave de
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primii domnitori basarabi ai Ţării Româneşti. Populaţia
ocupată reprezenta 4472 locuitori, în industrie lucrau 2808,
persoane, în administraţia publică 30 de salariaţi, prestări
de servicii şi comerţ 220 salariaţi, sănătate şi asistenţă
socială 29 de salariaţi, finanţe şi bănci 20 de salariaţi,
poştă şi telecomunicaţii 13 salariaţi, alimentaţie publică
şi turism 40 salariaţi, sectorul ordine publică 3 salariaţi,
învăţământ 120 salariaţi, restul reprezentând alte domenii
de activitate. Structura socio-profesională a angajaţilor
era formată din 750 persoane cu studii superioare, 2020
cu studii medii, 1434 preşcolari şi elevi.
Serviciile publice asigurau unităţilor administrative
şi populaţiei operaţiuni bancare prin Cooperativa de Credit
şi Agenţia CEC Tismana. Alte servicii publice erau
asigurate de Percepţia rurală Tismana, FDEE Electrica
Oltenia S.A. – PE Tismana, oficiul PTTR Tismana, centrala
telefonică Tismana, reţeaua de televiziune prin cablu.
Industria era mai degrabă la nivel de oraş:
Şantierul ACH Tismana administra două hidrocentrale cu
60 de salariaţi, SC Hidroservice avea 155 de salariaţi,
şase societăţi comerciale pentru exploatarea şi prelucrarea
lemnului aveau 166 salariaţi, SC Tismana S.A. avea 98
salariaţi lucrând în construcţii, reţele de apă şi canalizare,
prelucrarea lemnului (vezi imaginile) pe lângă alte trei
societăţi private, în acelaşi domeniu, cu 15 angajaţi. Arta
Casnică Tismana funcţiona cu 45 de angajaţi, SC
Agromec avea 20 angajaţi, Staţia de captarea apei
Isvarna, 27 angajaţi, Ocolul Silvic Tismana, 84 angajaţi,
CONSUMCOOP, 47 angajaţi, Păstrăvăria Tismana, 9
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angajaţi, patru brutării aveau 55 angajaţi, două service auto, 6
angajaţi, Staţia PECO cu trei angajaţi. Mai existau, ateliere de
croitorie, mecanică, frizerie şi coafură pe lângă alte 102 societăţi
comerciale tip SRL cu activităţi de comerţ, servicii şi alimentaţie
publică, cu 289 de angajaţi.
Asistenţa medicală era asigurată de un Dispensar Uman
tip P+2, cu 6 medici şi 8 asistenţi, un Centru de Sănătate cu 8
paturi deservit de 2 medici, 2 asistenţi, un îngrijitor, un laborator
de analize medicale cu un asistent angajat, 2 cabinete
stomatologice, un Dispensar Veterinar cu un medic şi 4 tehnicieni
veterinari calificaţi. În sate erau patru puncte de însămânţări
artificiale dar şi naturale, taurii, armăsarii şi vierii fiind autorizaţi.
Pe lângă Farmacia Umană exista şi o Farmacie veterinară.
Învăţământul asigura toate formele de învăţământ
preuniversitar. Pentru învăţământul preşcolar existau 14 săli de
grădiniţă, 298 copii şi 14 educatoare, pentru cel primar, 22 săli
de clasă, 374 elevi, 22 învăţători, pentru gimnaziu, 23 săli de
clasă, 382 elevi, 39 profesori, pentru liceul industrial „GSI
Tismana”, 13 săli de clasă, 177 elevi şi 17 profesori iar
învăţământul profesional dispunea de 9 săli de clasă, ateliere şi
laboratoare, 143 elevi şi 15 angajaţi ca personal auxiliar.
Activităţile culturale se desfăşurau prin şase cămine
culturale, o bibliotecă publică în centru cu un număr de 10180
volume şi cinci biblioteci şcolare cu un total de 27446 volume.
Aveau loc trei mari festivaluri la 25 martie, 15 august şi 30
noiembrie. În comună existau 17 lăcaşuri de cult, din care,
Mânăstirea Tismana, atestată prin hrisov domnesc în secolul al
XIV-lea, două schituri construite în anii 1714 şi 1715, trei biserici

Utilaje în curtea SC Tismana SA
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Tismana văzută din vârful Cioclovina
din sec. al XVIII-lea iar restul construite în ultimele două secole.
Monumente ale eroilor erau construite în Tismana (centru),
Gornoviţa (Nereaz) şi Topeşti (curtea bisericii).
Activitatea sportivă se desfăşura pe Stadionul
Tismana, 10500 mp, unde activ a şi echipa de f otbal
„Energetica”. Consiliul Local Tismana proteja prin factorii
responsabili 11 parcuri şi zone naturale şi două monumente
ale naturii, Castanii de la Nereaz şi peştera Gura Plaiului.
Turismul era promovat prin Reţeaua de turism rural ANTREC
cu 17 pensiuni agroturistice, motelul Tismana Gară cu 60 de
locuri, hotelul Tismana Nord cu 120 locuri, Vila Ursu cu 22
locuri şi Tabăra şcolară „Gura Plaiului” cu 22 locuri. Societatea
civilă era reprezentată de Asociaţia crescătorilor de animale,
Asociaţia de moşneni Sohodol, Asociaţia Sportivă Energetica,
Asociaţia Elverom şi Fundaţia Tismana.
Prin toate acestea dar şi prin alte componente care
fuseseră omise, precum şi prin detaliile indicatorilor fiecărui
capitol care erau şi ei lăsaţi deoparte, se putea afirma că la
vremea aceea comuna Tismana se prezenta ca un mic orăşel
iar cererea de trecere a comunei la rang de oraş era
îndreptăţită. La fişa oraşului Tismana propus spre declarare
se adăuga şi bugetul local detaliat pe venituri şi cheltuieli din
care detaliem şi estimările propunerilor de venituri pe perioada
următoare: în anul 2004, 42260000 lei, 2005, 40620000 lei,
2006, 45480000 lei, 2007, 50500000 lei, la 1 iulie 2005 intrând
in circulaţie leul nou, tăind 4 zerouri din leul vechi..
După referendum şi înaintarea documentelor la judeţ
a urmat o perioadă de inactivitate generată de vacanţa
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parlamentară. Având probabil în vedere că în anul 2004 aveau
loc alegerile, Prefectura Judeţului Gorj şi Consiliul Judeţean
Gorj transmit mai departe Guvernului României, Ministerului
Administraţiei şi Internelor, prin adresele, respectiv, cu Nr.
5297/20.11.2003 şi Nr. 21766/20.11.2003, „propunerea de
organizare ca oraş a comunei Tismana din judeţul Gorj, avizată
de Comisia tehnică de amenajare teritoriului şi urbanism
aprobată de Comisia Judeţeană Consultativă”
Parlamentul României adoptă Legea nr. 83/2004
pentru declararea ca oraşe a unor comune, care va intra în
vigoare de la 10.04.2004. În Art. 1.(1) Se aprobă declararea
ca oraşe a unor comune din diverse judeţe, (printre care şi
Tismana) şi (2) Denumirea şi componenţa comunelor declarate
oraşe sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta lege. Se preciza: „Această lege a fost adoptată de
Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată. Semnează PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR, VALER DORNEANU. Adoptată de Senat în
şedinţa din 18 martie 2004, p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ, Bucureşti, 5 aprilie 2004.”
Cu aceasta, localitatea Tismana trecea la rangul de
oraş la 10.04.2004 şi va fi adăugită ca atare, în linia de tabel
1531 din legea 351/2001 – secţiunea IV, 5.6. Localităţi urbane
de rangul III, specificând că adăugirea fusese făcută conf.
Legii nr. 83/2004.
Amintim şi iniţiativa celor patru deputaţi de Gorj, care
nu fuseseră informaţi probabil că din noiembrie 2003, toată
documentaţia privind propunerea Tismanei ca oraş luase deja
drumul parlamentului. Bănuim insuficienta colaborare între
conducerea judeţeană şi deputaţi sau exasperarea ultimilor
că aprobarea de la Bucureşti întârzie. Poate era şi una şi alta
dar lipsa de coordonare caracterizează întreaga clasa politică
românească. Pe de-o parte preşedintele Consiliului Judeţean
şi premierul României acţionează pe post de „şefi”, convinşi
că doar în „pixul” lor stau deciziile ce pleacă la parlament. Pe
de altă parte, deputaţii consideră corect că de la ei trebuie să
plece legile, neconsiderând necesară semnarea documentelor
şi aprobarea lor la judeţ. Aceasta reiese din faptul că expunerea
de motive pe două pagini şi ceva a deputaţilor iniţiatori, singurii
semnatari, este un rezumat al „Statutului comunei Tismana”.
Forma iniţiatorului este o copie a legii, un şablon de la alte
oraşe, iar „Documentaţia anexă în susţinerea iniţiativei
legislative” este o altă copie ce fusese deja întocmită.
Superficialitatea întocmirii acestei documentaţii anexă
este dovedită în ambele cazuri şi la conducerea judeţului şi în
cazul deputaţilor. La judeţ lipseşte coloana „Denumirea
oraşului” f iind completate doar coloanele „Localităţi
componente ale oraşului” şi „Sate ce aparţin oraşului”. În
documentul deputaţilor, aceiaşi omisiune iar articolele de lege
din pachetul „Iniţiativei legislative” depusă cu nr. 62/17.12.2003
la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor capătă formele:
Art. 1.(1) Comuna Tismana, judeţul Gorj se declară oraş (Sic!)
şi (2) Satele: Pocruia, Sohodol, Celei, Costeni, Gornoviţa,
Topeşti, Vîlcele, Vînăta, Izvarna şi Racoţi aparţin oraşului
Tismana. Registratura Camerei Deputaţilor face la rândul ei
două greşeli. Prima, nu verifică faptul că se mai depusese o
asemenea iniţiativă legislativă cu o lună înainte, a doua,
articolele legii nu respectă titulatura conform legii 351/2001 –
secţiunea IV, la Tismana declarându-se oraş comuna nu
localitatea/localităţile componente ale oraşului cum a fost
cazul oraşului denumit Turceni unde localităţile componente
Turceni şi Jilţu erau declarate oraşe (rang III) iar satele ce
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Primarul Ion Luculescu şi Nicolae N. Tomoniu
preşedintele comisiei care a întocmit expunerea de
motive, extrasă din „Statutul comunei Tismana."
aparţineau oraşului rămâneau sate de rang V, ultimul rang
din categoria localităţilor.
Deşi era de aşteptat ca iniţiativa legislativă a celor
patru deputaţi să nu fie admisă, ea a fost inclusă ca
Propunere Legislativ ă pl-x/12/03.02.2004, spre
nemulţumirea senatorului Mircea Alexandru: "De la punctul
21, domnule preşedinte, nu de la punctul 20, toate localităţile
s-au înfiinţat deja şi există..." "21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 şi
28. Sunt localităţi înfiinţate deja prin lege." Domnul Doru
Ioan Tărăcilă: "Ar trebui să le respingem ca inadmisibile,
dacă am fi în altă parte. Fără obiect, pentru că au fost
rezolvate prin lege." Domnul Florin Hriţcu: "Domnule
preşedinte, comisia a examinat propunerile legislative şi a
hotărât respingerea acestora"
Aşadar, Plenul Senatului, cu 86 de voturi pentru şi
3 abţineri, aprobă raportul comisiei şi respinge propunerea
legislativă a deputaţilor de Gorj împreună cu alte 7 propuneri
de acest fel, total inoportune dacă priveau oraşe deja
înfiinţate conform unor iniţiative anterioare

§1.6.4. Consecintele superficialitatii si
lipsei de experienta parlamentara
Dacă factorii de decizie politici se aplecau asupra
tuturor aspectelor legate de legile aprobate în parlament,
ar fi observat că satele ce aparţin de noile oraşe vor
întâmpina mari greutăţi în dezvoltarea infrastructurii lor.
Acestea nu au putut iniţia proiecte prin programul Shapard
sau altele asemenea proiecte pentru că erau, nu-i aşa,
localităţi de „oraş”. Iată o interpretare cât se poate de falsă!
Cei patru deputaţi ar fi trebuit nu să iniţieze o lege peste
altă lege, ci să observe greşeala completând legea deja
propusă cu nişte amendamente prin care să se precizeze
că satele ce ţineau de noile oraşe trebuiau să beneficieze
primele de programul Shapard pentru că ele ajunseseră
acum de rang V, ultimul, prin legea nr. 83/2004. Pentru
că legea prev edea că doar Tismana, localitatea
componentă a oraşului Tismana nou declarat, era oraş de
rang III, nu şi amărâtele de sate, unele aflate la 8 km
depărtare de centru. Legea 351/2001 – secţiunea IV, 5.6.
Localităţi urbane de rangul III, adăugase ca
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Satele ce ţineau de oraşul Tismana nu puteau fi adăugate la
capitolul „Localităţi urbane” şi era mai mult decât evident că ele
nu puteau fi adăugate decât conform legii 351/2001, ANEXA Nr.
IV, LOCALITĂŢI RURALE, 1.0. Ierarhizarea localităţilor rurale
pe ranguri, iar ierarhizarea localităţilor rurale pe ranguri era
următoarea: rangul IV, sate reşedinţă de comună şi rangul V, sate
componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor
sau oraşelor.
Iată cum sa ajuns ca prin superficialitatea legiuitorilor,
satele cele mai slab dezvoltate ale unei comune să fie considerate
oraş de rang III (Sic!) Adică, să fie şi mai mult frustrate de fonduri
pentru dezvoltare iar locuitorii lor săracii, să plătească şi impozite
de… oraş. Bineînţeles că asemenea gogomănie politică, a fost
taxată ca atare de cei care votaseră la referendum iar vocile care
cereau revenirea la comună, se făceau tot mai auzite. Consiliul
Local Tismana, Consiliul Judeţean şi Prefectura au trebuit să
găsească alte soluţii pentru a suplimenta bugetul local care să
facă faţă provocărilor subdezvoltării satelor. Consiliul local şi cel
judeţean au trebuit, ca la limita interpretării legilor, să amâne un
timp satele de la impozitele stabilite pentru oraş. Consiliul local
Tismana decisese ca să plătească dările la fel ca mai înainte chiar
şi pentru suburbiile oraşului, Ungureni, Ciocârlii şi Mahala. Dar
după un timp, guvernele, mereu în lipsă de bani, au aplicat politica
paşilor mărunţi prin normele de aplicare a legii şi în legislaturile
următoare taxele de oraş au sufocat populaţia săracă. Interdicţia
oraşelor mici de a accesa fonduri europene pentru infrastructură
a contribuit esenţial la subdezvoltarea oraşului. Au durat deci
ceva ani, până când, treptat, căile de comunicaţie s-au modernizat
iar toate satele au fost asfaltate. La acest lucru a contribuit şi
faptul că Tismana are pe raza lui mulţi kilometri de drumuri judeţene
şi naţionale care au fost modernizate prin proiecte ce nu implică
alocări de bani de la bugetul local. Ceea ce a permis circulaţia
mărfurilor, dezvoltarea comerţului, a construcţiilor şi în satele de
rang V care fuseseră defavorizate printr-o formulare şi interpretare
superficială a legii.
Demersurile din anii 2003-2004 făcute de Nicolae Mischie,
preşedinte al CJ Gorj şi de autorităţile locale pentru ca Tismana
să devină oraş au fost însă corecte. Pentru că s-a dovedit ulterior
că alocările bugetare de la nivel judeţean şi central au fost mult
mai mari decât dacă Tismana rămânea comună. Şi totuşi, n-a
fost ce s-a vrut. Nimeni nu se gândea atunci că după întocmirea
fişei pentru declarare oraş, Legea nr. 83/2004 nu va fi nici bine
formulată, nici corect interpretată, satele vor avea de suferit iar în
spontanul locuitorilor rămas ideea că singurul rezultat al declarării
oraşului Tismana a fost doar mărirea taxelor şi impozitelor fiecăruia.

§1.6.5. Consecinţele apariţiei propagandei
politice după declararea oraşului Tismana
Faptul că nu s-au putut aloca bani prin proiectele Shapard,
care vizau satele, a fost un neajuns al guvernului Năstase care na inclus în acest program şi oraşele mici. Cu toate acestea, existau
totuşi şi alte proiecte pentru dezvoltare locală iar căminul cultural
Topeşti a fost reabilitat pe un astfel de proiect derulat prin Fundaţia
Tismana. Totuşi, neajunsurile provocate de noul rang de oraş al
Tismanei au dus la consecinţe dramatice. Solidaritatea consilierilor
filialelor locale ale partidelor politice mari din Tismana care, în
legislatura 2000-2004, nu-şi puneau piedici în caz de aprobare a
unui proiect major pentru bunăstarea comunităţii s-a destrămat.
Au urmat alegerile locale din data de 6 iunie 2004 şi declararea
Tismanei a devenit subiect de propagandă politică deşi nu
trecuseră de atunci decât două luni. După alegeri, paradoxal,
gâlceava politică s-a accentuat. Noii consilieri cereau proiecte
de infrastructură pentru sate şi arătau cu degetul spre vechiul
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primar Ion Luculescu şi spre vechii consilieri care
aprobaseră trecerea la rang de oraş.
Din cauza împărţirii consilierilor în tabere politice
ireconciliabile, multe proiecte benefice pentru oraş nu mai
obţineau majoritatea. Proiectul de reabilitare a centrului
civic Tismana a fost respins mai bine de un an. Peste
toate, au început ingerinţele preşedinţilor de filiale politice
de la judeţ în întocmirea listelor de propuneri de consilieri
locali. La alegerile locale din anul 2008, procesul s-a
accentuat şi mulţi din vechii consilieri şi preşedinţi de
organizaţii politice din Tismana nu au mai fost agreaţi pe
locurile eligibile din liste. Astfel, în legislatura 2008-2012
sub ingerinţa preşedintelui PNL, Dan Morega şi apropiatului
său Ion Crăciunescu organizaţia PNL Tismana nu a mai
reuşit decât alegerea unui singur consilier şi acela prin
redistribuire. Schimbările de conducere au avut loc în acest
fel şi la alte organizaţii. Consilierii au migrat de la un partid
la altul, luptele ierarhice în interiorul organizaţiilor a atins
paroxismul, impunându-se cei care deţineau pârghii
economice ce puteau asigura băneşte propaganda
partidului la nivel local şi chiar judeţean. Interesele
economice şi propaganda politică a influenţat viaţa politică
nu numai a organizaţiilor dar şi viaţa politică, culturală şi
sportivă a oraşului. Începând cu legislatura 2008-2012,
sediile organizaţiilor PNL şi PSD au fost închise având
alte destinaţii. „Cupa satelor la fotbal” iniţiată de PNL
Tismana a fost suspendată din cauza certurilor între
consilieri. Manifestările cultural artistice şi festivalurile nou
înfiinţate nu au fost perpetuate la schimbarea autorităţilor
locale.

Această experienţă tristă, a ingerinţelor conducerilor
politice de la nivel central şi judeţean, care au suprimat libertatea
de acţiune a organizaţiilor politice, s-a generalizat în toată ţara,
culminând cu ordonanţa de urgenţă din anul 2014 care a permis
migraţia consilierilor chiar pe timpul legislaturii, nu doar la
terminarea legislaturii ca până acum.
Astăzi se clamează o reconciliere naţională şi un alt
mod de a face politică. Dar după linşajul şi diversiunile trusturilor
private de televiziune, care de departe de a fi stopate se
particularizează, slabe speranţe. Fiecare ziar şi post TV susţine
mai la vedere sau mai pe ascuns un partid politic, cel mai vocal
având şi cele mai multe „subvenţii” pentru „aburit” electoratul.
Astfel de fabrici de linşaj mediatic, cu prezentatoare de
„ştiri alese” şi moderatoare cu voce stridentă, plină de vocale
miorlăite îndelung, numai bune de acoperit invitaţii ce nu ţin
„calea”, vor fi pe viitor evitate de public. Dar lasă urme adânci în
felul civilizat de a vorbi al românilor, dialogul e înlocuit cu
monologul forţat al gângăvitelor-redactor, care pun zece întrebări
fără să asculte niciun raspuns sau, dacă sunt mai mulţi invitaţi,
se lasă cu o hărmălaie ce nu mai poate fi ţinută în frâu. În
aceste condiţii cine să mai observe că, printr-o lege prost
interpretată şi aplicată, satele de rang V sunt impozitate ca oraş
de rang III, fiindu-le interzise fondurile nerambursabile de la
Uniunea Europeană ?
Comunele mai „răsărite” ce au fost făcute „oraşe” în
guvernul Năstase au fost depăşite net în dezvoltare de multe
alte comune! Dar în clasa politică nu mai contează demult
bunăstarea electoratului ci vorbăria la televiziunile plătite, ca să
se acopere interesele personale şi de grup mafiot.

Sus: prima stemă a
oraşului Tismana
creată digital de
Nicolae N. Tomoniu.
Jos: după anul 2008
s-a eliminat stema
României din totalul
simbolurilor.
Stema actuală. Se
execută versiuni
centralizat, se aleg
şi se aprobă de
Cons.Loc. Se trimite
varianta la minister.

Rândul de sus, de la stânga: Chiricescu Vişinei - PD, Văcaru Doru - PSDR, Semenescu Ion PSDR,
Buzianu Costel - PNR, Popescu Ion - PD, Grecu lulică - PDSR, Jerca Constantin - PNL
Rândul din mijloc, de la stânga: Dăianu Nicolae - ApR, Motrescu Vasile - PSDR, Văduva Mihai - INDEP,
Sipanu Alexandru - PDSR, Tivig Gheorghe - PSD, Văcaru Gelu - PDSR
Rândul de jos, Tomoniu Nicolae - PNL, secretar Mindoiu Dorel, primar Ion Luculescu, Slivilescu Ana PDSR, Foca Victor - PS, Nănescu llie - PS, după semnarea fişei oraşului Tismana, la 30 mai 2003.
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publicist, redactor formula AS.

Comoara
din cufărul
de lemn
Bogdan Lupescu

Îl ţin în palmă. Îl privesc cu atenţie. Un petic de
pânză roşie, cu frunze din fir de aur răsucit peste
borangic.
O ţesătură de o frumuseţe regală, care a străbătut
întinderi de veacuri, până să ajungă aici, în casa asta
bătrânească din munţi, în stăpânirea unui om care a păstrato ca pe o taină, cu teamă şi veneraţie.
De pânza roşie e prins un cartonaş, pe care un condei
a scris foarte citeţ, cândva, cu slove bătrâne: "Din Mantia lui
Mircea cel Mare, de la Mânăstirea Cozia, înmânată mie de
un călugăr de acolo, în anul 1908. Cu ocazia vizitei mele cu
alţi colegi”.
"E scrisul bunicului meu”, spune bărbatul din faţa mea.
"O moştenire lăsată înainte să moară. Bucata asta de stofă
a învelit, cândva, trupul marelui domnitor al Munteniei. Face
parte din mantia sa. Petecul ăsta, pe care vântul ar putea
să-l ia ca pe o frunză, este o relicvă istorică.”
Foarfecele călugărului de la Cozia
Suntem în satul Tismana, la poalele străvechii
mânăstiri cu acelaşi nume, învăluită în negurile Vâlcanului.
Am ajuns aici chiar în ziua primelor ninsori de noiembrie. E
foarte frig. Şedem în singura odaie încălzită a lui Crişan
Rădulescu, nepotul, azi în vârstă de 66 de ani, al vestitului
Ghiţă D. Barbu Bărbulescu, mare zugrav de icoane şi de
biserici din nordul Olteniei, născut în 1883 şi decedat în 1967.
Alături, pe podea, se află un cufăr din lemn, cu litere încrustate
artistic - "1923 Cr. GB. Tismana”, în care e adunată o
adevărată comoară: documente străvechi, lăsate de bunic
urmaşilor săi. Multă vreme, cei din familie n-au ştiut nimic
despre tezaurul din casa lor. Bunicul Ghiţă fusese un om
posac, taciturn, poate şi fiindcă fusese persecutat amarnic
de comunişti: chiabur, exploatator al poporului, fusese închis
multă vreme, confiscându-i-se
toată agoniseala vieţii. Aşa-l
descrie şi nepotul Crişan: un om
ursuz, reţinut, ce-şi arăta
afecţiunea indirect, nu prin
mângâieri şi v orbe, ci prin
lucruri făcute pentru alţii. "Doar
o singură dată, demult, mi-a
arătat bucăţica de pânză. Eram
prin clasa a patra, îmi plăcea
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Cozia, locul de unde a plecat povestea

istoria, tot voiam să aflu despre voievozi, lupte... Îl băteam la
cap, îl întrebam despre Mircea cel Bătrân... Atunci mi-a povestit
scena de la Cozia, când un călugăr din mânăstire a tăiat cu
foarfecele o bucată din mantia aflată în tezaurul de acolo. Când
am văzut-o, am vrut s-o iau la şcoală, să mă laud şi eu la copii,
dar bunicul mi-a spus, răspicat, nu! Şi nu a rămas.” Decenii la
rând de tăcere, cât a fost comunism...
Zugravul Gorjului
În anul acela, 1908, faima
lui Ghiţă Barbu Bărbulescu era în
creştere. Elev şi ucenic de suflet
al celebrului artist Costin
Petrescu, prieten apropiat al
marelui pictor de biserici Iosif
Keber, tânărul zugrav gorjean din
Tismana era deja binecunoscut în
lumea mânăstirilor. Dovada Medalia şi Diploma de Onoare,
primită personal şi semnată de
însăşi regina Elisabeta a României. Pictorul Bărbulescu
Alături, păstrate în acelaşi cufăr din
lemn, numeroase alte distincţii pentru cele peste 50 de biserici
pe care le-a pictat prin toată Oltenia, în Vâlcea, Dolj, Gorj,
Mehedinţi. Cât priveşte fragmentul din mantia de la Cozia, el
reprezintă, probabil, preţul în "natură” al unor sfinţi pictaţi de
zugravul de la Tismana, pe frescele de la Cozia. Purpura tivită
cu aur ajunsese, oricum, pe mâini bune. Ghiţă Bărbulescu îi
preţuia pe eroii istoriei, ca pe sfinţii din icoane. Odată, i-a
povestit nepotului său, Crişan, că atunci când primise bucata
de purpură cu broderie în filigran, el văzuse, la mânăstire,
mantia lui Mircea, întreagă. Că arăta întocmai ca în tablourile
care-l înfăţişează şi ca în celebra pictură din bolniţa de la
Tismana, păstrată din vremea voievodului. "O mantie până la
glezne, tivită cu aur, prinsă într-o parte, pe umărul drept”.
Legământul de taină
Cufărul vechi, din lemn, e
larg deschis. Unele documente
sunt răsfirate pe masă, în faţa
noastră. În plină amiază, afară entuneric, din pricina negurii ude,
prevestitoare de ninsori timpurii.
Nevasta lui Crişan ne aduce ceai.
Ne aflăm chiar în odaia lui
Petecul regal
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Gheorghe, bunicul pictor. Nepotul încearcă să ne trezească în
închipuire cum arăta încăperea odinioară, cu masa din lemn
masiv, două paturi, şevaletul îndreptat spre fereastra dinspre
răsărit, şi omul acela tăcut, aplecat spre icoanele pe care le
picta, pregătindu-se mereu pentru ele, cu post şi rugăciune,
implorându-L în faţa pânzei albe pe Dumnezeu - "cu lacrimi”
uneori - să-i arate calea spre chipurile sfinţilor. Iată semnătura
de preţuire a reginei Carmen Sylva, portretul unui strămoş,
erou în războiul de independenţă, mulţimea de medalii şi
diplome culturale cu care nu s-a lăudat niciodată, acest strămoş
cu mustaţa îngustă şi părul brun, mărunt şi sârmos, aşa cum îl
arată pozele, până la bătrâneţe. Toată viaţa lui a păstrat
fragmentul din mantia domnească în cufărul ăsta, pe care l-a
ferit de privirile curioase, ascunzându-l, adesea, în podul sau
pivniţa casei, ori la el în odaie, tresărind, prin somn, la orice
zgomot al nopţii. Un cufăr în care îşi ascundea întreaga viaţă,
fotografii, corespondenţe, desene, documente de război,
diplome, tăieturi din ziare, cărţi şi icoane vechi (una sculptată,
tocmai din secolul al XIV-lea), proiecte de pictură ale unor
biserici pe care le-a zugrăvit singur, c-un har şi-o meticulozitate
ce-au uimit oamenii acelor vremuri. Preţ de peste un secol,
relicva voievodală a fost păstrată aici, în lada de lemn, ferită
de lumină şi praf. Abia cu câteva săptămâni înainte să moară,
bătrânul îi spusese nepotului său: "Dacă carecumva mă ia
Dumnezeu, rogu-te-aş să ai grijă de lucrurile din cufărul meu.”
Petecele poveştii
"Îi tot ziceam: «Nu mai
dormi, măi omule, cu lada la
cap!»”, intră în vorbă şi nevasta
lui Crişan, Daniela. "Era obsedat
să nu se piardă lucruri din ea, să
nu se joace copiii. Mă tot ruga să
nu zic nimic, pe unde merg, să
nu afle securiştii ăia de la judeţ...”
Crişan tace şi priveşte în pământ.
Îmi dau seama că şi nepotul
Nepotul Crişan, în
seamănă, ca fire, destul de mult cu
bunicul său. Tot închis în el, zăvorât faţa casei bunicului
la vorbă, nu prea-i place să se laude
cu amintirile. Asta, deşi e şi el strângător de lucruri vechi. Fost
geolog, absolvent de Universitate, a moştenit şi patima pentru
istorie a bunicului său. Nici după 20 de ani de la căderea
comunismului, el tot nu spusese nimănui despre cufărul lăsat
moştenire, ci numai prietenului său cel mai bun, profesorul
Nicolae Tomoniu. "Tot comuniştii ne conduc. Ăştia care-s acuma
la putere l-au băgat la puşcărie pe «chiaburul» de bunicu'”,
zicea Crişan, refuzând să înstrăineze obiectele familiei. Astfel
că, abia prin anul 2011, cei doi prieteni se hotărăsc să coboare
din pod cufărul misterios. Îl cercetează lucru cu lucru şi rămân
uluiţi. Fiind priceput la metale nobile, Crişan Rădulescu scoate
cu penseta un fir din bucata de pânză şi îl testează cu substanţa
numită "apă regală”: era aur pur! Într-un târziu, decide să
meargă cu fragmentul de stofă la Cozia, vestita mânăstire
ctitorită de Mircea cel Mare în 1388, convins fiind că mantia
acestuia mai există acolo. Voia doar să vadă locul de unde
fusese tăiată bucata de pânză ("undeva în dosul mantiei”, îi
spusese bunicul), ca să pună cap la cap "peticele” poveştii.
Stareţul Coziei, Arhimandritul Vartolomeu Andronie, ascultase
uimit mărturisirea lui Crişan, ce părea atât de veridică, dar, din
păcate, Mantia voievodală nu mai era în Mânăstirea Cozia,
prădată şi jefuită, adesea, de comorile ei.

Pagina 23

Asemenea sfintelor moaşte
Nepotul Crişan nu a
renunţat, totuşi, la cercetări. O
bucată din petecul roşu a plecat
spre Banca Naţională, pentru a
fi testată la Bucureşti. Ea ajunge
la domnul Mircea Perpelea,
director în cadrul BNR, care o
supune atenţiei colegilor de la
Muzeul Băncii. Privind ţesătura
şi punând laolaltă informaţiile
existente, aceştia consideră că
piesa merită toată atenţia. "Miaş dori foarte mult ca această
pânză să se întoarcă la Cozia.
Eu sunt vâlcean, am mers deatâtea ori acolo, ştiu ce-ar
Diploma reginei
însemna asta pentru credincioşii
Elisabeta
mânăstirii, pentru toţi oamenii
locului. Ar fi ceva extraordinar!”,
avea să mărturisească. "Într-adevăr, ar fi o sărbătoare sfântă
să reuşiţi ca fărâma de mantie să se întoarcă acasă”, îmi va
spune şi părintele stareţ Vartolomeu. "Această pânză,
aparţinând celui mai mare domn al Munteniei, care l-a avut
pe însuşi Sfântul Nicodim de la Tismana «sfătuitor întru cele
dumnezeieşti», în luptele sale pentru salvarea creştinătăţii,
ar preţui asemenea unor sfinte moaşte. Nu contează că e
doar un petic. Valoarea lui spirituală e la fel de mare. La
euharistie, fiecare strop din potir înseamnă Hristos. Fiecare
fărâmă de pâine. Fiecare bucăţică din timpul acela înseamnă
timpul ăsta!”, spune stareţul.
Sub tutela Băncii Naţionale
La Monetăria Statului este comandată confecţionarea
unei cutii speciale, un fel de raclă în care să fie păstrată
preţioasa fâşie de stofă. Octavian Schen, directorul Monetăriei,
ne confirmă realizarea acestei racle, pe care a retrimis-o apoi
Băncii Naţionale. La numai câteva săptămâni, BNR emite o
monedă comemorativă, înfăţişându-l pe Mircea cel Mare can renumita pictură votivă de la Cozia, iar pe verso, biserica
mânăstirii. Se împlineau 625 de ani de la urcarea pe tron a lui
"în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul
şi singur stăpânitorul Mircea, mare voievod şi domn...”

Fotografie de epocă: G. Barbulescu, întors de pe front
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În prezent, fragmentul din mantia sa se află chiar la
guvernatorul Băncii Naţionale, domnul Mugur Isărescu,
care doreşte să înceapă demersurile pentru testarea finală.
Muzeul Naţional de Istorie e singura instituţie specializată
în realizarea unor asemenea analize, aveam să aflăm de
la directorul acesteia, domnul Ernest OberländerTârnoveanu. "Ştiu de mult de această bucăţică de pânză.
Aşteptăm cu nerăbdare să fie adusă la noi. Deţinem astăzi
întreaga tehnologie pentru a stabili provenienţa acestei
relicve. Avem specialişti, putem realiza analiza stilistică a
ţesăturii, a firelor textile, a pigmenţilor cu care a fost vopsită.
Ar fi un moment istoric foarte important, întrucât azi nu se
mai păstrează niciun obiect personal al marelui domnitor”.
În ce-l priveşte pe nepotul Crişan, el nu doreşte decât
să ţină, pe mai departe, cufărul familiei, aşa cum l-a
moştenit. Întreg! El ştie cu inima că ce i-a spus înaintaşul
său este adevărat. Nu-i trebuie altă dovadă mai puternică.
A ieşit la pensie, duce lipsă de bani, dar nu se plânge. I-a
părut rău chiar şi să taie, atunci, bucata de pânză, s-o
înstrăineze la Bucureşti. "Nu doresc decât să las moştenirea
bunicului mai departe, fetei mele şi nepoţilor mei. Fiecare
fărâmă, fiecare petic de hârtie din cufăr contează. Asta ne
ţine. Să ştim cine-am fost. De unde coboară neamul. Asta
este adevărata comoară lăsată moştenire de pictorul de
icoane Gheorghe Barbu Bărbulescu, bunicul meu”.
Sursa: http://www.formula-as.ro/2014/1144/acasa-1/
comoara-din-cufarul-de-lemn-18543

Muntele cu
comori

Steiul Coziei, peştera comorii lui Matei Basarab

- Când spui Tismana, gândul îţi zboară spre
mânăstirea din nordul judeţului Gorj, o comoară a
spiritualităţii ortodoxe. Puţini sunt cei care ştiu că
dincolo de ogrăzile monahale, acolo unde încep să
crească Munţii Vâlcan, care despart Oltenia de Ardeal,
o puzderie de peşteri săpate în piatră ascund comori
din lumea reală, măsurate în aur greu. Comoara
Sfântului Nicodim, ctitorul Mânăstirii Tismana,
comoara lui Matei Basarab, marele
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domnitor al Munteniei, ba chiar şi tezaurul Băncii Naţionale
a României, ascuns din calea ruşilor, într-o grotă, în preajma
celui de al doilea război mondial. Dar bijuteria cea mai de
preţ este, cu siguranţă, un pergament aparţinând lui Matei
Basarab, o hartă desenată de mână, care arată ascunzişul
tezaurului domnesc. Un document dispărut sau dosit, deşi
este o relicvă istorică fără preţ. Ispite suficiente, pentru ca
într-o zi de noiembrie să porneşti spre povârnişurile de piatră
din nordul Tismanei, ca să afli taina atâtor poveşti -

Sohodolul

Darul bunicului
Chiar şi acum, după atâţia ani, căutătorul de comori Nicu
Frăţilescu încă se mai teme. Trăieşte singur deasupra satului
Sohodol, în apropierea Mânăstirii Tismana, în două căsuţe
bătrâne de două veacuri. Ajungi greu la el, pe-o hudiţă îngustă şi
desfundată, ce suie abrupt spre păduri. Dar şi mai greu e să
pătrunzi în ograda lui întinsă pe-un mal de deal, căci gazda nu
răspunde la strigările noastre, iar câinii se-oţărăsc cu clonţii
dezveliţi. Iese târziu, rămânând, bănuitor, pe pridvorul casei, şi
nu răspunde la întrebări până ce nu aude "parola": venim din
partea profesorului Tomoniu, de la Tismana, un om în care
Frăţilescu are deplină încredere. Totuşi, mai dă un telefon pentru
confirmare, după care dispare iarăşi în casă, făcându-mi semn
să aştept. "Oare mai vine, sau m-a lăsat aici?", mă întreb în timp
ce frigul îmi pătrunde în oase.
Hudicioara pe care am ajuns se numeşte "a Bureţilor" şi
urcă în sus, către munte, la fel ca toate celelalte uliţe ale satului,
care se caţără şi ele spre înălţimi. Aşezat la poalele sudice ale
Vâlcanului, vecin, peste crestele sale, cu Ţara Haţegului, şi la
apus, cu Ţara Cloşanilor, Sohodolul Tismanei a fost, şi el, cândva
o ţară domnească, ţara regilor Basarabi, a căror amintire e vie,
încă, în conştiinţa localnicilor şi în poveştile despre comorile
ascunse în munţi. În stâncile de piatră ce înconjoară localitatea
sunt sute şi sute de peşteri adânci şi întortocheate, despre care
se spune că încă adăpostesc comori uriaşe, ascunse acolo de-a
lungul istoriei...
Frăţilescu apare, în sfârşit, în ograda casei, îmbrăcat c-o
haină lungă, de piele, cravată şi pălărie pe cap. E felul lui de-a
spune că e dispus să vorbească, că mă consideră demn de
încrederea lui. Ştie de ce am venit şi încuviinţează cu o
resemnare în care se mai simte mânia: "Da. Pergamentul este
al meu!". L-a ţinut ascuns ani şi ani, l-a descifrat şi l-a contemplat
de mii de ori, i-a înfierbântat speranţele şi i-a aprins visele, şi a
plătit pentru asta înzecit. Ce vreau să ştiu mai mult? De pe
dâmbul din curtea casei îmi arată apoi Sohodolul, satul în
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care pe jumătate din oameni îi cheamă Frăţilescu, în care
mulţi purtau până nu de mult porecla "de-a lui Basarabă".
Îmi zice de străbunica sa, Irina, care era fiică de logofăt
domnesc şi a moştenit cam un sfert din sat (are şi documente
doveditoare), de bunicul său, Frăţilescu V. Nicolae, mare
vânător, care, chiar înainte de moarte, i-a lăsat moştenire
pergamentul acela înscris pe piele, cu semnătura lui Matei
Basarab. Îl vede şi acum înaintea ochilor. O piele de viţel,
scrisă cu litere vechi, slavone, purtând sigiliul domnesc. O
hartă a lui Matei Basarab, indicând ascunzişul unei comori.
"Îl ţineam în braţe pe bunicul meu, pe pat. Avea dureri şi
plângeam. Eu n-am avut tată, bunicul ăsta m-a crescut pe
mine. Era anul 1985, în toamnă, şi dânsul mi-a povestit de
comoară, cu exact două zile înainte să-şi dea sufletul. Prin
1938-'40, îi ducea blănuri de animale mari unui om din Baia
de Aramă - neam cu noi - un negustor bogat şi bătrân, zis
Cosoabă. Avea han acolo, moară, avere. Şi bunicu-i aducea
din munte blănuri, urşi, lupi mari, pentru hanul lui. Ca fraţii
erau ei doi. Într-o seară, la un pahar de vin, negustorul i-a
arătat pergamentul ăsta: «Mai bine ia-l tu. Mi l-o dat unu'
de-a lui Basarabă, din sat de la tine. Zice că-i un înscris,
făcut de mâna domnitorului, cu o hartă! Io-s bătrân şi mi-i
frică. Îi scris în altă limbă, îi încâlcit, nu ştiu eu cu din astea.
Or fi comori blestemate...». Pe urmă, imediat, a venit
războiul, comunismul. Şi lui bunicul i-a fost frică, nu s-a
băgat. Mi l-a dat mie, şi eu n-am putut să mă ţin. Eram
tânăr, visam nopţile aur. După câteva luni am pornit să caut
comoara lui Basarab".

Din mila lui Dumnezeu, Io, Matei Voievod...
Ieşim din curtea casei, şi Nicu Frăţilescu mă duce
mai sus, spre-un loc unde uliţa coteşte către un hău ameţitor.
Îmi arată în zare, peste întreg satul, o pată albă de stâncă.
Se vede vag, în ceţuri. Ca un perete vertical, dispus în
coloane calcaroase, aşa cum întâlneşti doar prin marile
canioane: Steiul Coziei! Acolo, într-un versant, e locul
comorii pe care a căutat-o ani
la rând! Acum, pe ninsoarea
asta, e imposibil să ajungi
acolo, zice. Chiar şi vara,
trebuie să mergi mult, prin
păduri, pe poteci neumblate. Şi
dacă ajungi, nu vezi locul.
Trebuie să cobori pe funie.
Doi ani de zile i-a luat
ca să găsească intrarea în
Peştera Rotată. Doi ani în care
Nicu Frăţilescu
n-a ştiut de el, n-a avut odihnă
nici ziua, nici nopţile. L-a căutat
pe un unchi de-al său, Frăţilescu G. Nicolae, un bătrân
cantor, cu studii teologice, care ştia latina, greaca, şi mai
ales slavona veche. L-a rugat sub jurământul tăcerii să îi
traducă pergamentul. Aproape o lună le-a luat să
desluşească slovele acelea vechi, să le compare cu cele
din alte documente ale vremii, să pună cap la cap semnele
hărţii. Era limpede, literă cu literă, dedesubtul schiţei comorii
scria: "Din mila lui Dumnezeu, Io, Matei, voievod şi domn a
toată Ţara Românească, azi leatul 7142 (1634 d. H.), luna
ghenar..." S-au speriat amândoi. Aveau în mâini, nu doar
un tezaur mare (probabil sute de kilograme de aur, după
calculele lor), ci şi o relicvă istorică nepreţuită. Tăinuirea ei
însemna puşcărie, primejdie de moarte. Nicu era însă prea

tânăr ca să-i mai stea ceva împotrivă. Şi-a adunat un grup, cu
cei mai de încredere oameni pe care îi cunoştea. Munteni tăcuţi,
care ştiau să ţină secrete. L-a chemat pe Romulus Barbu din
Motru Sec, un vechi căutător de comori, fost ţărănist, ce suferise
sub comunişti, şi nu mai avea ce pierde. Au pornit să găsească
comoara, pas cu pas, după indiciile pergamentului. Şi-au adus
oile-n Steiul Coziei şi au făcut "conac" lângă stâncă, o casă de
bârne, în care se adăposteau, zicând că sunt ciobani. Au stat
acolo, lângă munte, şi au aşteptat clipa...
"Ne-am dat seama unde era perete zidit de mâna omului,
gros de doi metri, dar înăuntru, peştera se surpase chiar la intrare.
S-au dărâmat stalactitele de la un izvor subteran. De câteva ori
am dinamitat stânca, la intervale rare, apoi dispăream şi iarăşi
ne întorceam după un timp. Săpam noaptea, împreună, şi visam
cu toţii cum o să ni se schimbe viaţa. Eram deja băgaţi adânc în
grotă, zgomotele noastre nu se mai auzeau afară, spre sat.
Săpam, şi-n fiecare zi ne aşteptam să ieşim în «camera»
tezaurului. Era vară, anul 1987. Ziceam că suntem atât de
aproape..."

Trădarea
La fiecare întrebare mai abruptă, Frăţilescu răbufneşte
imediat: "Da' de ce mă întrebaţi asta?" E suspicios, temător, i
se pare că ştiu mai multe decât el şi nu vreau să-i spun. Nu s-a
lămurit nici azi, pe deplin, despre desfăşurarea evenimentelor.
Despre marea trădare. Nici acum n-are toate răspunsurile.
Bănuieşte cine i-a trădat, dar nu vrea să spună. Când îşi
aminteşte, chipul i se înnegurează ca de moarte. Au fost şase
oameni care au venit în acea noapte cu miliţienii la coliba din
munte, toţi înarmaţi cu puşti de vânătoare. "Erau pădurari. Guţă
Gheorghe, Vasiloni V. Ion, Aldoiu Constantin, Căpriţă M. Mihai.
Mi-erau prieteni, vecini, oameni de aicea, din sat. Toţi au fost
informatori. Unul, Gavrilescu Vasile, zis «Neamţu'», a băgat
puşca pe uşă şi-a strigat: «Sus mâinile, că trag!» Din spatele lui
au năvălit doi miliţieni, trăgând focuri de armă, de avertizare.
Ne-au pus cătuşe pe mâini, ne-au culcat şi ne-au pus pistolul la
tâmplă: «Ziceţi unde-s armele şi sacii cu aur!» Şi-au început să
ne bată. Lui Romulus Barbu, de la asta cred că i s-a tras moartea,
de la cât a fost lovit numai în cap. Ne acuzau că suntem din
Brigăzile Roşii, că suntem spioni. Atâta ne-au bătut până ce am
recunoscut. N-aveai cum. Ne omorau acolo. Le-am dat dinamita,
am mers cu ei să le arătăm peştera. Totul s-a sfârşit pentru
mine, în noaptea aceea. Aveam numai 25 de ani, abia mă
căsătorisem."

Călăuză pe Steiul Cozia
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Securitatea şi aurul
Miliţienii, însă, n-au întrebat atunci de pergament.
Nu ştiau. Îi interesa aurul. Le-au ordonat să se prezinte a
doua zi la secţie, să înceapă ancheta. Dar Frăţilescu nu s-

Frăţilescu, un "inspector" al peşterilor gorjene
a mai dus. Ştia că doar pentru dinamită ar fi făcut ani buni
de închisoare, dar putea fi mult mai rău. A fugit în munţi, sa ascuns prin peşteri, aproape o lună, apoi la mânăstirea
Lainici, pierzându-se printre călugări. După un timp, a primit
veşti de la un "frate" de-al lor, tot membru al grupării, care
i-a spus că sunt şanse să scape. A coborât muntele spre
apus, la Cerna-Sat, şi acolo s-a întâlnit cu un profesor de
liceu din Severin, pe nume Aurel Pera.
"Era căpitan de Securitate, mi-a spus că nu voi păţi
nimic, să stau liniştit. M-a urcat într-o maşină şi m-a dus la
Severin, într-un birou, unde m-a hipnotizat, mi-a pus ceva
în cafea, substanţe din acelea pe care le folosesc spionii,
ca să spui tot adevărul. Mi-a zis că voi scăpa
de puşcărie, dacă le spun unde e
pergamentul. Pergamentul, asta voia el, mai
mult decât aurul. Am mers cu dânsul în Steiul
Coziei, l-am dezgropat din spatele
«conacului» şi i l-am dat. Cu mâna mea i lam dat. Şi el a pus prietenos mâna pe mine
şi mi-a spus «bravo, aşa o să fie bine». După
câteva zile, mi-a dat un plic sigilat, m-a băgat
într-un Aro de armată şi m-a trimis la gară la
Severin, apoi cu trenul până la Bucureşti, la
domnul Ioan Talpeş, care în vremea aceea
era locotenent-colonel în armată. I-am dat
plicul, el l-a deschis şi mi-a pus în faţă o hartă
detaliată a zonei Tismana: «Arată-mi unde
e».
I-am arătat, apoi am urcat într-o
maşină militară şi împreună cu dânsul am
mers la generalul Ilie Ceauşescu, în
Ghencea, direct în biroul lui. Ilie Ceauşescu
m-a invitat să iau loc într-un fotoliu, m-a servit
cu o cafea şi cu o ţigară Kent. Pe urmă s-a
uitat lung la mine, aşa, şi a zis: «Deci, tu
eşti...» A vorbit ceva la ureche cu domnul
Talpeş şi s-a întors la mine: «Da, eşti liber. O
să trimit un telex la primul
secretar Bulucea. Gata.»"
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Nici azi, după aproape 30 de ani, Nicu Frăţilescu nu pricepe
deplin tâlcul celor petrecute în acele zile. Atunci s-a bucurat că e
liber, că s-a putut întoarce acasă. După doi ani, Ceauşescu a
căzut şi toţi oamenii au fost la fel de liberi ca dânsul. Imediat
după această libertate, au început să apară în Munţii Sohodolului
puzderie de căutători de comori, de data asta, cu detectoare superperformante, răscolind peşterile după tezaurele Basarabilor. În
Steiul Coziei, l-a prins el însuşi asupra faptei, pe unul Freddy, un
american ce privea pe laptop-uri în adâncul pământului, însoţit
de-un căutător din Oradea, tot cu cetăţenie americană. Săpau
chiar în grota lui, în Peştera Rotată! Doar într-o zi au scos un
cazan cu 50 de kilograme de aur, dar a fost mult mai mult. De
unde ştiau? A fost sfătuit să nu se amestece, că-s implicaţi şi
"alţii", servicii secrete, că nu-s veniţi aici de capul lor. Nicu nu s-a
băgat. Doar a umblat ca nebun pe munţi şi i-a văzut pe alţii cum
se îmbogăţesc, unul după altul, din aurul "lui". Chiar şi azi, este o
adevărată "iscoadă a munţilor". Umblă zilnic zeci de kilometri pe
jos, peste tot, fiecare clenaţ de stâncă îl ştie pe dinafară.
Aprig neam, Frăţileştii ăştia din Sohodol! Oameni ai locului.
Până nu de mult, mulţi aveau porecla sau chiar numele de
"Basarabă". Unii bătrâni sohodoleni mai spun şi azi, cu emoţie,
că se trag din stră-strănepoţii oştenilor de elită ai lui Matei Voievod.
Că sunt "de-a lui Basarabă". Puşcaşii şi tunarii care l-au apărat,
timp de zece zile la rând, pe Matei Basarab, în cetatea Mânăstirii
Tismana, de asediul oştirilor lui Leon Vodă. Tot ei au fost cei ceau zidit aici, în Steiul Coziei, peştera unde domnitorul fugar a
ascuns întregul tribut strâns din Oltenia, pentru câştigarea domniei.
Oştenii de suflet ai lui Basarab. Oameni tari, care ştiau să ţină
secrete o viaţă. Sohodolenii sunt recunoscuţi pentru asta şi azi.
Aşa este şi acest Frăţilescu, nepot de logofăt domnesc după acte,
care n-a spus nimic vreme de aproape 30 de ani, cumva şi din
recunoştinţă faţă de securiştii care, totuşi, i-au oferit libertatea. Nar fi făcut-o nici azi, dacă acum vreo câţiva ani nu l-ar fi căutat
acasă chiar Aurel Pera, fostul securist căruia i-a dat, cândva,
pergamentul. Acum e profesor la Universitatea din Craiova, lumea
a uitat de trecutul lui. Era vară, venise în vacanţă, s-a gândit să
treacă şi pe la "bunul său prieten" de odinioară. La
întâlnirea aceea, Nicu şi-a luat inima-n dinţi şi i-a
cerut pergamentul. I-a spus, fără ranchiuni şi
duşmănie, că-i o moştenire din neamul lui, că l-ar
vrea înapoi, doar aşa, ca amintire, căci de mult nui mai stă mintea la comori. Pera l-a bătut prieteneşte
pe umăr, la fel ca înainte: "Lasă, c-o să ţi-l dau eu.
Mai treci pe la mine, la Severin, pe la facultate, am
auzit că studiezi dreptul, o să te ajut..." "Am mai
fost pe la el de câteva ori, dar de fiecare dată m-a
dus cu vorba. Mi-am dat seama că n-o să-l mai
văd veci de veci."

Cuibul comorilor
Coborâm către sat, căci Nicu trebuie să
aprindă focul la casa de rugăciune a bisericii
adventiste. De mulţi ani s-a "pocăit", trăieşte curat,
smerit, fără pofte de înavuţire. Poate că şi ăsta a
fost motivul pentru care a dezvăluit toate secretele
astea vechi - fiindcă noua religie nu l-a lăsat să
mintă. S-a născut de Crăciun, îndată e ziua lui, face
55 de ani. I-e dor de fiica sa, Elena, pe care a
crescut-o singur şi care apoi a plecat în ţări străine,
lăsându-l sihastru aici, cu comorile lui negăsite. Deşi
Pe urmele pergamentului, la oras
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Peştera unde a fost ascuns tezaurul României
trăieşte modest, Frăţilescu nu se plânge. E om cu carte, a făcut
o facultate de horticultură şi alta de drept, a înfiinţat cândva o
asociaţie locală de jurişti, care luptă fără prea mari speranţe
pentru retrocedarea pământurilor, inclusiv pentru cele ale
neamului său de urmaşi "de-ai lui Basarabă". Mai mult decât
comoara îl interesează acum istoria din spatele pergamentului
său: Basarabii! Dacă s-ar găsi, documentul lui ar rescrie istoria!
De aici, din Sohodol, a pornit totul. Din "cuibul de vulturi" al
Sohodolului şi al Mânăstirii Tismana! El ştie locurile, toate
semnele tezaurelor străvechi. Sunt atât de multe în jurul unui
singur sat! Tot în Steiul Coziei, într-o grotă cu cruce, e aurul
ascuns de însuşi Sfântul Nicodim, primit de la cneazul Lazăr al
Serbiei, atunci când a venit să înălţe mânăstirile Vodiţa şi
Tismana. Nici azi nu a fost scos tot! Mai încolo, în peştera
Chiciura, Tudor Vladimirescu a zidit o altă comoară, căutată
îndelung. Şi tot lângă sat, sub culmea Tihomirului, într-o peşteră
adâncă şi amplă, a fost amenajată de Matei Basarab o întreagă
topitorie de aramă, pentru arme şi podoabe, mare aproape cât
o biserică.
Dar domnul Munteniei n-a fost singurul rege interesat de
comori. Peste sute de ani, tânărul rege Mihai, împreună cu
istoricul său, Ion Conea, aveau să vină şi ei la Sohodol, între
1942 şi 1944, ca să sape cu sătenii, după comori. Câţi dintre
istoricii de azi ştiu despre aceste evenimente? Chiar şi tezaurul
Băncii Naţionale, peste 200 de tone de aur, a fost ascuns, între
1944-1947, într-o peşteră aflată deasupra Mânăstirii Tismana.
Sohodolenii au ştiut. Aflaseră, mai ales atunci când o maşină
din convoiul ce urca spre mânăstire s-a răsturnat din cauza
unui podeţ rupt şi o cutie cu
lingouri s-a sfărâmat pe uliţă, în
văzul sătenilor. Au ştiut, dar au
păstrat secretul. Aşa sunt
urmaşii lui Basarabă. Aşa e firea
oamenilor pe aici.

Un martor de preţ

Matei Basarab
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Frăţilescu îmi spune că
numărul comorilor ascunse încă
în munţi e nesfârşit. Sunt peste
2000 de peşteri în ţinutul ăsta
gorjean, întortocheate şi greu
accesibile, cele mai bune
ascunzişuri cu putinţă. Pe toate

le ştie, cu indicaţii topografice precise; le-a văzut, le cunoaşte
poveştile. Le-a văzut, dar "nu s-a atins", nu-l mai interesează
comorile, convins fiind că aurul sminteşte oamenii şi le tulbură
sufletele. "Dar sunt sigur că încă mai e mult", zice.
Mărturisesc că, uneori, ascultându-l pe acest om
vorbind atât de sec despre lucruri atât de senzaţionale, mam îndoit de spusele lui. Mai întâlnisem asemenea căutători
de comori, ce alergau toată viaţa după o himeră, punând
nefericirea lor pe seama unor conspiraţii ascunse împotrivăle. Servicii secrete?... Urmăriri şi bătăi ca-n filme?... Sute de
kilograme de aur?... Pergamente cu hărţi?... Mi se păreau
cam prea "puse cu mâna", toate. N-o fi cumva doar o ticluire
a minţii unui om traumatizat, care-şi exagerează viaţa ca să
se victimizeze? Aşa m-am gândit, până ce am ajuns la
Bucureşti şi l-am contactat pe generalul Ioan Talpeş.
Surprinzător, cunoscutul om politic, fost director al SIE, mi-a
spus f oarte relaxat că îşi aminteşte totul, că toate
evenimentele din viaţa lui Nicolae Frăţilescu relatate mai sus
sunt adevărate. Episodul cu Ilie Ceauşescu... Arestarea şi
bătăile încasate de la Miliţie, fiindcă au dinamitat muntele şiau tăinuit un pergament de patrimoniu al lui Matei Basarab...
A recunoscut că zona aceea, Tismana-Sohodol, a prezentat
mare interes pentru instituţiile statului, datorită densităţii
extraordinare de tezaure, că a fost trimis el însuşi acolo, de
Ilie Ceauşescu, ca să le cerceteze şi să le caute. "Îmi amintesc
bine povestea, deşi au trecut 27 de ani. Dar pergamentul nu
a ajuns la mine. Am văzut nişte cópii într-un plic, s-au vehiculat
mai multe variante în acea vreme. Dar originalul nu l-am
văzut.
E, într-adevăr, fabuloasă zona aceea, cu toate trecerile
acelea spre Banat, spre Hunedoara, spre ţinutul
momârlanilor... Rar vezi undeva o asemenea concentraţie
de poveşti cu comori. După plecarea omului din Sohodol,
am avut unele discuţii cu generalul Ilie Ceauşescu. Mi-a zis:
«Du-te tu acolo şi vezi, e ceva?» Am mers la Sohodol dar,
din câte ştiu eu, nu s-au început săpături acolo. Atât ştiu.
Dar, repet, pergamentul nu l-am văzut. Dacă omul acela ştie
mai mult, ar trebui să vină să spună cui i-a dat pergamentul.
Să vină să spună!"
Departe, într-un sat din vârful unor munţi încă plini de
poveşti cu aur, omul care ar trebui să spună a obosit. Nu-i
mai trebuie comori. Îşi aminteşte mereu ziua când a ieşit din
biroul lui Ilie Ceauşescu şi s-a întors acasă, în Sohodolul lui,
ţinând în mâini o foaie albă de hârtie. În gară la Tîrgu Jiu
erau cordoane de miliţie, dar el a arătat foaia şi l-au lăsat să
treacă. A mers tot mai departe, către munţi, având în mână
paşaportul său către libertate. S-a gândit atunci la pergament.
Câtă suferinţă, câte trădări pentru o bucată de piele... El,
care l-a avut, a fost singurul care nu s-a îmbogăţit din asta.
Astăzi, este convins că toţi ceilalţi au profitat, cumva, că
străinii care-au venit mai târziu să sape în peştera lui trebuie
să fi ştiut de undeva despre hartă. Acum, toţi sunt morţi. Cei
din grupul lui, cei care l-au bătut, informatorii din sat care lau trădat şi ziceau că-i sunt prieteni. Toţi sohodolenii care-au
avut vreo legătură cu comoara. "Toţi au murit, numai eu sunt
în viaţă", zice. Şi ăsta i se pare cel mai mare câştig.
(Autorul mulţumeşte în mod special domnului profesor
Nicolae Tomoniu, cercetător pasionat al ţinutului Tismanei şi
director al revistei "Sămănătorul", pentru sprijinul inimos în
realizarea acestui material. Facem apel, totodată, către
organele abilitate, să declanşeze intervenţiile necesare pentru
găsirea pergamentului lui Matei Basarab. Ar fi un câştig imens
pentru patrimoniul României.)
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CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951) Poetă,
prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic literar
ÎNVINGĂTORUL ÎNVINS.

UN ROMAN DESPRE
DREPTUL LA VIAŢĂ
Publicăm recenzia Cezarinei Adamescu - "Maor Gruber", un
roman de Aurora Cristea, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la
eliberarea lagărelor de concentrare Auschwitz-Birkenau
În confruntarea dintre bine şi rău, adeseori câştigă
răul. Aceste două categorii biblice au fost veşnic în război,
încă din primele pagini ale Genezei. Însă Dumnezeu i-a dat
omului posibilitatea de a alege de partea cui este. Şi aceasta,
în teologie, se numeşte alegerea fundamentală. Chiar dacă
uneori, omul mai încalcă frontierele, când ale binelui, când
ale răului. Această încleştare qui pro quo, care pe care, este
tema romanului de faţă, de multe ori ajungând până dincolo
de limite. Istoria ne dovedeşte acest lucru.
Deşi răul domină aproape toată cartea, parabola de
final prin învingerea lui, simbolizează şi jertfa supremă a
luptătorului, asumarea destinului de învingător învins.
O provocare foarte interesantă pe care o prozatoare
tânără o pune lumii de azi care, se pare că a uitat ororile
săvârşite de om contra omului, din ultimul război mondial,
dar şi de părinţii şi bunicii noştri care au căzut victime.
Povestea lui Maor Gruber, celebru medic chirurg
cardiolog, începe în forţă, aşa cum îi stă bine oricărei poveşti,
cu un proces în care cei 14 juraţi îl condamnă pentru crimă
cu premeditare la pedeapsa capitală.
Un asemenea început este, din capul locului foarte
tentant. Şi cine n-ar dori să afle amănunte despre viaţa
acestui om? Mai ales că acţiunea se petrece în Chicago,
Illinois, în 1982, aşadar, în zilele noastre.
De ce ne atrag subiectele palpitante, cu crime şi orori
de toate soiurile? Mai cu seamă în vremuri de pace. Adevărul
e că răul se iartă sau pare că se iartă, dar nu se uită niciodată.
Şi Maor Gruber e dovada clară că viaţa aparent liniştită,
paşnică, poate fi dată peste cap într-o clipă şi din cetăţeanul
aşezat, vrednic de încredere, te poţi transforma într-un asasin,
răzbunător şi crud.
Intri în cartea Aurorei Cristea predându-te, chiar din
prima pagină, cucerit de tonul ferm, convingător, viguros, de
condeiul dibace cu care te cheamă, te îmbie la lectură. Eşti
fascinat imediat şi te supui fără murmur.
Există asemenea cărţi - unii le numesc de succes care au un fel de putere de seducţie. O scriitură modernă,
antrenantă, dinamică.
Maor Gruber este un om respectabil, cu prestanţă, „un
caracter integru, un bărbat în adevăratul înţeles al cuvântului,
- peste care anii mai puseseră o tuşă de graţie şi virilitate, un
şarm aparte pe care puţini bărbaţi îl au cu adevărat.”
Siguranţa cu care Aurora Cristea mânuieşte condeiul,
iscusinţa folosirii dialogurilor, construcţia întregului stelaj al
romanului, pauzele de efect la care se adaugă
ingredientele mijloacelor artistice ca şi
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pauzele strategice, fac din această carte o lectură agreabilă,
tentantă.
Confruntarea dintre medicul Maor Gruber şi torţionarul
lui din prima tinereţe, Philbert Schirach, un nonagenar care
făcuse infarct de miocard, fiind adus cu elicopterul din
Springfield până la spitalul unde chirurgul îşi desfăşura munca
de salvare de vieţi, e de domeniul filmelor psihologice. Nimerise
pe mâinile victimei pe care o porsecutase cu zeci de ani în
urmă, ani despre care Maor Gruber păstra o tăcere discretă,
pecetluită.
Şi poate, pentru o clipă, slăbiciunea omului îl îndemnase
pe chirurg să se răzbune, dar deontologia profesională,
jurământul lui Hipocrate l-au făcut să-şi revizuiască sentimentele
de revoltă strânse sub obroc atâţia ani. Omul acesta bătrân
fusese coşmarul lui toată viaţa.
Aceasta ar fi intriga şi conflictul romanului.
După oarecare zbucium interior, în sufletul lui Maor
Gruber se instalează din nou raţiunea, luciditatea, omenia, deşi
fusese tentat să se răzbune pe acel Philbert Schirach, lucru pe
care-l visase toată viaţa, cu o încrâncenare care nu era deloc
vrednică de un om, a cărui profesiune era tocmai salvarea
vieţilor şi nu suprimarea lor.
Pe de altă parte, glasul sângelui, datoria faţă de ai săi,
ucişi de nazişti, îi cerea răzbunare, conform Legii Talionului:
„Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”.
Ca într-un joc nefericit sau poate o farsă a destinului,
bătrânul bolnav continuă să-l terorizeze, fără niciun pic de
scrupule, chiar în starea în care se află, pe doctorul care venise
la patul lui să vadă cum se simte. Călău şi victimă...
Ura furibundă, patologică a neamţului împotriva evreilor,
în puţinele clipe de luciditate, ajunge la paroxism când îşi dă
seama că l-a găsit pe Maor Gruber, victima lui şi atunci şi, aşa
cum se va dovedi, şi acum. Rolurile sunt mereu inversate, aşa
încât nu mai ştii cine e călăul şi cine victima. Şi în prezenţa
asistentelor şi a celorlalte cadre medicale, îl învinuieşte pe Maor
Gruber că a vrut să-l omoare. De parcă anume şi-ar fi pus în
gând să-l tortureze după zeci de ani, pe ultima sută de metri a
vieţii sale, pe doctorul evreu căruia îi răpise odinioară tot ce
avusese mai scump pe lume. În loc să-i ceară smerit iertare
pentru răul pe care i-l pricinuise, ca o răzbunare în pragul morţii,
ameninţarea nazistului diabolic şi ţipetele lui de ajutor, atraseră
atenţia întregului palier, asistente, doctori şi pacienţi, asupra
incidentului din salonul de la etajul 22 al Rush University Medical
Center din Chicago.
Uneori te întrebi până unde poate merge ticăloşia
omenească? Adevărul e că, de cele mai multe ori, el nu are
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margini şi odată ce ai apucat pe calea lui, cu greu te vei mai
putea întoarce.
Roman de acţiune, deosebit de dinamic, „Maor Gruber”
incită la curiozitate. Autoarea ştie să creeze atmosferă, să
construiască personaje şi să le confrunte în lupta existenţială
ori în cea ideologică. Nu e prima oară în literatură când sunt
puşi f aţă în faţă, un nazist şi un ev reu, două realităţi
ireconciliabile. Subiectul e dezbătut în multe cărţi, filme, piese
de teatru. Forţa distructivă a omului în faţa duşmanului său
declarat nu cunoaşte limite şi în el se dezlănţuie monştrii urii şi
ai trufiei.
În primul rând, ca să transmită fidel ceea ce vrea să spună,
autoarea s-a transpus în epoca şi locul pe care le descrie cu
atâta minuţie. Nicio clipă nu poţi crede că nu a fost martora
acestor evenimente. Ficţiunea însă a întrecut realitatea, şi-a
întins aripile şi a atins cele mai ferite unghere lăuntrice omeneşti.
Dacă am fi la teatru, am spune că a intrat perfect în pielea
personajului, cu trăsături, cu gânduri şi atitudini. E o întreprindere
de mare forţă spirituală, cu putere de pătrundere şi de redare
întocmai a scenelor care se petrec între nazist şi evreu, între cel
care se crede încă în război şi cel care s-a temut toată viaţa,
frica fiindu-i inoculată în urma unor groaznice experienţe
personale. Frica e ca un stigmat, ca un tatuaj care nu se ia
decât odată cu pielea. O amprentă care ţi-a năvălit până şi în
sânge, în toate celulele viului.
Echilibrul pe care Maor Gruber şi l-a recăpătat în relaţia
de o viaţă cu prietenul său, Dino Mazotti, medic urolog la acelaşi
spital şi cu Elsa Silver, asistenta şefă care lucra cu Maor Gruber
de peste 30 de ani, îi conferă acestuia o relativă stare de linişte.
Ca într-un joc nefast al sorţii sau un coşmar teribil, Philbert
Schirach îi prevesti doctorului sentinţa: „-Tu vei fi călăul meu,
Maor Gruber! Tu vei fi moartea mea!”
Şi ceea ce prezise neamţul se adeveri, după ce Maor
Gruber îi făcu acestuia un rechizitoriu aspru şi după ce îl salvase
de la infarctul suferit.
Judecata se împlinise. Prin doctorul Gruber, ruşinea şi
suferinţa întregului neam evreiesc fuseseră spălate. Maor Gruber
îşi luă însă povara păcatelor acestuia pe proprii umeri. Coşmarul
abia începuse.
După teribilul act de a-l deconecta pe nazist de la aparate,
scena este zguduitoare şi e procesul intentat de câteva milioane
de evrei ucişi şi mutilaţi de nazişti în lagărele de concentrare.
Literatura concentraţionaristă abundă de astfel de subiecte, însă
fiecare autor oferă o viziune proprie. Zbuciumul lui Maor Gruber
este legitim, dar în acelaşi timp, liniştea datoriei împlinite îi uşura
conştiinţa:
„Pe Maor îl cuprinse durerea de cap, simţi o sfârşeală
profundă şi pentru a patra oară în viaţă, plânse cu adevărat, cu
ochii pe geam, într-o zare întunecată, aşteptând nici el nu ştia
exact ce anume. Nu fugise, nu se sustrase de la proaspăta crimă
comisă şi puţin îi mai păsa de ceea ce avea să se întâmple.
Oricum se simţea pustiit, oricum Philbert Schirach îşi dăduse
ultima suflare pe altarul nemerniciei omeneşti, iar Maor îşi
descoperise infernul de suflet şi, în acel oraş care-i fusese
dintotdeauna străin, unde nu se simţise niciodată ca acasă şi
unde viaţa ajunsese un bun negociabil, o marfă aşezată
ostentativ în galantarele ruginite ale regretelor copleşitoare, el
aruncă haotic zarurile propriului destin. Jalea naţiunii israelite
amuţise odată cu moartea poate a ultimului trubadur al
fascismului, cel puţin în această clipă americană solemnă, pe
un pat de spital şlefuit de bunăstare, departe de istorie, departe
de necropola comună a unei lumi sfârtecate, a unei lumi
exterminate, dar şi a unei lumi renăscute, trezite
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fermecător-regenerată.”
Mesajul autoarei este cutremurător. Maor Gruber îşi
asumă fapta reprobabilă şi-i spune Elsei că: „Aşa a fost scris”,
„Maktub” şi că trebuie să ne urmăm destinul.
Şi ca drama să fie totală, Elsa e cea care trebuie săl denunţe pe şeful ei, Maor Gruber.
Şi astfel, cel care a salvat de la moarte mii de
persoane, prin operaţii dificile, veghind asupra fiecărui firişor
de respiraţie a bolnavilor, este închis şi condamnat pentru
că a luat viaţa unui criminal, unui nazist nonagenar, care se
fofilase până atunci şi scăpase de pedeapsă deşi era vinovat
de moartea multor evrei în cel de-al doilea război mondial.
Mâinile care, nu demult operaseră cu atâta dexteritate
multe inimi bolnave, acum erau încătuşate.
După ce în primul capitol al cărţii, Aurora Cristea
prezintă faptele recente, inclusiv pronunţarea sentinţei de
condamnare la moarte a lui Gruber, în capitolul 2 face o
întoarcere în timp, în Varşovia anilor 1939, când cea de a
doua conflagraţie mondială e pe cale să înceapă şi circulau
diverse zvonuri că Polonia va fi grav afectată. Hitler profera
ameninţări şi dăduse ordin să se construiască primele lagăre
de exterminare dar nu se ştia încă, pentru cine erau pregătite.
Gavriel, negustor evreu, cu o băcănie micuţă, îşi
întreţine cu greu familia din câştigurile comerţului său
modest, aflat în pragul falimentului.
Este şi începutul prigoanei împotriva evreilor.
Cunoaşterea de către autoare a unor tradiţii evreieşti
precum şi a multor expresii în ebraică şi în poloneză,
demonstrează o cunoaştere bine stăpânită a acestora şi
folosirea unor expresii uzuale şi descrieri ale unor
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obiceiuri în familia lui Maor, pe când acesta era un adolescent
de numai 15 ani, abia intrat în rândul bărbaţilor, după ceremonia
de Bar Mitzva. Tradiţiile evreieşti foarte stricte, descrierea
vestimentaţiei, a gastronomiei, a obiceiurilor familiale şi ritualuri
religioase - cum e această ceremonie a tinerilor de 13 ani când
sunt trecuţi în rândul persoanelor responsabile, dar şi a căsătoriei
evreieşti care urmau tradiţiile iudaice, „legea lui Moshe şi a lui
Israel” - reprezintă tipicul foarte cunoscut de Aurora Cristea şi
descris în detaliu în acest capitol, dar reprezintă şi viziunea
funcţionalistă asupra sărbătorii iudaice. Ea a simţit duhul acestor
tradiţii iudaice păstate cu sfinţenie vreme de aproape două mii
de ani.
Poveştile relatate cu atâta măiestrie de Aurora Cristea
din viaţa familiilor de evrei din Varşovia, par cât se poate de
reale şi fără îndoială că au în ele câte un sâmbure de adevăr,
fiindcă te fură şi îţi trezesc interesul, stimulându-ţi imaginaţia.
Genocidul petrecut cu evreii din Polonia face parte din
realitatea istorică, realitate ce nu mai poate fi schimbată şi nici
ascunsă sub obroc, aşa cum a fost în vremea comuniştilor.
Vestea că vor fi deportaţi şi trimişi în lagăre de concentrare
naziste, să muncească acolo pentru Germania, era pentru
tineretul evreu, incredibilă. Şi, de altfel, pentru orice om de bună
credinţă. Nu puteau concepe ca omul să fie asuprit de om în
asemenea măsură încât să-l silească pe celălalt să facă un
lucru pe care acesta nu-l voia.
Stilul Aurorei Cristea este unul curat, categoric, bine
articulat, ea îşi îngăduie broderii lirice în faţa unei realităţi atât
de brutale, ca să creeze contrastul necesar. Frazele sunt
incredibil de bine întocmite, nuanţate, viguroase.
Pe stelajul romanului, imaginaţia autoarei brodează
neînchipuit de frumos, cu pauze de efect şi cu efecte speciale
demne de marii prozatori.
Dar dragostea tinerilor nu cunoaşte adversităţi naţionale:
Ahava şi Jean se iubesc deşi ea este evreică, iar el polonez. O
asemenea uniune matrimonială este de neconceput pentru
familia fetei, care, dacă ar fi ştiut, şi-ar fi repudiat fiica.
De unde însă, se aprinde brusc, scânteia mâniei, faţă de
evreii paşnici, mici comercianţi şi negustori cu băcănii care-i
serveau de ani de zile? Ori împotriva copiiilor acestora, „fii de
jidani împuţiţi?”
De unde dorinţa de a-i chinui, de a-i distruge şi a-i umili,
distrugându-i sufleteşte şi chiar de a-i ucide? Cine sădise în
sufletul lor atâta ură?
Agresiunea faţă de fata mică a lui Gavriel, Vered, a unor
tineri vagabonzi, cu asemenea bestialitate, dovedea că lucrurile
scăpaseră de sub control, după ce, mai înainte cu câteva zile,
spărseseră geamurile băcăniei cu un pietroi, speriind-o pe fiica
cea mare, Ahav a, atentat eşuat, fiindcă fata scăpase
nevătămată.
Cu aceştia nu mai era de glumit.
Romanul are şi asemenea scene, pline de tensiune, care
te ţin cu sufletul la gură.
Ameninţarea ghetourilor se întinde ca o caracatiţă peste
neamul evreiesc şi umbra acesteia tinde să-i înghită.
Aşa că, începutul războiului îi găsi pe locuitorii polonezi
şi pe evrei în aceeaşi stare de spirit tulbure şi temătoare de
orice.
Vestea cumplită îi amuţi pe toţi. „Se declanşase iadul pe
pământ” - spune autoarea.
Aurora Cristea dovedeşte o cunoaştere adâncă a
evenimentelor de la declanşarea războiului mondial, făcând un
scurt documentar al epocii. Ororile de atunci sunt
cunoscute.
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Ele există în tratatele de istorie ale lumii, consemnate
de oameni de specialitate, interpretate în fel şi chip, după
interesele concurenţiale ale statelor implicate.
În aceste vremuri de restrişte şi încercări, oamenii, pe
lângă alte lecţii dure, învaţă ce e groaza, frica de a merge pe
stradă, de a sta în casă, de a se duce la muncă, frica de zi,
de coşmarurile nopţii, de zorii care nu ştii ce-ţi pot aduce.
Autoarea punctează nişte zone politice foarte importante, cu
aceeaşi acurateţe, subliniind implicarea fiecărei părţi.
Şi scenele de dragoste pură dintre Ahava şi Jean sunt
de o candoare înălţătoare şi de un inefabil proprii firilor
sensibile, departe de scenele romanţioase şi vetuste care
vizează doar plăceri lumeşti, oricare ar fi ele.
Autoarea evocă drama Poloniei din septembrie 1939
când a fost „atacată şi mutilată de germani din vest şi de ruşi
din est”, şi a fost efectiv „ştearsă de pe hartă şi înghiţită de
cele două mari puteri”.
Evocând starea Poloniei, nimicită în fiinţa ei naţională,
Aurora Cristea reuşeşte să-ţi transmită emoţiile, groaza,
teroarea locuitorilor Varşoviei în momentele când se dădea
alarma şi avioanele Stuka îşi începeau raidurile, aducând
sute de victime. De altfel, autoarea foloseşte, de câteva ori
expresia „Varşovia ariană”, cu mult înainte să fie intrată în
uz. O tulbure angoasă se instalase peste oraş şi peste oameni.
Imaginile de coşmar aveau să se înfingă definitiv în
creierul copilului Maor care trăia din plin aceste orori,
împreună cu familia lui. Începuse Apocalipsa.
Este cu totul uimitor, câtă putere de sugestie are
autoarea, transmiţând fiorul acelui coşmar care a durat 5 ani
şi a distrus lumea întreagă. Tonul este imperativ, răspicat,
uneori chiar vehement, justiţiar, cât se poate de clar şi hotărât.
Mergând mai departe cu imaginaţia, pot să adaug că, dacă
autoarea ar fi fost de gen masculin, nu ar fi şovăit nicio clipă
şi ar fi luptat neînfricat, alături de camarazi pentru a-şi
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apăra ţara, poporul, limba, casa, familia, numele şi urmaşii.
Şi faptul că e femeie şi scrie despre aceste lucruri este
remarcabil. Nu sunt multe femei istorici ai războiului mondial.
Aurora Cristea are acest curaj uimitor de a trata probleme
sfâşietoare, de viaţă şi de moarte, fără să devină patetică,
siropoasă, fără sentimentalisme, cu o duritate a expresiei cu
adevărat notabilă.
Îmbinând perfect adevărul istoric cu prezentul, ficţiunea
cu realitatea, a reuşit o construcţie epică de mare valoare, nu
numai literară, dar şi istorică şi memorialistică. Un eşafodaj
uimitor care suie la cer, cu fiecare cărămidă.
File de istorie însângerată, prelungite în mintea şi inima
supravieţuitorilor, marcaţi pe viaţă de ororile la care au fost
martori sau chiar protagonişti, aşa cum este cazul medicului
Maor Gruber, a cărui dorinţă de răzbunare a crescut, s-a
exacerbat, chiar şi după patru decenii, deşi s-a străduit din
răsputeri să-şi ţină ascuns trecutul. Dar trecutul a ţâşnit precum
o arteziană lăuntrică, inundând cămările inimii şi ale creierului
într-o clipă.
Gheara vulturului cenuşiu era adânc înfiptă în carnea şi
sângele lui, tatuându-l, mai adânc decât numărul care era
imprimat în piele, cu care erau deosebiţi evreii ce încetaseră
demult să mai fie oameni, fiind reduşi la un simplu număr.
Şi din acest punct de vedere, Maor Gruber este de două
ori victimă: victima lui Philbert Schirach atunci, în vremea
războiului în Polonia, şi peste ani, când nazistul nonagenar l-a
sfidat şi l-a provocat, reactivându-i dorinţa de răzbunare, dorinţa
de a se linişti odată pentru totdeauna.
Să analizăm puţin: dacă cei doi, victimă şi călău, s-ar fi
întâlnit în alte împrejurări, în alt loc şi nu la spital şi Maor Gruber,
orbit de sentimentele pe care le nutrea de peste 40 de ani, îl
ucide pe Philbert Schirach în alt mod, este oare mai puţin
criminal? Este justificată fapta lui?
Nu, deoarece crima e crimă, indiferent de modul cum o
comiţi şi împrejurări.
Există, însă, grade de vinovăţie în aceeaşi natură a
păcatului. Iar din acest punct de vedere, Maor Gruber, avea
toate circumstanţele atenuante şi nu cum declarase
preşedintele completului de judecată, „crimă cu premeditare”
şi i se dăduse pedeapsa supremă.
Religia - atât cea iudaică, dar şi cea creştină propovăduieşte iertarea, iubirea, întoarcerea şi a celuilalt obraz
celui ce ţi-a greşit. Sunt fapte însă, care lasă amprente definitiv
în suflete şi oricât te-ai strădui, nu poţi uita şi nici trece cu
vederea. Şi mai ales în religia iudaică, e o datorie de onoare
să-ţi răzbuni neamul, familia, demnitatea.
Şi unele lucruri, cu adevărat nu se uită.
„Acolo, pe un pământ uitat de Dumnezeu, se scria o filă
de istorie, se scrijeleau rânduri cu sânge amestecat, se aruncau
lacrimile evreilor şi polonezilor la comun precum mormintele,
şi viaţa fugea îngrozită, devastând oraşele, cicatrizând pentru
eternitate obrazul acelui loc distrus, rostogolit în negura unui
timp sfârtecat de chin.”
Scenariile sunt cu adevărat sinistre: frig, îngheţ, bombe,
foame, sirene, incendii, ruine, sânge, mult sânge, scene
cutremurătoare cum e cea cu fetiţa decapitată de o bombă,
sub privirile îngrozite ale adolescentului Maor.
Autoarea gradează emoţiile, începând în Varşovia, ca
să ne conducă în adevăratul iad, cel al ghetoului varşovian şi
apoi al lagărului de exterminare de la Treblinka.
Nici nu e de mirare când Gavriel îşi pierde firea în faţa
lui Luigi - un adolescent de vârsta fiului său, mort de tuberculoză
şi începe să blesteme războiul, pe nemţi, totul,
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40 de ani, la provocarea călăului său nazist, care-l
recunoscuse şi acum se răzbuna (a câta oară?) pe el,
strigându-i: „-Tu eşti călăul meu! Tu eşti moartea mea, jidan
împuţit!”- are un acces de furie oarbă şi-l deconectează de la
aparate, numai ca să se sfârşească acest coşmar de o viaţă
şi să se împlinească destinul şi prezicerea ţigăncii Raisa,
suportând apoi consecinţele.
O carte tulburătoare, de viaţă şi moarte, în care se
amestecă răul cu binele, vinovăţia cu nevinovăţia.
Războiul îţi schimbă viaţa definitiv. Niciodată nu vei
mai fi la fel. Eşti marcat pe viaţă, dacă ai şansa să
supravieţuieşti.
Şi ca să-şi piardă şi ultima iluzie, familiei Gruber i se
răpeşte nu numai libertatea interioară dar şi pe cea exterioară,
de a merge nestingheriţi pe străzi, fiind îngrădiţi într-un ghetou,
cu un gard înalt de trei metri, prelungit cu sârmă ghimpată,
ca un fel de ţarc pentru animale sălbatice. Viaţa din ghetou
este cumplită. Sunt repartizaţi într-o cameră cu mai multe
persoane, dorm pe jos, pe coridor, calcă pe alte trupuri lungite,
stau îngrămădiţi claie peste grămadă, fără nicio posibilitate
de a ieşi de acolo.
Citim despre aceste atrocităţi, aceste momente de
tensiune extremă, cu oarecare tremur mental şi sufletesc şi
nu putem să înăbuşim o întrebare legitimă: Cum au fost
posibile toate acestea? Ce minte scelerată le-a generat?
Dar şi mai cutremuraţi devenim la posibilitatea ca toate
acestea să se repete, pentru că, aşa cum ştim, istoria se
repetă şi oamenii nu învaţă nimic din propriile erori. S-ar putea
repeta la scară mult mai mare, planetară sau cosmică. Şi noi
nu avem puterea de a împiedica dezastrul. Acest gând ne
provoacă nelinişte.
Aurora Cristea arată toate acestea, semnalează şi
totodată „trăieşte” ororile războiului, făcându-ne şi pe noi, întro oarecare măsură să le trăim, ori măcar să reflectăm la ele.
Acest gen de literatură responsabilă, asumată, este în
primul rând, din acest punct de vedere, psihologică, analitică.
Este un examen de conştiinţă bine trecut sau picat.
Ceea ce azi ne pare de neînchipuit, s-a întâmplat cu adevărat.
Doar personajele sunt altele.
Astfel de istorii, poate nu încărcate de atât dramatism,
ci de unul mascat, am auzit frecvent în copilărie, de la părinţi,
de la bunici, participanţi direct la evenimente. Şi ei au fost
marcaţi pentru totdeauna.
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Tot atunci, tânărul Maor Gruber îl întâlneşte în ghetou
pe ofiţerul SS care-i va marca definitiv existenţa până în ultima
clipă a vieţii sale. De câte ori îl vedea, simţurile lui intrau în
alertă şi-i semnalau o iminentă primejdie.
Oamenii ghetourilor din Varşovia au trăit pe propria
piele, încă de pe pământ, purgatoriul şi infernul.
Scena terifiantă a executării celor doi tineri nevinovaţi,
Ahava şi Jean de către nazişti îl distruge sufleteşte pe tânărul
de 17 ani, Maor Gruber pentru că se petrecuse sub ochii lui
îngroziţi, de unde se afla, din spatele unui cărucior, protejat
de umbră. Şi călăul, acel Philbert Schirach, ofiţerul neamţ,
conducător al ghetoului, în a cărui prezenţă nefastă Maor
simţea fiori reci pe şira spinării şi ameţea ca de o lovitură
nevăzută, fusese el însuşi cel care apăsase pe trăgaci. Asta
nu putea să-şi scoată din minte Maor Gruber. Cu sufletul
mutilat, el se întoarce în ghetou, după ce rătăcise pe străzi şi
uliţe, încercând să-şi scoată din memorie imaginea crimei din
minte.
Pentru un scriitor mai puţin obişnuit cu jocurile
seducătoare şi subtile ale literaturii, Aurora Cristea scrie cu o
dexteritate uimitoare, cu o rigoare neobişnuită, nelăsânt
descoperit niciun moment din naraţiunea care se desfăşoară
pe coridoarele vaste ale epicului. Cu toate acestea, ea ţine
strâns firul epic şi nu pierde teren nicio clipă.
Şi legământul solemn pe care-l face Maor Gruber în
faţa prietenului său mai mic, Itzhak, de a-l ucide pe Philbert
Schirach este ferm, cu toată durerea inimii care-i ţâşnea în
ochii coloraţi diferit, stigmat care-l va urmări toată viaţa.
În aroganţa lor de „oameni superiori”, aşa cum se
considerau, naziştii aveau drept normă, uciderea cât mai
multor nearieni. Şi nimeni nu le stătea în cale, dimpotrivă.
Uciderea evreilor era doar un punct din „soluţiile la
problema evreiască”, din cartea Führerului „Mein Kampf”.
Autoarea descrie tabloul sfâşietor al familiei atât de paşnice
de evrei, Gruber, după moartea Ahavei, slăbiţi de foame şi de
frig, aproape goi şi descurajaţi, fără nicio speranţă.
În doi ani de când fuseseră azvârliţi în ghetou, fuseseră
ucişi 80.000 de evrei.
Destinul celor doi: Maor şi Philbert se leagă implacabil,
familia nazistului mutându-se chiar în casa familiei Gruber,
după ce aceştia fuseseră trimişi în ghetou.
Ca să mai atenueze puţin din atmosfera sinistră,
autoarea introduce şi un element romantic, o notă de exotism:
dragostea nazistului pentru ţiganca evreică Raisa, deşi
neamţul îi omorâse fratele.
Ţiganca Raisa ni-l descoperă pe celălalt Philbert
Schirach, cel cald şi bun, sentimental şi afabil, îmblânzit,
romantic, atent, galant, plin de delicateţe, în contrast total cu
ofiţerul crud şi neîndurător care ucidea fără să clipească.
„Şi ce era cel mai uluitor era faptul că tocmai pe acest
tărâm al repulsiilor, al rasismului, Philbert Schirach avea să
cunoască pasiunea, dragostea care se cocea la flacăra inimii
deschizând noi orizonturi în sufletul său de îndrăgostit,
remodelând un spirit de piatră, rigiditatea şi ticăloşia în braţele
unei duioşii zămislite din iubire.”
Secvenţele de autoreferenţialitate pe care Aurora
Cristea le introduce în roman, cu privire la cartea sa de debut
„Povestea Danei” nu fac altceva decât să întregească
acţiunea, după metoda Poveştii în poveste, frecventă în proza
actuală.
De neconceput, temutul ofiţer german, ucigaşul evreilor
ştia doar două cuvinte în ebraică şi acelea erau: Te iubesc!
pe care i le adresează plin de tandreţe, Raisei.
Punerea în aplicare a planului de
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exterminare a evreilor polonezi culminează cu mutarea lor în
cele 6 lagăre de exterminare de pe teritoriul Poloniei, adică
începutul sfârşitului.
Dar şi izbucnirea ţigăncii-evreice Raisa, Renae - carei azvârle în faţă adevărul nazistului, dezvăluindu-i drama prin
care trecuse: împuşcarea fratelui ei, chiar de către Philbert
Schirach, cu puţin timp înainte de a o cunoaşte, când ţiganca
îi făcuse acea prezicere de rău augur, cum că Maor Gruber îl
va ucide într-o zi.
Evreii sunt încărcaţi precum vitele în vagoane de marfă
şi în condiţii inumane, fără apă şi hrană, stând în picioare,
câte o sută în fiecare vagon, respirând fiecare în ceafa celuilalt,
sunt transportaţi în lagărele de exterminare.
Literatura de gen, documentele istorice, filmele, întreaga
documentaţie despre cea de a doua conflagraţie mondială,
dau mărturie copleşitoare despre aceste evenimente triste.
Un al doilea mare şoc şi moment de perplexitate
paralizantă îl are Maor când îi vede măcelăriţi sub o ploaie de
gloanţe. Pe cei rămaşi în rândul din spate, în gara lagărului
de la Treblinka. Printre cei ucişi era şi tatăl său. Această
imagine disperată a tatălui, privind îngrozit la fiu, cerându-i
parcă protecţie, avea să-l urmărească pe Maor toată viaţa.
Teroarea monstruoasă puse stăpânire pe cei rămaşi în
viaţă, temându-se să şi respire. De fapt, aceasta era şi intenţia
naziştilor, să-i intimideze şi să le înfrângă orice urmă de
rezistenţă.
„Prea mult pentru bietul Maor. Ziua era cumplită. Poate
cea mai groaznică din toate pe care le trăise până la vârsta
de optsprezece ani neîmpliniţi pe care-i avea. Se mişca
teleghidat, iar sufletul îi era gol. Refuza să gândească, refuza
să simtă, refuza să spere sau să dispere. Era un mort viu, fără
trecut, fără viitor, fără şansă şi fără trăire. Era inuman ceea ce
trăia, era iadul pe pământ, era crima împotriva vieţii, alterarea
fiinţei până la zdrobirea ei în totalitate şi subjugarea evreului
în braţele morţii. Condiţia de om fusese distrusă, iar Maor
avea în faţa ochilor doar trupul lui Gavriel zăcând pe pământ.
Scena îl îngrozise şi îi era imposibil să se mai gândească şi la
altceva. Se simţea sfâşiat pe dinăuntru, de parcă cineva îi
smulsese sufletul”.
Viaţa în lagăr era de neimaginat: „Nu aveai voie să pui
întrebări, nu aveai voie să vorbeşti, nu aveai voie să ridici
privirile şi nici măcar să gândeşti.”
Pe scurt, naziştii îi aduseseră pe evreii polonezi în starea
de animale de povară.
Prima misiune a lui Maor a fost de a îngropa cadavrele
basculate de nazişti în gropile comune, săpate proaspăt
chiar de evrei. Erau cei care fuseseră gazaţi recent în cele
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13 camere de gazare ale lagărului. Scena este terifiantă.
În atari condiţii inumane, mulţi evrei considerau
moartea ca pe eliberarea supremă.
Cu un deosebit simţ realist, Aurora Cristea descrie
scenele dramatice, alternându-le cu scurte fragmente lirice,
ca să mai îndulcească situaţia.
Scena evadării lui Maor din lagăr este cu adevărat
palpitantă, te ţine tensionat. Acţiunea este dinamică.
Capitolul 3 şi cel mai scurt, ne introduce în acest periplu
înfricoşător, din nou în Illinoisul anilor 1982, de data aceasta
în Springfield.
Îl reîntâlnim pe Philbert Schirach, nonagenar, emigrant
în America, ascunzându-se de cei care investigau crimele
de război naziste şi scăpând de Procesul de la Nürnberg,
ducându-şi viaţa singuratic, abandonat, neputincios şi cu o
conştiinţă teribil de încărcată, depănându-şi povestea soţilor
Carter, vecinii lui.
Omul, mai exact neomul, se ghida după următorul
slogan, devenit crez: „Am puterea vieţii şi a morţii asupra
poporului polonez”, de fapt, asupra ghetoului varşovian.
Şi faptele pe care le ştim deja din capitolul dedicat
vieţii în ghetou este relatat acum din punctul de vedere al
călăului care se spovedeşte.
E bine că autoarea a ţinut să aibă, aşa cum se
obişnuieşte din punct de vedere juridic, ambele mărturii.
Război, viaţă şi moarte, îngemănate, ură, dragoste,
frică, mister. Orice am face şi încotro ne-am duce, trecutul
ne ajunge din urmă. Moartea Raisei, a lui Franz, evadarea
lui Maor, au drept consecinţă zguduirea conştiinţei ofiţerului
german, dar declanşează şi cea mai mare revoltă din lagăr,
care determină hotărârea lui Himmler de a închide lagărul
Treblinka.
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Autoarea ştie să dozeze bine emoţia, ajungând la
punctul culminant, la paroxism, cu pauze de efect şi chiar cu
toate efectele speciale specifice literaturii.
Philbert Schirach îşi descarcă sufletul în faţa vecinilor,
uşurându-se de păcate şi erori.
Şi anii s-au scurs într-o continuă căutare: călăul
căutându-şi victima; victima căutându-şi călăul, unindu-i
aceeaşi ură.
Când îi pune din nou faţă-n faţă, deznodământul se
produce.
Se zice că moartea este aceeaşi pentru toţi, dar fiecare
moare în alt fel. Şi tot ca o ironie, Maor Gruber are parte de
moartea care-l va elibera de podeapsă, de amintiri, de călăul
său, de tot ce trăise până atunci.
O carte răvăşitoare, tulburătoare. O carte de maturitate,
responsabilă.
O filă de istorie însângerată.
O filă din marele holocaust.
Pe care Aurora Cristea ni l-a oferit spre meditare asupra
condiţiei umane, în memoria milioanelor de evrei care au pierit.
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Citiţi Recenzia şi online, aici:
http://samanatorul.blogspot.ro/2015/01/cezarina-adamescu-recenzie-maor-gruber.html
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LUCIA SILVIA PODEANU - (n. 1942, Focşani)
poet, folclorist (din Novaci-Gorj).
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Din însemnările unei
foste eleve

Propunere la propunere:

Iulia Gabriela Şerban, medic specialist epidemiolog, medic
şef S.P.C.I.N. la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
Constanţa.

“Versurile
propuse
în
"Anotimpurile iubirii" sunt foarte
asemănătoare cu poezia asiatică,
esenţializată, sublimată…!

O poezie – o
idee!

Mândrie: “… O cunosc pe Doamna Profesor Lucia Silvia
Tudor Podeanu... Dintotdeauna! Doi ochi albaştri şi părul lung,
blond…Un zâmbet cald, mereu optimist…O vorbă bună şi
speranţă!…Perseverenţă, tenacitate, puterea de a o lua de la
început…Romantism, idealism….Fericire…
În livada cu meri a Doamnei Profesor Lucia Silvia Tudor
Podeanu am citit Shakespeare, pentru prima dată, în clasa a –
VII – a…”

1. Dar vrerea nu-i totuna cu puterea!
2. Fiecare cuvânt are un teritoriu cucerit!
3. Dar nu mai mi-e frică de moarte!
4. Realitatea nu se dezvăluie decât foarte rar, unora
aleşi!
5. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să trec
prin viaţă!
6. Unii vor să trăiască ce am pierdut!
7. Alţii vor să încerce ce niciodată n-am avut!
8. Tot mai puţini în jurul mesei suntem şi tot mai
mulţi veghează în alte zări!
9. Fiecare-şi scapă sufletul de vină!
10. Îndură-te, Doamne, de OM!
11. Eşti timp şi putere din veacuri trecute!
12. Toamnă, de ce ţi-ai pierdut farmecul neîntrecut
într-o toamnă?
13. Fiecare a priceput iubirea cum a vrut!
14. Oamenii strâng în fiecare clipă înc-o vină!
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15. Oamenii? Ciudate f iinţe,
concentrări de energii necunoscut e încă!

16. Unde e mintea şi unde-i puterea?
17. De unde-i puterea din mine?
18. Prea multă nedreptate pe acest pământ!
19. Viaţa nu are răbdare să suporte iar un prost!
20. Viaţa-i pentru lucruri bune, nu de azvârlit în drum!
21. N-ai făcut nimic în lume, nici un bine n-ai adus, ai
trecut pe lângă tine cel ce ar fi fost!
22. Unde ai plecat, vis îndepărtat, spulberat de vânt,
visul este frânt!
23. Timpu-ntr-o noapte a devenit bătrân!
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46. Drumul către stele doare!
47. Nu se poate să aştepţi mereu ca cineva să îţi tot
dea, chiar dacă-i Dumnezeu!
48. Cea mai mare durere a lumii ar trebui să fie
pierderea gândurilor bune!
49. Oamenii se socotesc frumoşi doar pentru că
îndeplinesc proporţiile de zei arătoşi stabilite de antici!
50. De pleci în lume deschide ochii! Să vezi, s-auzi
ce spune pădurea ce-o traversezi, marea, cerul, pământul,
râul, piatra, vântul, focul! – îndemn la atenţie, conştientizare,
“awearness”.
24. Poate Timpul, cu timpul, să mă ajute de tine să uit!
25. Trădarea în iubire din iubire s-a născut!
26. Rămân dureri de care nu ne despărţim!
27. Oricât de mult iubire-a fost trădată, ea şi-a păstrat
esenţa nepătată!
28. În care suflet a încăput oare, nimbul iubirii totale?
29. În lume porunca e veche: orice fărâmă să aibă
pereche! 30. În mâini cu sceptru de putere, averile lumii să-i
fie avere! 31. Există-n fiecare un ciob de diamant, numai că
în carate nu toţi suntem la fel!
32. Îngheţat trandafirul zâmbeşte!
33. Cu inima mai bine auzi, legea nepătrunsului
pătrunzi!
34. Iubirea pentru fiecare e-un dat!
35. Timpul se preschimbă din toamnă în iarnă. Până
dimineaţă natura toată vorbeşte altă limbă!
36. Rămâne roata vieţii şi a morţii taină!
37. Chinul dorinţei arzătoare de a-şi împlini destinul!

51. Fiecare clipă are alt gând!
52. Când ai ajuns în vârf pentru o clipă crezi că vei
rămâne acolo mereu!
53. Zilele noastre sunt date să fim tot mai buni!
54. În mintea copilului încap lumi la care cei maturi
nici nu au visat.
55. Cine sunt eu? Un mărăcine înfipt în degetul tău.
56. Cât e de mare secunda din tot universul ?
57. Câte-o minune e-n fiecare zi!
58. Fericirea-i făcută din ce porţi cu tine...neştiut,
nevăzut, neauzit!
59. Prea multe legi scornite de minţi seci,
încorsetează omul!
60. E atât de frumos acest pământ românesc! De ce
l-aţi vândut? De ce îl părăsesc copii şi feciori ? Cei bătrâni,
cu ochii în lacrimi, cu durerea în suflet, mor!
61. Câtă iubire ne trebuie oare, să ucidem ce am
născut din iubire ?

38. Adânc simţea că toate ale lumii sunt nimic!
39. Aştept să mor în fiecare noapte!
40. Visele niciodată nu pier!
41. Parcă folosesc cuiva ideile izvorâte din stropii din
mine căzuţi?
42. Ucigaşul fără voie al celor o mie de visuri
este…durerea! 43. În zece limbi diferite a apărut ideea unei
enigme!
44. În noi însă, pentru tine, Dumnezeu a adormit!
45. Uită de tot ce-ai dorit şi fii fericit pentru ce ai primit!
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Transalpina
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

POEZII TRADUSE ÎN
LIMBA ENGLEZĂ
Neaşteptatul oaspete

Duhovnicii femeilor iubite

Un tren de noapte

Neaşteptatul
Oaspete
Ce sosi
La petrecere,
Era
Un trăznet
Rebel.

Duhovnicii
Femeilor
Iubite
Visează şi ei
În fiecare noapte.

Un tren
De noapte
Îmi voi cumpăra
şi o gară…

Dar cei de faţă,
Chiar
Un fulger
Adevărat,
Înfăşurat
În aur,
Aveau
Să zărească…
Din aceeaşi
Direcţie
Venind.
The unexpected
guest
The unexpected
Guest
Who came
To the party,
Was
A rebel
Thunder bolt
But those present,
Even a real
Lightning
Wrapped
In gold
Would
See
Coming
From the same
Direction
Traducere în engleză de
Dan Brudaşcu
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Prin grădini
Ale Edenului
Se plimbă;
Nu încearcă
Fructul Oprit.
Doar cărările,
În paralel
Cu fluviul
Se pun…
Confessors of the
women who are loved
The confessors
Of the women
Who are loved
Also dream
Every night
Throughout the gardens
Of Eden
They walk;
They do not taste
The Forbidden Fruit.
Just the paths,
Parallel
To the river
Are set ...

O haltă
O să construiesc,
Undeva,
Pe o stea,
Apoi o gară mare
Tocmai pe Marte…
Trenul va porni
În fiecare noapte.
Semnalul de plecare îl voi da chiar eu,
Iar călătorii vor putea vorbi
şi-n şoapte…
Când locomotiva
De un zeu
Condusă va fi.
Sigur, trenul se va întoarce, apoi, pe
pământ, în zori,
La bord cu zei petrecăreţi,
În cete.
Femei iubite?
Femei rebele?
Femei de aici, de pe alte planete…
Vor fi chiar mulţi nemuritori…
Îndrăgostiţi de flori,
De stele…
A night train
I am going to buy
A night train
And a station ...
A halt
I am going to build,
Somewhere,
On a star,
Then a large station
Exactly on Mars ...
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După brăţara sa
Toţi călugării
The train will start
Din mănăstire
Every night.
Se dau în vânt
I am going to give it the starting sign,
După o singură
And the passengers will be able
Femeie…
Even to whisper ...
Ce trece
When the engine
Pe cărare…
By a god will be
În roua
Driven.
Nopţii…
Of course, the train will, then come back Apoi,
Dimineaţa,
on earth, at dawn,
Luna
Having reveler gods on board,
O ascunde
In groups.
- Pe femeie Loved women?
După brăţara sa…
Rebelious women?
Women from here, from other planets ... Când călugării
There will be even a lot of immortals ... Se duc
Să se roage.
In love with flowers,
With stars ...
Behind its bracelet
Lângă turnurile castelului
All the monks
Of the convent
O scorpie
Fancy
Am desenat
Only one
La dreapta
Woman ...
Regelui.
Who passes
On the path ...
Mi-am fixat
In the night’s
Ceasul
Dew ...
Potrivit orologiului
Then,
Castelului.
In the morning,
După care
The moon
Am pictat
Hides her
Lilieci,
- the woman –
O bufniţă,
Behind its bracelet ...
Am schiţat When the monks
Portretul
Go
Vrăjitoarei.
To pray
By the castle towers

În pustie
Dreptatea
Lui
David
S-a făcut
Rupându-i-se
Regatul…
De ziua
Împăcării.
După care
ţapul
Cu păcatele lumii
Slobozit
A fost
În pustie.
In the wilderness
David’s
Justice
Was achieved
By
Tearing
His realm ...
On the
Reconcilliation day.
And aftewards
The billy goat
Charged with mankind’s
sins
Was
Released
Into the wilderness.

I’ve drawn a
Shrew to
The right side
Of the king.
I set
my watch
according to the clock
of the castle.
And then
I painted
Rearmice,
An owl,
I sketched The witch’s
Portrait.

Port popular
codrenesc,
Solduba-SatuMare

Citiţi poeziile online cu imagini de dimensiuni normale:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2015/01/vasile-mic-poezii-traduse-in-limba.html
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CĂRŢILE ONLINE PE CARE LE AVEŢI VI LE PUTEM TIPĂRI. CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE:

http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm
CONTURILE BANCARE: DENUMIRE: Asociatia ”Semanatorul Tismana”, Cont RO45RNCB0149125641110001 RON
Pentru străinătate: Cont RO18RNCB0149125641110002 EUR, Contul în USD s-a desfiinţat din lipsă de sponsori.
BCR - Banca Comerciala Româna S.A. 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
Cotizaţia anuală este de 200 lei, include abonamentul la revistă 80 lei, DVD-AST-4 şi vechea cotizaţie de 120 lei.

Cărţi “Editura Semănătorul” de vânzare la sediu, la standurile ocazionale din centru şi la salonul de coafură
al doamnei Gabi Tâlvescu (Văcaru): Florian Văideianu – “Boier printre tovarăşi”, Iuliu-Marius Morariu – “Habet
sua fata libeli!”, Stoian Adrian Ştefan – “Fraţii diavolului ed. a II-a”, Alexandru Melian – “Semnele apocalipsului”,
15 lei, Nicolae N. Tomoniu – “Ultimii soldaţi ai neamului românesc”, 10 lei.

CUPRINS
2 Revista “Sămănătorul”: magazin literar, cultural şi istoric trimestrial !
4 Dumitru Vlăduţ - ÎN TRECERE PRINTRE GENERATII
6 Ion Longin Popescu - Dr. NAWAF SALAMEH
11 George Anca - ISTROROMÂNII
13 Savatie Baştovoi: Despre moarte şi caricaturi
15 Florian Vădeianu - Bătrânii
16 Nicu Tomoniu - Trecerea comunei Tismana la rangul de oraş
22 Bogdan Lupescu - Comoara din cufărul de lemn
24 Bogdan Lupescu - Muntele cu comori
28 Cezarina Adamescu - UN ROMAN DESPRE DREPTUL LA VIAŢĂ
34 Lucia Silvia Podeanu - Din însemnările unei foste eleve
36 Vasile Mic - POEZII TRADUSE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
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40 Foto-document - Doi oieri din oraşul Novaci-Gorj

Precizări privind
serialul «Istoria
Semănătorului”»
Din
cauza
restrângerii spaţiului din
revista tipărită, acesta va
continua pe publicaţiile
online “Sămănătorul”.
Alenţie! Revista online
apare după difuzarea
ediţiei tipărite !

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului 2011, de
către directorul acestei publicaţii - 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. Revista tipărită este sprijinită de Consiliul Local al oraşului Tismana.
Conceptual şi 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 doar cu buletinul lunar nu se putea promova activitatea autorilor de la
Editura online Semănătorul. Revista a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Adrese:
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
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DIALOGURI CELEBRE
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Comentariu. Ai zice că democraţia în SUA prisoseşte de cât de multă e! Dar nu e deloc aşa. Aici e vorba de
ditamai generalul de armată şi însăşi preşedintele SUA care, cuprinşi de paranoia importanţei lor în lume,
uită de orice normă morală creştină vorbind de pipi pe morminte. Ca multe alte mode transaltantice, doamne
fereşte să prindă această modă americană şi în România. Pentru că am avea cel puţin un conducător care a
făcut pipi pe noi iar acum ar cam fi şi rândul românilor să se înghesuie la coadă pentru un pipi binemeritat !

DICŢIONAR: - SĂMĂNĂTORÍSM s. n. Curent social, cultural şi literar iniţiat la începutul sec.
XX, în România, de revista „Sămănătorul”, care idealiza satul patriarhal în opoziţie cu oraşul „viciat”
de civilizaţie, considera ţărănimea ca depozitara exclusivă a valorilor naţionale şi promova o literatură
de inspiraţie folclorică şi istorică. [Var.: semănătorísm s. n.] — „Sămănătorul” (n. pr.) + suf. -ism.
Sursa: DEX '09 (2009).

Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”
TOMONIU N. NICOLAE - Tismana
Director revista online “Sămănătorul”
ALEXANDRU MELIAN - Gieres, Franta
Redactor rubrica “În numele speranţei”
AL FLORIN ŢENE - Cluj
Redactor de critică literară, proză şi poezie

Domeniile de
critică literară ale
redactorilor sunt
orientative

GEORGE ANCA - Bucureşti
Redactor, lansări de carte, diversitate culturală, minorităţi
IULIU-MARIUS MORARIU - Salva, Bistrita-Năsăud
Redactor privind recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
CEZARINA ADAMESCU - Galaţi
Redactor de critică literară, recenzii ale debutanţilor la “Semănătorul”
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Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, sponsorilor şi colaboratorilor.
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Foto: Florian Văideianu

Oieri din Novaci-Gorj, în dreapta, Dumitru Băsărabă, 90 ani. Numele Basarab apare în multe cărţi de
telefoane. Bucureşti 50 nume, Hunedoara 20, Sibiu 18, Galaţi 16, Gorj 12, Caras-Severin 12, Mehedinţi
12, Ialomiţa 9, Timiş 8, Braşov 7, Arad 6, Tulcea 5, Buzău 4, Dâmboviţa 3, Dolj 2, Bihor 2.

